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Melding om vedtak og utlegging av plan til offentleg ettersyn    
 
Utlegging av reguleringsplan for Hartesyni bustadfelt planID 0941_201604 
Planutvalets vedtak 14.02.2018:  

Forslag til detaljregulering av Hartesyni bustadfelt datert 09.02.2018, PlanID 0941_201604, 
leggjast i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 ut til nytt offentlig ettersyn.   
 
Planen vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 16.02.2018 – 01.04.2018. For meir 
informasjon sjekk kommunens heimesider, eller ta kontakt med sakshandsamar.  
 
Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen brevet kom 
fram til påført adressat. Det er nok  at klaga er postlagt  innafor denne fristen.  
 
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket. Oppgjev kva for eitt  vedtak det vert klaga 
på, gjerne med saksnummer, den eller dei endringar De ynskjer, og grunnen til at De meiner klaga må 
takast til fylgje. 

 

Med helsing 
Bykle kommune 
 
 
Julie Nilsen    
rådgjevar                                                                                                       
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendast utan underskrift. 
 
 
 
 
 

 

«MottakerNavn»  
«Adresse» 
«Postnr» «Poststed» 

 

2017/734-12 Julie Nilsen 
julie.nilsen@bykle.kommune.no 

15.02.2018 
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SAKSFRAMLEGG 
 
 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
12/18 Planutval 14.02.2018 
   
 

Utlegging av reguleringsplan for Hartesyni bustadfelt planID 0941_201604  
 

Saksprotokoll i Planutval - 14.02.2018  

Saka vart drøfta og samrøystes vedteke. 
 
Forslag til detaljregulering av Hartesyni bustadfelt datert 09.02.2018, PlanID 0941_201604, 
leggjast i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 ut til nytt offentlig ettersyn.   
 
 
 
 

Rådmannen si tilråding: 
Forslag til detaljregulering av Hartesyni bustadfelt datert 09.02.2018, PlanID 0941_201604, leggjast i 
samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 ut til nytt offentlig ettersyn.   
 
 
SAKSUTGREIING 

Samandrag 
Bykle kommune har utarbeida planforslag til detaljregulering for Hartesyni bustadfelt. Cowi avdeling 
Kristiansand er nytta som konsulentfirma for utarbeiding av planen.  
 
Forslag til reguleringsplan blei lagt ut til offentleg ettersyn i planutvalets møte 06.02.2017. Det kom inn 
5 merknadar. I sin uttale bad NVE om ytterligare dokumentasjon knytt til tilkomst inn i området. Cowi 
laga ein rapport om forholdet datert 13.07.2017 på bestilling frå Bykle kommune. I brev datert 
07.12.2017 seier NVE at dette forholdet er ivareteke. 
 
Administrasjonen har vurdert at det forslaget som var lagt ut til offentleg ettersyn må endrast på 
følgande punkt.  

 Leikeplassen må flyttast lengre inn i området og opparbeidinga av området sikrast med 
rekkjeføljekrav  

 Gang- og sykkelvegen takast ut og det regulerast inn ein gangveg frå nedre til øvre felt via 
grøntområdet   

Saksmappe: 2017/734 
Sakshandsamar: JNI 
Dato: 07.02.2018 
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 Trafikktryggleik må sikrast med rekkjeføljekrav i føresegna 
 Det grøne området mellom tomtane gjerast gult med omsynssone  
 Føresegna må oppdaterast i tråd med merknadar, nytt plankart, og for å sikre at det er 

samsvar mellom føresegna i bustadfelta Hartesyni, Austmannlii og Stussli.    

Bakgrunn for saka 
Planutvalet gjorde 06.02.2017 føljande vedtak i sak PS 18/17: 
«Med heimel i PBL § 12-3, 12-10 og 12-11 vedtek planutvalet å legge detaljreguleringsplan for 
Hartesyni bustadfelt ut til høyring og offentleg ettersyn. 

 Gangveg vert innarbeid mellom øvre og nedre vegsløyfe.  
 Alternativ trase for eksisterande skiløype vert vurdera i samband med rullering av 

løypeplanen» 
 
Melding om vedtak blei sendt ut 15.02.2017, med høyringsfrist 01.04.2017. Under er vist 
reguleringskart som blei lagt ut, der kulturminna er  blitt teikna inn:  
 

 
 
Det kom inn 5 merknadar/kommentarar til planen: 
 
  Merknad: 
Aust Agder 
fylkeskommune 

Kulturminna må visast på plankartet. Dei tre lokalitetane med automatisk freda kulturminne, id. 
226711, 226717 og 227186 blir frigitt. Det treng ikkje å gjerast ytterligare utgreiingar.  

Noregs vassdrag- og 
energidirektorat  

NVE har i sin uttale bedt om meir dokumentasjon knytt til tilkomsten inn til området. I brev datert 
7.12.2017 har NVE ingen merknadar til planforslaget.  

Statens vegvesen SSV ønsker at gang- og sykkelvegen skal inn som rekkjeføljekrav, slik at han blir bygd før 
bustadbygginga vert igangsett. Dei ønsker også at byggjegrensa på 50 meter vert teikna opp i 
plankart. Trafikktryggleiken under utbygging er ikkje omtalt i dei framlagte dokumenta. Dei ber 
om ny dokumentasjon som visar korleis dette er tenkt ivareteke.   

Fylkesmannen i Aust- Dei har ingen kommentarar til planen.  
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og Vest Agder 
v/miljøvernavdelinga 
Austmannlii velforeining Velforeininga vil at området skal ha eigen tilkopling til Rv9. Dei ønsker ikkje at Hartesyni skal 

knyttast saman med bilveg til Austmannlii, men dei ønsker ein gang- og sykkelveg frå Hartesyni 
til Stussli.  
Velforeininga er bekymra for trafikktryggleiken under byggjeperioden. Dei er og bekymra for auka 
gjennomgangstrafikk i feltet.      

 
Merknadane i sin heilskap ligg vedlagt i saka.   
 
Formelt grunnlag 
 
§ 12-10. Behandling av reguleringsplanforslag 
Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom 
elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. Dersom reguleringsplan 
er underlagt krav om konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge planforslaget. 
Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte 
berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig. 

Forslagsstiller skal varsle berørte som nevnt i andre ledd om at det ikke blir ny nabovarsling i byggesak, dersom det kan bli 
aktuelt at den vedtatte planen blir detaljert nok til å benytte adgangen i § 21-3 femte ledd. Dette gjelder både ved underretning 
som nevnt i andre ledd og i §§ 12-8 andre ledd og 12-12 fjerde ledd. 

Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Forslaget bør være 
ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og 
kompliserte saker og der det er behov for ytterligere avklaring mv. 

Vurderingar og konsekvensar 
 
Merknad frå Aust-Agder fylkeskommune: 
Det blei laga eit nytt kart der kulturminna vart vist på plankartet som bestemmelsesområder. Dei 
kulturminna som ligg innanfor regulert byggjeområde har fått dispensasjon i brev datert 30.03.2017 frå 
Riksantikvaren.  
 
Merknad frå NVE: 
Etter rapport frå Cowi har NVE ingen merknadar.  
 
Merknad frå Statens vegvesen:  
Byggegrense mot veg er etter rådmannens vurdering ikkje naudsynt sidan den ligg inne i faresone 
høgspenningsanlegg. Om høgspenningskabelen vert lagt i bakken vil dette ivaretakast i byggesaka. 
Det leggjast inn rekkjefølgjekrav knytt til anleggstrafikk på vegane inn til området. Dette vil ivareta 
skulebarn på veg til/frå skulen. Det er knytt rekkjeføljekrav til gangstien.     
 
Merknad frå Austmannlii velforeining:  
Dette er innspel som blei vurdert fyrste gong saka var lagt ut til offentleg ettersyn. Trafikktryggleiken er 
ivareteke gjennom rekkjeføljekrav.  
 
Det planforslaget som blei lagt ut til offentleg ettersyn må etter rådmannens vurdering endrast på fleire 
punktar: 

 
Gang- og sykkelvegen som koplar feltet saman er lagt over 
eit område som er skredutsett. I tillegg er området svært 
bratt og vegen vil krysse elva to gonger. Vurderinga til 
rådmannen er at dette er ei svært dyr løysing som gir store 
inngrep i naturen. Det politiske vedtaket datert 6.2.2017 
seier at det må lagast ein gangveg mellom felta. Dette 
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vedtaket vert ivareteke om feltet koplast saman i grøntområdet med ein gangsti.   
 

 
Leikeplassen var i planforslaget til offentleg ettersyn lagt i 
tilkopling til elva og omsynssone skred. Vurderinga til 
rådmannen er at dette er ein svært dårleg løysing. Dette 
skal vere ein leikeplass for dei minste borna, som dei kan gå 
til åleine. Då er det ikkje lurt at denne ligg i skredutsett 
område og nært ei elv. Leikeplassen må difor flyttast meir 
sentralt inn i feltet. For å sikre at leikeplassen blir 
opparbeida er det eit rekkjeføljekrav til opparbeiding av 
denne.    
 

Det er lagt ein grønkorridor mellom felta. Dette av omsyn til VA-leidningen. Eit 
slikt område som kommunen vil eige vil etterkvart enten bli privatisert eller eit 
villniss. Det er difor betre at området delast mellom tomtane og at VA-
leidningen ivaretakast med omsynssone.   
 
Gangstien er tenkt lagt i grønkorridoren mellom felta. Leikeplassen er i nytt 
forslag også teikna inn her.  
 
 
 
 

 
For å ivareta trafikktryggleiken til borna i området ønsker rådmannen å leggje inn eit nytt 
rekkjeføljekrav knytt til anleggstrafikk inn i området. Dette tar omsyn til dei merknadane som kom inn 
ved offentleg ettersyn.  
 
Endringane i føresegna er delvis mindre endringar for å sikre ein god samanheng mellom plankart og 
føresegn, samt gjere føresegna lettare å lese. I tillegg er det gjort ein endring for å sikre at det er 
samanheng mellom føresegna i Hartesyni og Austmannlii/Stussli. Dei største endringane er:    

 Hus i 2 etasjar kan byggjast dersom tomten er egna til det. Dette er i samsvar med dei nye 
føresegn for Stussli planID 0941_201308.   

 Det er lagt inn nye føresegn knytt til bestemmelsesområda (kulturminna) markert på plankart.  
 Det er lagt inn 2 nye rekkjeføljekrav knytt til teknisk plan og trafikktryggleik  

 
Rådmannen vurderer at  det nye forslaget avvikar så mykje frå det gamle at planen må på nytt 
offentleg ettersyn og ber difor planutvalet godkjenne dei endringane som er gjort og leggje planen ut til 
nytt offentleg ettersyn.   
 
Konsekvensar for folkehelse 
Få konsekvensar for folkehelse.    
 

Bykle,  
 
 
Rådmann 
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Vedlegg: 
1 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for 

detaljreguleringsplan Hartesyni bustadfelt på Hovden i Bykle kommune 
2 Planbeskrivelse 
3 hartesyni plankart 
4 Føresegn 
5 Uttale til 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring Hartesyni 

bustadfelt 
6 Innspill Hartesyni bustadfelt - Austmannlii velforening 
7 Uttale til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartesyni bustadfelt - løyve  til 

inngrep i automatisk fredete kulturminner i medhold av kulturminneloven § 8 fjerde ledd 
8 Uttale til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan - Miljøvernavdelinga 
1
0 

Reguleringsplasn - forslag 1 – 150118 

1
1 

201602493-9Uttale til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Hartesyni boligfelt på 
Hovden - Bykle kommune 

  
Melding om vedtak blir sendt til: 
Aktuelle partar 
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

COWI AS fremmer på vegne av Bykle kommune, forslag til detaljregulering for gnr./bnr: 2/1570 og deler av 

2/2 i Bykle kommune.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye boligtomter. 

 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
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2 Prosess og medvirkning 

Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven av 2008 § 12-3. 

Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL§§ 12-5 og 12-6. Bestemmelsene i reguleringsplanen 

er utarbeidet i henhold til PBL. §12-7. Dette dokumentet, planbeskrivelsen, er utarbeidet etter PBL. § 4-2. 

2.1 Framdrift 

Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste milepælene i planprosessen for detaljreguleringsplanen for 

Bykle kommune. 

Varsel om igangsetting av planarbeid / frist for 

uttalelse 

24. mai 2016 /11. juli 2016 

Innsending av forslag til 1. gangsbehandling  13. januar 2017 

1. gangsbehandling  6. februar 2017 

Offentlig ettersyn (6 uker)  

2. gangsbehandling (antatt)  

Kommunestyrevedtak (antatt)  

 

2.2 Medvirkningsprosessen, varsel om oppstart 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 stilles det krav til informasjon og medvirkning. 

Den 24. mai ble det varslet oppstart av planarbeidet. Berørte parter ble varslet pr. brev, i tillegg ble det satt ut 

annonse på Bykle kommunes hjemmesider. Annonsen kom med oppfordring til å angi merknad til 

planarbeidet. Frist for å angi merknad var 11. juli 2016.  
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3 Gjeldende planer og føringer 

3.1.1 Statlige føringer 

› Plan og bygningsloven 

› Rikspolitiske retningslinjer for transport- og arealøkonomisering 

› Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

› Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planlegginga 

› Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag 

› Rikspolitiske retningslinjer om "tilgjengelighet for alle", rundskriv T5/99 

› T-1459 "Grad av utnytting" 

› Den europeiske landskapskonvensjonen 

› St.meld. nr. 29 (1996-1997): Om regional planlegging og arealpolitikk 

› St.meld. nr. 39 (200-2001): Friluftsliv. En veg til høyere livskvalitet 

› St.meld. nr. 23 (2001 – 2002): Bedre miljø i byer og tettsteder 

› St. meld. nr. 16 (2002-2003): Resept for et sunnere Norge 

› St. meld. nr. 16 (2004-2005): Leve med kulturminner 

› St. meld. nr. 20 (2006-2007): Nasjonal strategi for å utjevne sosiale forskjeller 

› St. meld. nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

› St. meld. nr. 34 (2006-2007): Norsk klimapolitikk 

› St. meld. nr. 22 (2007-2008): Samfunnssikkerhet, samvirke og samordning 

› St. meld. nr. 39 (2008-2009): Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen 

 

3.1.2 Kommuneplaner 

› Kommuneplan for Bykle kommune, 2010 – 2022  langsiktig del (samfunnsdelen) 

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, være et styringsverktøy for 

kommunesamfunnet som helhet og samordne planer for ulike sektorer. I forhold til utbygging skal 

kommuneplanen legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, 

fritidsbebyggelse og næring. 

› Kommuneplan for Bykle kommune (arealdel), 2010-2022 

Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser rammer for arealbruken i kommunen og er en 

juridisk bindende plan for Bykle kommune. Mål, visjoner og strategier fra samfunnsdelen skal følges 

opp i kommuneplanens arealdel. Det gjelder både i formål i reguleringsplankartet og bestemmelser til de 

ulike arealkategoriene. Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og 

arealbruk.  
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› Kommunedelplan for Hovden, 2013-2025 

Kommunedelplanen for Hovden er en detaljering av kommuneplanen. Formålet med planen er å 

disponere areal og ressurser på Hovden slik at framtidige generasjoner får gode vilkår til å leve, bo og 

drive næring.  

 

 

  
Figur 1: Utsnitt fra Kommunedelplanen på Hovden. Planområdet er markert med rød ring (Kilde: www.bykle.kommune.no) 
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4 Planområdet 

Dette kapittelet omhandler planområdet slik det framstår i dag. 

4.1 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger i Bykle kommune, sør for Hovden sentrum. Planens begrensning omslutter et område på 

ca. 25,5 daa.  

 

Figur 2: Planområdets plassering i Bykle kommune (Kilde: kartverket.no, 2017) 
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Figur 3: Planområdets plassering, (Kilde: gulesider.no) 

4.2 Eierforhold 

Området som berøres av planarbeidet omfatter eiendommene med gnr./bnr: 2/1570 og deler av 2/2. 

  

HOVDEN SENTRUM 

PLANOMRÅDET 
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4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er i dag skogkledd, med noe mye og noe fjell i dagen. Det går en høyspentlinje vest i området. 

I nord grenser feltet til Austmannlii boligfelt. I vest grenser området mot RV9.  

 

4.4 Stedets karakter 

Planområdet er i dag skogkledd med noe myr og noe fjell i dagen. Området avgrenses av 2 bekkedrag i sør 

og nord.  

 

4.5 Natur og landskap 

 

Figur 4: Bekken som avgrenser området mot nord. (kilde: COWI AS) 

Hartesyny ligger plassert ved foten av Hartevassnutane. Topografisk sett gir dette planområdet en svak 

helning mot vest. Øst for planområdet blir helningen opp fjellsiden brattere mot toppen av fjellet. 

Plasseringen med disse topografiske forholdene gir planområdet rikelig med sol på ettermiddags- og 

kveldstid. 

Sweco Norge AS har utført skredfarevurdering i området. Det er konkludert med skredfare for steinsprang 

og sørpeskred innenfor planområdet.  
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 Figur 5: Faresonekart for skred (kilde: skredfarevurdering fra Sweco) 

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Data fra Artsdatabanken viser at det ikke 

er noen truede arter innenfor området. 

4.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Dagens generasjon er forpliktet til å forvalte kulturminner med respekt for dem som har levd før oss, og med 

omtanke for dem som kommer etter.  

Kulturminneloven forteller hva kulturminner og kulturmiljøer er: 

  "Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 

 lokaliteter, tro eller tradisjon til.  

  Med kulturminner menes området hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 

 sammenheng." 

 

Innenfor planområdet er det ikke lokalisert noen kulturminner. 

 

PLANOMRÅDET 
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Figur 6: Oversikt over trafikkulykker, (Kilde: 

vegvesen.no) 

 

4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Hovden ligger i toppen av Setesdalen omringet av fjellandskap. Ryfylke-, Setesdals- og Austheiane som 

ligger i nærheten, gir planområdet en stor rekreasjonsverdi. Den norske turistforening har flere oppmerkede 

løyper med utspring fra Hovden sentrum. Enkelte av disse passerer planområdet med noen hundre meters 

avstand mot nord. I tillegg til turistforeningens lengre turer, ligger det også kortere løyper på sti i 

naturlandskap i nærhet til planområdet. 

Tettstedet Hovden har stort fokus på turisme. Hovden badeland benyttes både av fastboende, hytteeiere og 

andre turister. Hovden alpinsenter ligger om lag 2,8 km nord-vest for planområdet. Alpinsenteret har 34 km 

med løyper, to 4 seters ekspressheiser, fem skitrekk og en 2 seters heis. I tillegg er det et omfattende ski- og 

løypenett på 170 km som prepareres om vinteren. 

4.8 Trafikkforhold 

Avkjørselen til området går gjennom Austmannlii som 

ligger sør for Hovden sentrum. Rv. 9 ligger langs 

planområdet på vestsiden og vil derfor kunne ha betydning 

for støy og andre forurensninger. Strekket langs Rv 9 som 

berører planområdet har en ÅDT (års døgntrafikk) på 950. 

Det er registrert to trafikkulykker, hvorav en hadde lettere 

skade, og en var alvorlig skadd. Oversikt over ulykker 

vises i figur. 6 

Pr. dags dato har Hartesyny to adkomstmulighet, hvorav 

begge er via Austmannlii boligfelt. Med hensyn til 

topografien, vil Hartesyny kunne få en direkte atkomst fra 

Rv. 9 i fremtiden.  

 

 Alvorlig skadd

 Lettere skadd 

 

 

PLANOMRÅDET 
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Figur 7: Adkomstmuligheter til området. (Kilde: kartverket.no, 2017) 

4.9 Offentlige funksjoner 

Planområdet ligger som tidligere nevnt i nærhet til Hovden sentrum. Hovden sentrum tilbyr 

dagligvarebutikker, bensinstasjoner, post og annen handel. 

Omtrent en kilometer nord for planområdet ligger Fjellgardane skule, Fjellgardane barnehage og Setesdal 

videregående skule avdeling Hovden. 

Det tilbys buss til Kristiansand og Oslo fra Hovden sentrum.  

Adkomst til planområdet 

Rv. 9 
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Figur 8: Oversikt over planområdets tilstøtende arealer, med offentlige funksjoner, (kilde: norgeskart.no) 

4.10 Barns interesser og sosial infrastruktur 

Som nevnt i kapittel 4.9 ligger det en barnehage i nærhet til planområdet. Fjellgardane barnehage ligger om 

lag en kilometer nord for planområdet. Her ligger også Fjellgardane skole. Adkomst til skole- og 

barnehageområdet går først gjennom Austmannlii boligfelt, deretter kan den gjøres til fots på sikker gang- og 

sykkelveg. Skolevegen krysser Rv. 9 med gangfelt. 

 Barnehage 

 Skole 

 Idrettsanlegg 

 Handel 

 Bensinstasjon 

 Hotell 

 Planområdet 
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5 Planforslag 

5.1 Formål 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nye boligtomter med tilhørende lekeplass.  

Nedenfor vises foreslått arealbruk innenfor området Hartesyny med ønsket formål for ny boligbebyggelse. 

Reguleringsplanen er i henhold til kommunedelplanen for Hovden, og utløser ikke krav om 

konsekvensutredning.  

Figur 9: Plankart (kilde: COWI AS) 
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5.2 Arealbruk  

Planområdet er på ca. 28,6 daa. Nedenfor beskrives foreslått arealbruk innenfor området. 

Formål Areal daa. 

Bebyggelse og anlegg:  

Boligbebyggelse, p_B 15,4 daa 

Energianlegg, p_BE 0,02 daa 

Lekeplass, f_BLK 0,2 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Kjøreveg, o_SKV1-o_SKV3 2,1 daa 

Annen veggrunn – teknisk anlegg, o_SVT 2.0 daa 

Grønnstruktur:  

Grønnstruktur, o_G 8,1 daa 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  

Naturområde i sjø og vassdrag, o_VNV 0,7 daa 

 

5.2.1 Bebyggelse og anlegg 
 

Boligbebyggelse, p_B 

I planforslaget legges det opp til 16 nye boligtomter. Boligfeltet ses som en naturlig utvidelse av boligfeltet 

Austmannlii. Det er lagt opp til at tomtene kan bebygges med sokkeletasje. På denne måten klarer en å 

utnytte terrengets utforming, samtidig som en sikrer utsikt til de tomtene som ligger lengst bak. Tomtene vil 

ha svært gode solforhold på ettermiddagen, og vil også kunne få noe utsikt ned mot Hartevatn.  

Energianlegg, p_BE 

Høyspentlinjen som ligger vest i plankartet må legges i jord. Denne er tenkt lagt i grøntdraget som går fra 

høyspentlinjen og opp til o_SKV1. Deretter legges den i veg, for så å gå i grøntdraget igjen til der den kan 

kobles til eksisterende kabel som er lagt i jord på nordsiden av feltet.  

Lekeplass, f_BLK 

Det er regulert inn en nærlekeplass på området på omtrent 200 m². Denne vil betjene både østlige og vestlige 

del av planområdet. Lekeplassen ligger sentralt med grøntdrag og tursti som binder områdene sammen. VA 

ledninger kan legges i bakken.  

5.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Kjøreveg, o_SKV1-o_SKV4 

Atkomst til området går gjennom Austmannlii boligfelt. o_SKV1 og o_SKV2 er videreført fra vegene som er 

i Austmannlii. SKV1 betjener vestlige del av planområdet, mens SKV2 betjener østlige del av planområdet. 

SKV3 og SKV4 er vendehammere langs henholdsvis SKV1 og SKV2. 
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Annen veggrunn, o_SVT  

Langs med atkomstvegene er det regulert inn 2 m bredde på hver side av vegene til grøft og snøopplag. I 

tillegg er SVT-arealet noe utvidet i enden av vegene for å dekke eventuelt areal til fylling/skjæring. 
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5.2.3 Grønnstruktur  

 

Grønnstruktur, o_G 

Det er regulert inn noen grønnstruktursoner. Noen av disse er lagt for å sikre plass til VA-anlegg. Mens noe 

av grønnstrukturen er lagt for å sikre avstand til naturområdet i sjø og vassdrag. Grønnstrukturen er også med 

å sikre fri ferdsel til lekeplassen for beboerne som ligger vest i området. 

 

5.2.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 

Naturområde i sjø og vassdrag, o_VNV 

Området i bekkene er regulert til naturområde i sjø og vassdrag. De to bekkene innenfor planområdet er et 

fint landskapselement i området, og bør bevares i størst mulig grad. Både o_SKV1 og o_SKV2 må krysse 

bekken. Det må vurderes om bekken da skal legges i kulvert, eller om det skal anlegges en enkel bro over 

bekken. 

 

5.2.5 Faresoner 

 

Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler), H370_1 

Det er regulert inn faresoner for høyspenningsanlegg. Det er ikke tillatt med bebyggelse i disse områdene før 

høyspenningskabelen legges om. 

Flomfare, H320_1 – H320_3 

Området som i kommuneplanen er vurdert som flomfare/rasfare knyttet til flom. Dersom det skal bebygges 

innenfor disse områdene må det vurderes tiltak mot flom. 

 

5.2.6 Sone med angitte særlige hensyn 

 

Bevaring naturmiljø, H560_1 

Det er regulert inn bevaringssone både rundt bekken i nord og rundt bekken i sør, for å sikre at det ikke 

kommer tiltak i nærheten av bekken. Bekkene er et fint landskapselement og bør bevares. 

5.3 Byggegrenser 

Det er lagt opp til 5 meters byggegrense mot veg. Dette er gjort for å sikre biloppstillingsplass utenfor veg på 

egen tomt. Byggegrense mot tilstøtende tomter er 4 m. Der hvor tomtene grenser mot skredgrense, går 

byggegrensen i skredgrensen. 
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6 Konsekvenser av foreslåtte tiltak 

 

6.1 Generelt 
 

Planforslaget er i henhold til kommunedelplanen for Hovden. 

6.2 Landskap 

 

Området må bearbeides for å legge til rette for nye atkomstveger og boligtomter. Det er lagt opp til at 

boligtomtene kan bebygges med boliger med inntil 1,5 etasje i tillegg til sokkeletasje. På østsiden av vegen 

vil bilene kjøre inn i sokkeletasjen, mens de på vestsiden av vegen vil kjøre inn i første etasjen av huset. På 

denne måten vil en minske terrenginngrepet, samtidig som en sikrer lys og utsiktsforhold for alle tomter. 

6.3 Naturmangfold 

Planområdet er regulert til atkomstveger, boligtomter, lekeareal og grøntområdet. I henhold til 

naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§8 – 12. Under følger redegjørelse 

for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt: 

§8 – Kunnskapsgrunnlaget: 

Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand. Området er vurdert ut ifra kjent kunnskap og befaringer på planområdet. 

Artsdatabanken, Naturbase, miljostatus.no, Norsk rødlistes kartlegging av viktig natur mangfold er lagt til 

grunn når området er blitt vurdert. 

 

Figur 10: Kartdata fra Artsdatabanken viser at det ikke er registrert noen rødliste eller svarteliste artet innenfor  

planområdet. (Kilde: Artsdatabanken.no) 

Livskraftig 
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Figur 11: Data fra miljøstatus viser at det i området er leveområde for villrein (kilde: miljostatus.no) 

§9 – Før-var-prinsippet: 

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er godt, og virkningene av planen omtales nedenfor.  

På planområdet er det gjennomført registreringer med tanke på ovennevnte, og det er ikke registrert arter 

eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet.  

§10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning: 

På grunn av tiltakets størrelse og omfang, samt det er i området gjennomført registreringer med tanke på 

ovennevnte hvor der er ikke registrert arter eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet vil 

planforslaget ikke medføre negative konsekvenser for naturmangfold. 

Ser man da på den totale belastningen på bakgrunn av punktene som er beskrevet ovenfor og vurderer man 

tiltaket i en større sammenheng, må man se hvordan tiltaket kan virke inn på andre økosystemer. I dette 

tilfellet er det ingen andre økosystemer som vil ta skade av tiltakene som er planlagt på planområdet. 

§11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver: 

Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom skade på naturmangfoldet skulle inntreffe. 

Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig i forhold til 

tiltakets og skadens karakter. 

§12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 

Ved opparbeidelse av planområdet vil det blitt tatt forhåndsregler som gjør at man unngår skader på 

naturmangfoldet ihht til gjeldende lover og forskrifter på planområdet. Vurdert ut ifra nåværende og 

fremtidig bruk, samt tiltakets størrelse og lokalisering i forhold til eksisterende boligområder, 
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utdanningsinstitusjoner, befolkningsvekst og økonomi, er vi av den oppfatning av at tiltaket samlet sett vil 

være hensiktsmessig for samfunnet. 

6.4 Kulturminner 
 

Det er registrert fem kulturminner innenfor planområdet. #1- #3 forutsettes frigitt. H730_1 –H730_2 er 

kulturminner som vil bli værende og har fått hensynssone i plankartet.  

 

6.5 Teknisk infrastruktur 

 

Vann og avløpsledninger skal tilkobles eksisterende stikkledninger lagt ut fra Austmannlii boligfelt. 

Overvannet føres frem til bekken og slippes ut.  

 

Figur 12: Tilkobling av vann og avløpsledninger (kilde: COWI AS) 

Høyspenningsledningen som ligger vest i området må legges om før tomtene som ligger under den kan 

bebygges.  

Tilkobling eksisterende ledninger 
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6.6 Barn og unges interesser 

Område slik det fremstår i dag består av mye skog, og er ikke tilrettelagt spesielt for barn og unge. 

Planområdet er planlagt med en ny nærlekeplass sentralt i området. Det ligger grøntdrag fra o_SKV1 og 

o_SKV2 som binder området og lekeplassen sammen. Her er det også regulert en tursti mellom områdene.  

For å komme til barnehage og skole må en først gå gjennom Austmannlii boligfelt, før en kan gå på gang-

sykkelveg fram til skole og barnehage. Dette anses som akseptabelt siden det er begrenset med fart inni 

boligfeltet, og at farten er lav. Det er i tillegg regulert inn en tursti som forbinder SKV1 og SKV2. 

Områdeplanen for Hovden sentrum som ble vedtatt i 2016 legger særlig til rette for trafikksikring for myke 

trafikanter. Det er lagt inn undergang under Rv. 9 nord for sentrum og rundkjøring like sør for sentrum. 

Videre er det lagt inn supplerende gang- og sykkelveier og fortau. 

Stigningen på vegen ligger fra 0-7%. Dette antas å være akseptabelt med hensyn til universell utforming. De 

nye tomtene på vestsiden av vegen vil enkelt kunne bygges universelt utformet. På disse tomtene kjører en 

inn i hovedetasjen, og har fulle vindusflater mot alle sider, dermed har en mulighet for å ha alle nødvendige 

funksjoner på et plan.  

Barn og unges interesser anses å være godt ivaretatt gjennom planforslaget. 

6.7 Risiko og sårbarhet 

Det har ikke blitt utført Risiko- og sårbarhetsanalyse for området. I forbindelse med kommunedelplanen ble 

det utført en konsekvensutredning som også tok for seg deler av ROS-analysen. Utdrag fra samlet 

konsekvens av planforslaget med hensyn til risiko og sårbarhet er som følger: 

"Nye utbyggingsområder er vurdert mot rasfare og flom. Tre rasutsatte områder er undersøkt særskilt. 

Hensynssoner viser hvor det kan bygges, eller der tiltak må iverksettes. Det er laget bestemmelser for nye 

utbyggingsområder som kan bli tatt av flom".  (Kilde: Hovden kommunedelplan, 27.2.2014) 

Punktene nedenfor tar for seg noen av de aktuelle temaene for dette området.  

6.7.1 Flomfare 

SWECO har på oppdrag for Bykle kommune utført flomfarevurdering for området i 2016. Faresonekartet for 

skred knyttet til flom som da ble laget (se figur 5) har blitt lagt til grunn for byggegrensene i boligfeltet, og er 

i så måte ivaretatt. Det er blitt lagt faresoner rundt område hvor skredfare knyttet til flom er > 1/1000 per år. 

Skredgrensen som ble satt i kommunedelplanen er også videreført, og lagt med faresone flom. 

6.7.2 Grunnforhold 

Terrenget i området består av fjell i dagen, i tillegg til morenemasser og myr. Fundamenteringen av nye 

bygninger blir på fjell og steinfyllinger. Terrenget skråner bratt mot øst, og nye boliger er lagt med 

sokkeletasje for å ta opp noe av høydeforskjellen. 

Det er høye forekomster av radon i området. For nye bygninger som skal oppføres på planområdet ivaretar 

gjeldene krav og forskrifter (PBL) vedrørende radonproblematikken på planområdet. 

6.7.3 Estetikk 

Terrenget skråner opp mot øst. Boligene har derfor blitt lagt med sokkeletasje for å ta opp høydeforskjellen 

på øst og vestsiden av vegene, for å best mulig kunne utnytte hele veglengden. Siden terrenget skråner mot 

øst, så vil husene beholde sol- og utsiktsforholdene mot vest.  Siden terrenget skråner så vil silhuett 

virkningen på bygningene bli liten.  

 



  
PLANBESKRIVELSE HARTESYNY BOLIGFELT 

     

 Side 22 av 28 

22 

6.8  Økonomiske konsekvenser for kommunen 

På planområdet må det anlegges to atkomstveger med vendehammere med tilhørende infrastruktur. Siden det 

er tomter på begge sider av vegen, holdes kostnadene til veg og annen infrastruktur nede. 

 

6.9 Avveining av virkninger 

I planleggingen har det vært fokus på å prøve å utnytte terrenget på en best mulig måte, for på den måten å få 

inn flest mulig tomter, uten for store terrenginngrep.  

Analysen har trukket konklusjon om at planforslaget ikke kan resultere i uønskede hendelser for 

planområdet. Tilhørende reguleringsbestemmelsene ivaretar planområdet. 

Ser man på den totale belastningen og hvilke konsekvenser planforslaget medfører, er man av den 

oppfatningen at planforslaget er en positiv utvikling for Hovden og Bykle kommune generelt. 
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7 Planprosess 

7.1 Innkomne innspill og merknader  

 

Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. 

Allmennheten og berørte fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling av oppstart. 

Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn. Planarbeidet ble varslet 24.05.16, 

med frist for å inngi merknad 11.07.16. Det ble også gitt forlengelse av høringsfristen. 

Under følger innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer til 

merknadene: 

Innkomne 

merknader: 

Merknad: COWIs kommentarer 

Velforeningen v/ 

Torfinn Haugen  

12.07.2016 

1. Foreningen ber om at byggefeltet 

Hartesyny får egen tilknytning fra riksvei 

9, slik at Stussli, Austmannlii, og 

Hartesyny får sin egen tilkomst 

2. Foreningen ønsker ikke at boligfeltet 

Austmannlii knyttes sammen med 

Hartesyny. 

3. Foreningen begrunner dette blant annet 

med økt trafikkbelastning i Austmannlii. 

1. Se punkt 7.2.2 og 7.2.7 

 

 

 

2. Se punkt 7.2.1, 7.2.2 og 

7.2.7 

 

3. Se punkt 7.2.2  

 

Aust-Agder 

Fylkeskommune 

03.08.16 

1. Det er viktig at kommunen i planarbeidet 

ivaretar hensynene til barn og unge og 

universell utforming, herunder trygg 

adkomst til barnehage og skole, og 

fritidsaktiviteter samt at det avsettes 

gode lekearealer i området.  

2. Det er viktig at hensynet til myke 

trafikanter blir ivaretatt ved nytt kryss til 

RV9.  

3. Viktig å ivareta landskapshensyn i 

reguleringsplanen. Planen bør inneholde 

gode bestemmelser for boligenes 

utforming og plassering. Kommunen bør 

også gjøre en vurdering av hvilke 

boligtyper det ønskes å legge til rette for. 

4. Det er gjort registreringer av automatisk 

1. Se punkt 7.2.1 og 7.2.3  

 

 

 

 

 

2. Det er i reguleringsplanen 

ikke lagt opp til nytt kryss 

langs Rv. 9. 

3. Se punkt 7.2.4 

 

 

 

 

 

4. Innenfor planområdet er det 
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freda kulturminner som kan knyttes til 

jernfremstilling fra myrmalm i jernalder 

og middelalder. Flere av disse 

kulturminnene ligger innenfor området 

som er varslet. Det vil bli oversendt 

rapport til Bykle kommune vedrørende 

registreringen. 

ikke registrert noen 

kulturminner. 

 

Statens vegvesen 

24.06.16 

1. Man må ikke regulere områder for 

utbygging og anlegg innenfor 

byggegrensene, jmf. Veglovens § 30. 

Byggegrensen langs riksveg 9 er 50 

meter.  

2. I vår høringsuttalelse til 

kommunedelplanen for Hovden, ba vi 

blant annet om at tilkomsten til nye 

byggeområde ble vurdert som egne tema 

i konsekvensutregningen, før områdene 

ble lagt inn i kommuneplanen. Det burde 

derfor blitt stilt krav til 

konsekvensutredning for planarbeidet. 

Kommunen har på sin side kommentert 

at framtidig tilknytning til riksveg 9 skal 

vurderes. Riksveg 9 er en viktig 

hovedveg der en ønsker å redusere antall 

avkjørsler/kryss. Vi mener dette 

innebærer at tilkomsten til planområdet 

må skje fra eksisterende kryss til 

Austmannlii boligfelt. Statens vegvesen 

vil vurdere innsigelse til planen dersom 

planforslaget viser en annen 

tilkomstløsning.  

3. Planen må gjøre rede for en sikker 

skoleveg. Planbeskrivelsen må beskrive 

hvilken skole boligfeltet tilhører, og 

vurdere/beskrive tiltak som må 

gjennomføres for at skolevegen skal 

oppleves/defineres som trygg. Vi 

forutsetter at det innarbeides 

rekkefølgekrav som sikrer at tiltak er 

gjennomført før utbygging finner sted. 

1. Dette er hensyntatt i 

planarbeidet og bebyggelsen 

er lagt min 50 m fra riksveg 

9. 

 

2. Se punkt 7.2.2 og 7.2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se punkt 7.2.1 

 

Truls Pedersen, 

19.09.16 

1. Merket av areal mot bekken som jeg 

ønsker å få kjøpt av Bykle kommune. 

Arealet er lagt inn i 

reguleringsplanen 
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NVE, 07.07.16 1. Hensynssonene for skredfare fra 

kommuneplanen må videreføres. 

Eventuell bygging innenfor skredutsatt 

areal må sikres, slik at kravene i TEK 

§7-3 blir ivaretatt.  

2. I det vi har fått sendt over går det ikke 

fram om NGI sin vurdering er gjort med 

utgangspunkt for bygg i trygghetsklassse 

S2 (årlig nominell sannsynlighet 1/1000) 

eller trygghetsklasse S3 (årlig nominell 

sannsynlighet 1/5000)  

3. Planlegging og utbygging må ta hensyn 

til faren for skader som følge av flom, 

erosjon og skred. 

4. På reguleringsplannivå må det beskrives 

om det er reell fare for flom og eller 

skred. 

5. Dersom det konkluderes med at det er 

område som er flom- eller skredutsatt, 

må faresonen merkes av på kartet som 

hensynssone jf. PBL §12-6, og 

bestemmelser som forbyr og eller setter 

vilkår for bygging og tiltak må knyttes 

til. 

6. Detaljreguleringsplaner der det 

planlegges inngrep i vassdrag der 

allmenne interesser kan bli berørt bør 

sendes til NVE for vurdering. 

1. Se punkt 7.2.5 

 

 

 

 

2. Se punkt 7.2.5 

 

 

 

 

 

3. Se punkt 7.2.5 

 

 

 

4. Se punkt 7.2.5 

 

 

5. Det er lagt inn hensynssoner 

mot skred 

 

 

 

 

 

6. Ikke aktuelt 

Fylkesmannen i 

Aust- og Vest-Agder 

04.07.16 

1. Det minnes om de vurderingene som 

skal følge planen med hensyn til barn og 

unge og universell utforming. Dette 

innebærer at det bl.a. skal være trygg 

adkomst til barnehage, skole og andre 

aktiviteter, samt sikre lekeareal som er 

tilfredsstillende med tanke på omfang og 

lokalisering.  

2. En vurdering av trygg skoleveg ved nytt 

kryss mot Rv. 9, og trygg skoleveg 

gjennom Austmannlii boligfelt bør være 

1. Se punkt 7.2.1 og 7.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se punkt 7.2.1 
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en del av planbeskrivelsen. 

3. Er området utsatt for støy, skal dette tas 

hensyn til i planleggingen og legges inn i 

plankart og bestemmelser, jf. T-1442 

(2012) om retningslinjer for behandling 

av støy i arealplanlegging. 

4. Miljøvernavdelingen vil påpeke at all 

planlegging etter plan- og bygningsloven 

(PBL) skal ivareta estetiske hensyn, jf. 

PBL. § 1-1 femte ledd. For å ivareta 

landskapshensyn i reguleringsplanen bør 

en finne løsninger som hindrer at 

bebyggelsen medfører silhuettvirkning, 

og som sikrer at ny bosetting plasseres 

og utformes etter de premisser 

landskapet legger. Både formål i 

reguleringsplanen og planbestemmelser 

bør brukes for å sikre estetiske hensyn. 

5. En oppsummering av ROS-analysen fra 

kommunedelplanen skal inngå i 

planbeskrivelsen. Tiltak for å hindre eller 

avgrense hendelser må tas inn i planen 

som arealformål, hensynssoner eller 

generelle bestemmelser, jf. PBL. §§ 11-7 

til 11-10 og §§ 12-5 til 12-7. 

6. Kommunen må ivareta prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8 til 12. 

Vurderingen skal gå fram av vedtaket, jf. 

naturmangfoldloven § 7. 

 

3. Se punkt 7.2.6 

 

 

 

 

4. Se punkt 7.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se punkt 7.2.8 

 

 

 

 

 

 

6. Naturmangfoldloven §§ 8 -

12 er ivaretatt 

 

 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

27.06.2016 

1. DMF kan ikke se at det foreslåtte 

planområdet kommer i konflikt med 

registrerte mineralressurser eller 

masseuttak. DMF har derfor ingen 

merknader til varsel om oppstart. 

1. Til informasjon 

 



  
PLANBESKRIVELSE HARTESYNY BOLIGFELT 

     

 Side 27 av 28 

27 

7.2 COWI sine kommentarer til innkomne innspill og merknader 
 

7.2.1 Atkomstforhold for myke trafikanter 

Vegen som kobler seg til o_SKV1 (Tuftevegen) er 290 m. O_SKV1 er 130 m, og det vil komme 6 nye 

eneboliger langs denne vegen, som er en blindveg. Vegen som kobler seg til o_SKV2 (Jernvegen) er 765 m. 

o_SKV2 er 180 m, og det vil komme 10 nye eneboliger langs denne vegen, som er en blindveg.  Økningen i 

trafikkmengde vil være liten, og farten i området vil være svært lav. Stigningen på de nye vegene er på maks 

7%. Dette anses å være akseptabelt for slike veger med hensyn til universell utforming. Sammenlignet med 

de øvrige atkomstvegene på Hovden, vil disse vegene bli kortere og ha lavere trafikkbelastning. Det vil 

derfor være akseptabelt å knytte o_SKV1 til Tuftevegen, og knytte o_SKV2 til Jernvegen. Ut ifra lengde, 

trafikkhastighet og trafikkmengde anses skolevegen gjennom Hartesyny og Austmannlii som trygg. 

Det er lagt inn i turveg mellom o_SKV1 og o_SKV2. Den vil være med å minske avstanden til skolen for de 

som bor øst i planområdet. 

I krysset mellom Jernvegen og Tuftevegen starter gang- og sykkelvegen som går mot skole og barnehage. Rv 

9 må krysses på vegen mot barnehage og skole, men det er i vedtatt områdeplan for Hovden sentrum lagt inn 

undergang slik at vegen skal bli trygg for myke trafikanter. 

7.2.2 Trafikkbelastning 

Vegen som kobler seg til o_SKV1 (Tuftevegen) er 290 m. O_SKV1 er 130 m, og det vil komme 6 nye 

boliger langs denne vegen, som er en blindveg. Vegen som kobler seg til o_SKV2 (Jernvegen) er 765 m. 

O_SKV2 er 180 m, og det vil komme 10 nye boliger langs denne vegen, som er en blindveg.  Økningen i 

trafikkmengde vil være liten. Det vil til sammen bli 16 nye eneboliger i området. Sammenlignet med de 

øvrige atkomstvegene på Hovden, vil disse vegene bli kortere og ha lavere trafikkbelastning. Ut ifra 

størrelsen på den økte trafikkmengden, anses det som akseptabelt at o_SKV1 knyttes til Tuftevegn og 

o_SKV2 knyttes til Jernvegen.  

7.2.3 Barn og unges interesser og universell utforming 

For skoleveg, se punkt 7.2.1. Det er avsatt en nærlekeareal på reguleringsplanen for Hartesyny. Det ligger 

grøntdrag fra o_SKV1 opp mot lekearealet. Her er det regulert sti for å binde områdene og lekeplassen 

sammen og gjøre den til et sentralt område for beboerne. 

En del boliger vil ha tilkomst direkte til første etasjen. Disse vil enkelt kunne bygges med universell 

utforming ved å legge alle hovedfunksjoner i huset i første etasjen.  

7.2.4 Landskapshensyn 

De nye boligene er plassert i terrenget, med sokkeletasje for å ta opp høydeforskjeller. Terrenget faller mot 

vest. Ved å plassere boligene trappevis oppover terrenget så vil alle boligene få utsikt og sol mot vest, 

samtidig som at man ikke får store silhuettvirkninger.  

7.2.5 Skredfare og flom 

Det er blitt gjort en skredfarevurdering knyttet til flom av SWECO i 2016. Det er blitt lagt faresoner rundt 

skredområde hvor skredfaren knyttet til flom er > 1/1000 per år. I tillegg er faresonene for skred knyttet til 

flom som lå i kommunedelplanen videreført.  

Området har bekk både i nord og sør på området. Ifølge NVE sine kart så ligger aktuelt området utenfor 

aktsomhetsområdet for flom. Det er lagt hensynssone rundt bekken i nord og sør, 7,5 m fra senter bekk, både 

for å sikre mot flom, og bevare bekkene som fine landskapselementer i området. 
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7.2.6 Støy 

ÅDT forbi området er <1000. På grunnlag av avstand og topografi, samt lav ÅDT, vil ikke trafikkstøy være 

aktuelt i området.  

7.2.7 Direkte påkobling Rv 9 

Direkte påkobling på Rv. 9 har blitt vurdert. Det har blitt tegnet opp skisse som viser at dette er mulig med 

hensyn til topografi. Siden trafikkbelastningen gjennom Austmannlii anses som tilfredsstillende ved å øke 

med 16 nye boliger og at det vil være uheldig med et nytt kryss langs Rv 9 har det blitt besluttet og i stedet 

legge atkomsten til feltet gjennom Austmannlii.  

7.2.8 ROS – analysen 

I forbindelse med kommunedelplanen ble det utført en konsekvensutredning som også tok for seg deler av 

ROS-analysen. I tillegg til et utdrag av konsekvens fra kommunedelplanen, ble det skrevet om ras- og 

skredfare, flom, grunnforhold og estetikk. 



Detaljregulering Hartesyni bustadfelt   
 

Føresegn 
 

PlanID: 0941 201604 
Revisjonsdato: 08.02.2018 
Vedtaksdato:_________________________________________ 

 
§ 0 Føremål med planen 
Formålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for fleire bustadar på Hovden. Planen skal ivareta 
omsynet til grønstruktur og bekkedrag.  

 
§ 1 Planens arealformål  
Arealet innafor plangrensa er regulert til føljande føremål:  

§ 1.1 Område for bygningar og anlegg  
 B Bustadar  (1110) 
 BE Energianlegg – trafo (1510) 
 BLK  Leikeplass (1610) 

 
§ 1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 SKV Køyreveg (2011) 
 SVT Annen veggrunn (2018) 

 
§ 1.3 Grønstruktur  

 G Grønstruktur (3001) 
 GTD  Turdrag (3030) 

 
§ 1.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag  

 VNV Naturområde i sjø og vassdrag (6610) 
 
§ 1.5 Bestemmelsesområde: 

# 1 - # 3 Kulturminne med dispensasjon frå kulturminnelova 
 
§ 1.6 Faresoner  

 H320  Flaumfare  
 H370 Høgspenningsanlegg inkl. høgspenningskablar 

 
§ 1.7 Sikringssone 

 H190 Sikringssone VA-leidning 
 
§ 1.8 Sone med særlige omsyn  

 H560 Bevaring naturmiljø 
 H730 Bandlegging etter lov om kulturminner 

 



 
§ 2 Felles føresegn  

Dersom det under arbeidets gang skulle kome fram gjenstandar eller spor frå eldre tid, skal arbeidet 
stansast straks og melding snarast sendast regionale kulturminnemynde, jf. kulturminnelova § 8 andre 
ledd. 
 
Det er ikkje stilt vilkår om arkeologiske undersøkingar, jf dispensasjon gjeve av riksantikvaren i skriv 
datert 17.03.2017, av de aktuelle automatisk freda kullgropene - id 226711, 226717 og 227186, som 
er markert som bestemmelsesområde #1-3 på plankartet. 
 
Innanfor grøntområda og leikeareal er det tillat å etablere nødvendig infrastruktur og anlegg som 
kabeltrasear, vatn- og avløpsanlegg og nødvendige bygningar. 

Eksisterande bekkeløp skal i størst mulig grad oppretthaldast og skjøttast slik at dei 
opprettheld sin funksjon, også som mogleg flaumveg. 
 
Saman med søknad om byggeløyve skal det liggje føre ein situasjonsplan i målestokk 1:500 
som viser avkøyringar, parkeringsplassar, terrengbehandling og tiltak som er 
søknadspliktige i samsvar med plan- og bygningslova. 
 
Kotehøgde sett i plankart kan avvike med +/-  1,0 meter, jf plankart. Plassering av bygg skal vere 
tilpassa naturleg terreng på tomt og landskap. Høgde på grunnmur skal haldast så låg som mogleg, og 
terreng før og etter skal klart gå fram på fasade- og snitt teikningar.  
 
§ 3 Føresegn til arealformål 
 
§3.1 Bygningar og anlegg  
 
§3.1.1 Bustadar B  
Innanfor området avsett til bustadar skal det oppførast einebustadar, med mogligheit for 
utleieeining. Det skal avsettast to parkeringsplasser på 20 m² kvar per bu eining. Parkering inngår i 
den totale utnyttinga (BYA).  
 
Nye bygningar skal plasserast innanfor byggegrenser vist på plankartet. 
 
Det kan settas opp bustader inntil 1 ½ etasje med innreia underetasje. Hus i 2 etasjar, utan 
sokkeletasje, kan byggjast dersom tomta er egna til det. Minimum takvinkel er 12°. 
 
Garasjar skal vere i ein etasje, vere tilpassa hovudbygning, og maks BYA 50 m². Garasje reknast som 
ein biloppstillingsplass. Garasjen må plasserast slik på tomta at det er mogleg å snu på eiga tomt før 
utkøyring. Garasje kan plasserast 1 meter frå tomtegrense. 
 
Alle bygg skal ha naturfargar. 
 
Maksimum tillat utnyttingsgrad skal ikkje overstige 40 % BYA av tomtestorleiken. 
 
§3.1.2 Energianlegg, BE 
Området er avsett til etablering av energianlegg og/eller kommunalt teknisk anlegg. 



 
§3.1.3 Lekeplass, BLK 
Området er avsett til leikeplass med nødvendig opparbeiding og plassering av 
leikeutstyr. 
 
§3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 
§3.2.1 Kjøreveg, SKV_1 - 4 
Kjøreveger skal opparbeidast som vist på plankartet etter godkjente tekniske planar. Vegane skal 
vere opne for allmenn ferdsel. 
 
§3.2.2 Anna veggrunn-teknisk, SVT 
Området SVT kan nyttes som tilhøyrande areal for grøfter, sideområder, skråningar, skjeringar, fylling 
og andre tilhøyrande anlegg knytt til vegformål. Areala skal utformast slik at de får en naturlig 
utforming, med gjevne overgangar til eksisterande terreng. 
 
§3.3 Grønstruktur  
Areala regulert til grønstruktur skal vere tilgjengeleg for ålmenta. 
 
§ 3.3.1 Grønstruktur, G 
På området tillates det nødvendig skjøtsel og vedlikehald. Tekniske anlegg kan etablerast innanfor 
området. 
 
§ 3.3.2 Turdrag, GTD 
I området regulert til turdrag kan det etablerast ein sti i bredde vist på plankart. Stien kan ha dekke 
av grus.  
 
§ 3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande standsone  
 
§ 3.4.1 Naturområde i sjø og vassdrag, VNV 
Tiltak i området avsett til «naturområde i sjø og vassdrag» er ikkje tillate. 
 
§ 4 Føresegn til omsynssoner 

§ 4.1 H 320 Flaumfare 
Eksisterande vegetasjon og det naturlege bekkeløpet skal bevarast. 

Det er ikkje tillate å føre opp  bygningar eller anlegg innanfor sona, med unntak av teknisk infrastruktur. 
Teknisk infrastruktur må sikrast tilstrekkeleg mot flaumfare, jf rapport utarbeidd av COWI.  

§ 4.2 H 370 Faresone – høgspenningsanlegg inkl. høgspenningskablar  

Det er ikkje tillate med bygningar i disse områda før høgspenningskabelen leggjast om. Graving 
eller andre maskinarbeider nær elektriske installasjonar må gjennomførast i samråd med netteigar. 

§ 4.3 H 190 Sikringssone VA-leidning  
Området er avsett som sikringssone for VA-leidning.   
 
§ 4.4 H 560 Bevaring naturmiljø 
Området er avsett til bevaring naturmiljø. Det tillatast ikkje tiltak og inngrep innanfor omsynsona. 



 
§ 4.4 H 730 Bandlegging etter lov om kulturminner 
Automatisk freda kulturminne (omsynssone H730_1-H730_2) – er bandlagt etter 
kulturminneloven. I området finnes automatisk freda kulturminner. Det er ikkje tillat å sette i gang 
tiltak som er egna til å skade, øydelegge, grave ut, flytte, forandre, dekke til, skjule eller på annen 
måte utilbørlig skjemme dei automatisk freda kulturminna eller framkalle fare for at dette kan skje. 
Områda forvaltast av regional kulturminneforvaltning etter kulturminnelovens føresegn. 

 
§ 5 Rekkefølgjekrav og vilkår for gjennomføring  

§ 5.1 Saman med søknad om tekniske anlegg (veg, vatn- og avløp, renovasjon og evt. andre 
installasjonar) skal det liggje føre teknisk plan godkjent av Bykle kommune.   

§ 5.2 Leikeplass BLK skal vere ferdig opparbeid før det vert gjeve igangsetjingsløyve på bustadhus i 
planområdet.  

§ 5.3 Anleggstrafikk i samband med opparbeiding av infrastruktur kan ikkje nytte tilkomstvegane til 
feltet i tidsrommet:  

 måndag til torsdag 07:30 – 08.30 og 14.30-15.30   
 fredag 07:30 – 08.30 og 13.15-14.15   

Dette gjeld dei dagane skulen har opent.  
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