
 

 
 

 

Referat frå påskemøtet 2018  

 

Møtedato: 28.03.2018             Tid:09:00-11:00  

Møteleiar: Frantz Nilsen  Møtestad: Hovden grendehus 

Referent: Frode Verpe   Referat dato: 29.03.2018 

 

Deltakarar: 

Av 58 inviterte hyttevel møtte det opp representantar frå 42 hyttevel.   

Frå Bykle kommune møtte ordførar Jon Rolf Næss, rådmann Frantz Nilsen, varaordførar/leiar 
planutvalet Hans Blattmann, rådgjevar Jostein Rysstad og kommunikasjonsleiar Frode Verpe. 

Frå Setesdal Brannvesen møtte Egil Kvitne 

Frå Fjellredningsgruppa møtte Jarle Sørensen  

 
Saker: 
Spørsmål/kommentarar undervegs i møtet er lagt inn under det temaet der det høyrer heime. 

1. Velkomen ved rådmann Frantz Nilsen 

2. Informasjon frå Setesdal brannvesen ved Egil Kvitne 

Det vert synt til vedlagde presentasjon frå Setesdal brannvesen som referat 

 

Spørsmål frå salen: kor er brannmannskap og utstyr lokalisert? 

Svar frå Kvitne: brannmannskapet og utstyret er lokalisert både på Hovden og i Bykle. Fordelinga 

mellom dei to lokaliseringane er ca. 50/50.   

- 

Spørsmål frå salen: kjem det informasjon til hytteeigarane vedkommande endra reglar/krav? 

Svar frå Kvitne: Det vert laga eit informasjonsskriv som skal sendast ut til leiarane i 

hyttevelforeiningane – og så må dei syte for å spreie det vidare til hytteeigarane.  

- 

Spørsmål frå salen: Korleis finn dykk mobilnummer til den einskilde hytteigar for utsending av 

informasjons-SMS? 

Svar frå Kvitne: Dette går automatisk og hentast inn via matrikkel. 

- 

Spørsmål frå salen: korleis vert dei nye avgiftene fakturert?  

Svar frå Kvitne: Avgifta fakturerast av kommunane på vegne av  brannvesenet og leggast inn i dei 

kommunale avgiftene. 

- 



 

 

 

 

Spørsmål frå salen. Kan feiar få tilgang til hyttene for feiing eller tilsyn ved bruk av nøkkelboks? 

Svar frå Kvitne: Nei. Det er ikkje ønskjeleg. 

- 

Spørsmål frå salen: Den nye avgifta er årleg etter første gangs tilsyn eller feiing, mens feiing og tilsyn 

gjennomførast med 8 år intervall. Er det ein logikk i det? 

Svar frå Kvitne: Ja, avgifta er viktige for å finansiere drifta, og det omfattar meir enn sjølve tilsynet 

eller feiinga.  

3. Informasjon frå Fjellredningsgruppa ved Jarle Sørensen  

Det vert synt til vedlagde presentasjon frå Fjellredningsgruppa som referat.  

Spørsmål frå salen: korleis kontaktast Fjellredningsgruppa? 

Svar frå Sørensen. I utgangspunktet er det ikkje opna for at innbyggarane kan tilkalle 

Fjellredningsgruppa direkte. Tilkalling kjem som etter vurdering frå Politi og brannvesen. 

4. Løyper, planer og drift ved Jostein Rysstad 

Det vert synt til vedlagde presentasjon frå Jostein Rysstad som referat, med det fylgjande som tillegg: 

Løypene kjørast i terreng som kan være krevjande og som gjør utstyret utsatt for skader og feil. 

Enkelte maskiner er i dag opp mot 10 år gamle, har gått nærare 7500 timer og er modne for 

utskifting. Inneverande sesong har det gått med mykje tid og ressursar til å reparere maskinane.  

I løypeplanen, som er ein del av kommuneplanen som skal godkjennast  i 2018, vert det jobba for å 

legge inn; 

- krysning av Otra og RV9 nord for Fjellstoga.  

- ny lengre sløyfe på Vidmyr.  

- ekstra trase i Lundane -  lengre opp i terrenget. 

- kryssing av RV9 og  Otra i området Vidsyn, for å kople saman aust og vest i Hovden Sør.  

Spørsmål frå salen: Korleis vert løypemidlane nytta? 

Svar frå Jostein Rysstad. Midlane går berre til drift (Hovden løypekjøring AS). Utvikling og 

investeringar er kommunale midlar.  

5. Rådmannen orienterer ved Frantz Nilsen 

I høgsesong er det opp mot 20 x folketalsauke i Bykle kommune. Dette er ei betydeleg større 

folketalsauke enn andre  vintersportdestinasjonar.  

Denne situasjonen er sjølvsagt positiv, men førar og med seg ein del utfordringar for kommunen. 

Viktige tenester som til dømes legevakt må innrettast på ein måte som tek hand om den store 

folketalsauka utan at det førar til redusert kvalitet på tenestene.  Dette gir kommunen høge utgiftar.  

 

 



 

 

 

Kommunen har investert mykje for å utvikle gode helsetenester. Samarbeidet med nabokommunen 

Valle er viktig for å kunne etablere god og riktig kompetanse. Bykle og Valle kommune har i dag eit 

innhald i teneste som overgår dei formelle krava og kommunane har langt på veg overtatt ein del 

oppgåver frå spesialisthelsetenesta. Dette gjeld i spesielt stor grad innanfor skadehandtering kor 

kommunane med anna har investert i digitalt røntgenapparat og avansert ultralydutstyr, for å kunne 

yte best mogleg helsehjelp lokalt.     

6. Ordførar orienterer ved Jon Rolf Næss 

Luftambulansen – kor er den? 

Ikkje stasjonert på Hovden i år. Påskebasen er kuttet ut. 

Jobbar fortsatt for å få ei fast base på Hovden. Jobbar samen med Vinje kommune. Fjellområdet som 

Bykle er ein del av, høyrar til det området i Norge som har dårlegast dekning av luftambulansen 

 

Parkering – Hovden sentrum 

I høgsesong er det trongt om plassen i Hovden sentrum. Oppmodar alle om nytte parkeringa ved 

Tesla-ladestasjon og parkeringshuset i Hovden sentrum.  

Prosjekt, avsperring av sentrum for parkering. Færre parkeringsplasser framfor butikkane i sentrum. 

 

Vinmonopol på Hovden 

Blir opna i slutten av juni i Hovdetun. Bykle er den minste kommunen i Norge som har pol 

Pilotprosjekt – «sesongpol». Første året er ein prøveperiode. Opningstidene og vareutvalet blir 

justert etter omsetting. 

 

Ridehallen.  

Dugnadsprosjekt – ivrig gruppe som jobbar hardt med prosjektet. Oppmodar alle til å stø prosjektet. 

 

Spørsmål frå salen: Stemmer det at det er planer om nytt hyttefelt inn mellom vassverket og Juvet? 

Svar frå Hans Blattmann: Det har komme innspel om dette samband med arealdelen av 

kommuneplanen. Ikkje fatta nokon avgjersle, men politisk er stemninga negativ og går i retning av å 

bevare området. 

- 

Spørsmål frå salen: Jobbast det med heilårsveg Brokke/Suleskard? 

Svar frå Jon Rolf Næss: Dette har vært jobba noko med tidligare, men er ikkje høgt prioritert. Rett og 

slett fordi ein gjennomføring er enormt kostbar og ikkje minst svært kontroversiell i høve 

villreinstamma.  

- 

Spørsmål frå salen: Kva for planar er det for utviding av gang/sykkelsti sørover frå Hovden sentrum? 

Svar frå Jon Rolf Næss: Når RV9 utbygginga når dette området så er det aktuelt. Planen er at 

utbygginga av RV9 skal vere ferdig innan 2023. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Open post/spørsmål frå salen 

Spørsmål frå salen: Byklaren vert i dag sendt ut pr. e-post til leiarane i hyttevela, som igjen sendar 

vidare til medlemmane. Kan det etablerast ein løysing kor det vert slutt på å sende ut Byklaren til 

leiarane i hyttevela og det enkelte medlem i staden abonnerar på Byklaren. 

Svar frå Frode Verpe:  Det finst ein abonnementsløysing for Byklaren på Bykle kommunes heimeside. 

Dei hyttevela som ikkje ønskjer at Byklaren skal sendast på e-post til leiar for vidare utsending til 

medlemmane, kan reservere seg ved å sende ein e-post til frode.verpe@bykle.kommun.no 

8. Oppsummering og takk for i dag! 

Ordførar Jon Rolf Næss og Rådmann Frantz Nilsen gjorde ein kort oppsummering av møtet og takka 

alle som hadde møtt opp! 
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