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DYREGRENDI, HOVDEN, BYKLE KOMMUNE – DETALJREGULERING  

Varsling om utvidelse av planområdet for detaljregulering for del av 

Dyregrenda nord i Bykle kommune 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 meldes det om utvidelse av 

plangrensen for detaljregulering for del av Dyregrenda nord i Bykle 

kommune. Utvidelsen av plangrensen inkluderer derfor nå også følgende 

eiendommer: matrikkelnr: (941-): 2/1, 2/1/46, 2/1/46/1, 2/1/46/2, 2/203, 

2/216, 2/218, 2/202, 9/972, 2/1147, 2/1148, 2/1480. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av 

fritidsbebyggelse.  

Hensikten med utvidelse av plangrensen er å tilrettelegge for fortau langs 

Fjellparkveien samt sikre frisikt ved krysset Fjellparkveien x Skisentervegen.  

Deler av regplanen for Lykkestaden (planID 200603), Dyregrenda sørlige del 

(planID 200912) og reguleringsplan for Hovden del 2 (planID 199701) kan 

bli erstattet i planarbeidet. Tiltaket er i tråd med kommunedelplan for Hovden 

2013 - 2025 vedtatt i 2014 og kommuneplanen for Bykle 2010 - 2022 vedtatt 

i 2012, revidert i 2014. Planarbeidet utløser ikke krav om 

konsekvensutredning, og utføres av COWI AS på vegne av Dyregrenda Vel. 

Det varsles med dette igangsettelse om utbyggingsavtaler for eiendommer 

som blir berørt av den nye plangrensen. Avtalen gjelder mellom berørte parter 

(utbygger/grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging 

av området. 

Kunngjøringen kan også sees på www.cowi.no samt 

www.bykle.kommune.no 

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. av interesse eller 

betydning for planarbeidet, sendes skriftlig til COWI AS, Tordenskjolds gate 

9, 4612 Kristiansand eller på e-post til elfn@cowi.no med kopi til 

bykle@bykle.kommune.no innen 31. mai 2018. Innspill bes merket om det 

gjelder planarbeidet eller utbyggingsavtalen. 
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Med hilsen 

for COWI AS 

 
Eline Fredriksen 

By- og regionsplanlegger 

 

 

Bilag:    Kartutsnitt med avgrenset planområde 

    

 

Kopi m/bilag til: Dyregrenda Vel 
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    Kartutsnitt 

 

 


