
Fra: Rich Ivar Håkonsen (rich@itek.no)
Sendt: 27.11.2017 14.53.44
Til: Post - Bykle kommune
Kopi: 

Emne: Merknader til sak 217/364-5
Vedlegg: 
Det vises til mottatt varsel om klagerett og enda en ny behandling av sak 217/364-5.
Jeg kan ikke se at det hensyntatt noen som helst av de merknader som er sendt den 11 juli-2017.
 
Det er relativt rimelig å forlange;

a.       At høyden reduseres (den er øket i etterkant av utsendt underlag).
b.       At høyden har et definert referansepunkt. «Ferdig planert terreng» kan være så mangt og på godt norsk er det

«høl i hue» at det tillates bruk av et slikt begrep i en reguleringsplan i 2017. Det anmodes om at dagens kote på
terreng P-plass benyttes som referanse.
Det fremgår klart av Kommunal og Moderniseringsdepartementes veiledning «Grad av utnytting» at man bør
benytte kotehøyder for høydeangivelse for områder der det er ønskelig å sikre utsikt og dagslys. Det er ikke på
noen måte tvilsomt at det er ønskelig i dette tilfellet.
 

 
Hele prosessen bærer preg av uthalingstaktikk og strategisk planlagte endringer på høyde og utnyttelse.
 
 
Med vennlig hilsen
Rich Ivar Håkonsen
Tel 91 73 17 35
 
 
From: Rich Ivar Håkonsen 
Sent: 11. juli 2017 20:25
To: postmottak@bykle.kommune.no
Subject: Merknader til sak 217/364-5
 
 
 
Det vises til saksfremlegg av 02.06.2017.
 
Det klages på følgende punkter for reguleringsplan for Høvden Høyfjellshotell:

1.       Det legges opp til en markant endring av omfanget av utbyggingen ved å tillate en drastisk økning av BRA
for BFB1 og BFB2. Området og miljøet tåler ikke denne belastningen og det henstilles til at utbygger må
forholde seg til det, relativt massive, utbyggingsvolumet som det opprinnelig har blitt gitt tillatelse til.

2.       Høydene er av ukjent årsak endret fra varselet som vi fikk tilsendt den 20.04.2016 til den vedtatte planen
av 17.11.2016. Vi kan ikke se at dette er lovlig all den tid det ikke har vært kommentert i de kommunale
sakspapirer. Det virker til at utbygger har endret høyder uten at noen har fanget det opp. Høyden i den
vedtatte planen har plutselig blitt øket til 12 m. Det forlanges at max høyde 11m for BFB2 og BFB3 blir tatt
tilbake i planen.

3.       Vi godtar heller ikke at det er «ferdig planert terreng» som er utgangspunkt for høydene til bygningene.
Det kan ikke være et slikt udefinert nivå som skal danne grunnlag for den faktiske høyden. Vær klar over at
denne utbyggingen er en direkte ulempe og verdiforringelse for en rekke av leilighetene i Panorama 2 og
på Hovden Blå. Det kreves at O.K. kote på dagens P‐plass benyttes som referanse for utbyggingene for
områdene BFB2‐3 og 4. Max 11 m (som utbygger opprinnelig ba om) til topp møne fra O.K. eksisterende  P‐
plass.

4.       Vi håper politikeren i Bykle denne gangen vil ofre noen tanker til dagens hytteeiere i området og ikke bare
tenker på hvordan man skal få flest mulig nye…..

 
 
 



 
Med vennlig hilsen
Rich Ivar Håkonsen
Tel 91 73 17 35
 
 
 


