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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nye hyttetomter i Dyregrenda. Området består i dag av 17 
hytter, og det ønskes å gjøre en fortetting. Dyregrenda er et sameie som nå søkes oppløst gjennom jordskifte. 
Hensikten med jordskiftet er å lage nye tomtegrenser der hver hytteeier får tildelt nye 1650 m2 fra Sameiet. 

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplanfor Hovden 2013 - 2025 vedtatt i 2014. Planarbeidet 
vurderes til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, og utføres av COWI AS på vegne av Dyrgrenda 
velforening.  

 

 

 



 

 

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  
 

Varsel om igangsetting av planarbeid / frist for 
uttalelse 

9.desember 2016 / 27.januar 2017 

Innsending av forslag til 1. gangsbehandling  Mai 2018 

1. gangsbehandling (antatt) Juni 2018 

Offentlig ettersyn (6 uker) Sommer2018 

2. gangsbehandling (antatt) Høst 2018 

Kommunestyrevedtak (antatt) Høst2018 

 

2.2 Medvirkningsprosessen, varsel om oppstart 

I Plan- og bygningsloven § 12-8 stilles krav til informasjon og medvirkning. 
Den 9 desember 2016 ble det varslet oppstart av planarbeidet. Berørte parter ble varslet pr. brev, i tillegg ble 
det lagt ut annonse på Bykle kommunes hjemmesider, samt varslet i Setesdølen avis. Annonsen kom med 
oppfordring til berørte parter og interesserte om å komme med innspill og merknader til planarbeidet. Frist 
for å komme med innspill og merknader var satt til 27.januar 2017.  

Et arbeidsutvalg fra Dyregrenda velforening har bidratt under hele planprosessen. I tilegg har det vært åpning 
for at medlemmene i velforeningen kunne komme med innspill underveis. Utvalget har hatt 
måntlige/ukentlige møter siden høsten 2016 og drøftet alternative måter å utnytte området. Årsmøtet ga 
arbeidsgruppa mandat til å sammenfatte et planforslag. 

Det ble sendt ut nytt varsel om utvidet planområde med høringsfrist 31.mai. 

 

2.3 Behandling 

Første planforslag ble sendt inn til kommunen for behandling 26.juni 2017. Til dette forslaget kom det en del 
punkter administrasjonen mente måtte endres for at planen skulle behandles. Planen ble så sendt inn igjen i 
mars 2018, hvor det også kom en del endringspunkter fra administrasjonen og kulturminnevern. Dette ble 
tilsendt COWI i mai. Perioden siden tilbakemeldingen ble sendt har blitt brukt på å imøtekomme 
administrasjonens ønsker og på best mulig måte tilpasse planen slik at den ivaretar de hensyn 



 

 

administrasjonen påpeker samtidig som den viser en utnyttelse av området som er i tråd med velforeningens 
ønsker. 



 

 

3 Gjeldende planer og føringer 
 

3.1.1 Statlige føringer 
 

› 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" 

› 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 (2004-2005): Leve med kulturminner 

› 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 

 

3.1.2 Kommuneplaner 
› Kommuneplanen for Bykle kommune, 2010 – 2022 (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. 
 
 
› 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. 
Turisme er vektlagt som den viktigste næringen og en av hovedmålsettingene med planen er å …."  forsterke 
og viareutvikle turisme som næring på Hovden". I kommunedelplanen er planområdet satt av til 
fritidsboligbebyggelse og landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF). 

  



 

 

 

       Figur 1: Utsnitt fra Hovden kommunedelplan 2013-2025 (Kilde: Bykle.kommune.no) 

 

3.1.3 Reguleringsplaner 
 

 Eldre reguleringsplan, Hovden del 2. Vedtatt 10.09.1997, plan ID. 199701 
Ny reguleringsplan for Dyregrendi vil erstatte deler av denne planen. 



 

 

 
   Figur 2: Utsnitt fra reguleringsplan, Hovden del 2. (Kilde: Bykle.kommune.no) 

 

 
 
 



 

 

4 Dagens situasjon 
Dette kapittelet omhandler planområdet slik det framstår i dag.  

4.1 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet ligger ca 800m. nord-vest for Hovden sentrum og 300 m. sør for Hovden skisenter. Planens 
begrensning omslutter et området på ca. 76 daa. 

 

Figur 3: Planområdets beliggenhet (Kilde: kartverket.no) 

4.2 Eierforhold 
Området som berøres av planarbeidet omfatter eiendom gnr 2/1, 2/1/223, 2/200, 2/201, 2/202, 2/203, 2/204, 
2/115, 2/216, 2/217, 2/218, 2/219, 2/221, 2/222, 2/316, 2/317, 2/318, 2/380, 2/381, 2/460 

4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet består i hovedsak av spredt hyttebebyggelse, veger og grøntstruktur. Planområdet inneholder i 
dag 17 hytter fordelt på store tomter. Planområdet grenser i vest mot Gåttstøylbekken, i sør mot 
Fjellparkvegen, og i øst mot Skisentervegen.  



 

 

Figur 4: Eksisterende hyttebebyggelse innenfor området (Kilde: google maps) 

4.4 Stedets karakter 
Hovden et av de mest besøkte og attraktive turist- og reiselivdestinasjonene i Agder-regionen, spesielt på 
vinterstid. Området er preget av flott høyfjellsnatur og aktiviteter knyttet til langrenn og alpint. Hovden 
alpinsenter ligger kun 300 m nord 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. Hovden badeland benyttes både av fastboende, hytteeiere og andre turister 

Omliggende fritidsbebyggelse har varierende arkitektur, utforming og omfang, men gjenganger er i hovedsak 
fritidsboliger med mørk kledning og saltak. 

4.5 Natur og landskap 
Området består i hovedsak av høyfjellsskog med morene over berggrunn, det er også  innslag av myr. I vest 
grenser planområdet mot Gåttstøylbekken.  Det er ikke registrert viktig naturmangfold eller arter innenfor 
planområdet.  

4.6 Flom-, erosjon- og skredfare 
Det er ikke registrert områder med fare for ras og skred i planområdet eller i nærhet til planområdet.   
(Ngi.no, miljostatus.no, ngu.no) 



 

 

 

Figur 5: Masser i planområdet (Kilde: NGU.no) 

Ifølge NVE sine databaser så ligger planområdet innenfor aktsomhetsområde for flom. Disse 
aktsomhetsberegningene er datagenererte og er meget grove. Det er ikke historikk for flom i planområdet. 

 
Figur 6: Aktsomhetsområde for flom  (Kilde: nve.no) 



 

 

Det er utført en flomanalyse for området. Denne ligger som et eget dokument som vedlegg 05 til planen. De 
viktigste funnene i flomanalysen er: 

Planområdet ser ut til å være lite risikoutsatt for flom og flomskader og Gåtestøylbekken har store 
områder vest for feltet som virker som en buffer ved flom. Planområdet har allikevel noen mindre 
areal med potensialer for fordrøyning av overvann i flomtilfeller som kan være viktig for å hindre 
flomskader videre sydover langs bekkeløpet. 
Vi anbefaler at regulanten beholder en sikringssone på 5 meter på vær side av bekkeløpet innenfor 
hele plan området for best mulig for å bevare det naturlige bekkeløpet og det lavtliggende 
myrområdet på begge sider av bekken samt for å sikre et fritt løp for bekken selv i flomsituasjoner. 

Dette er ivaretatt i planforslaget. 

Beregning av nedbørsmengdene er gjort ved bruk av den rasjonelle metoden. 
Og  som det går frem av notatet/rapporten er det tatt høyde for klimaendringer ved å bruke en klimafaktor på 
1,4 i beregninger. 
 
Det er i rapporten foreslått tiltak for å sikre fordrøyning av overvann internt i feltet, og satt krav i 
bestemmelsene om at det ikke skal være større avrenning fra feltet etter enn det var før utbygging. Dette skal 
dokumenteres, og man skal i utregningene inkludere klimapåslag. 
Tiltak som kan benyttes for å hindre økt avrenning er:  

Mulige tiltak som kan/bør vurderes i en detalj planlegging av feltet: 
• heving av tomtenivå 
• sikring av tomteskråning ned mot bekkeløpet for å hindre utvasking. Dette kan utføres ved å 
etablere enkle natursteinsmurer med stein av stor størrelse min 0,5x1,0 meter som sikres 
mot utvasking ved å legge duk mellom mur og bakenforliggende masser. 
• Vurdere om tak bør legges som torvtak for å redusere avrenningshastigheten i flom 
situasjoner 
• Vurdere å anlegge lokale overvannsmagasiner enten som felles plasserte installasjoner 
sentralt i feltet ved å etablere terskler o.l eller som lokale håndteringer internt på vær tomt 
eksempelvis å føre tak nedløp til et lokalt overvannsmagasin i grunnen bygget opp med duk 
og steinmasser. 
• Ved innkjøringen fra Fjellparkveien nordøst i feltet er det en mindre dam som samler OV fra 
et større areal og fører dette via en åpen grøft til myrområdet som omfatter kulturminnet midt 
i feltet. Denne dammen kan det enkelt endres avløp fra og da føre vannet direkte via 
stikkrenne under Fjellparkveien og ut i elven. Dette gjøres ved å senke nivået på 
eksisterende stikkrenne. 



 

 

  

Figur 7: Bilder tatt i området under 1000-årsflom 

 

4.7 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 definisjon av kulturminner og kulturmiljøer:  

"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." 
 
Det er registrert ni kulturminner innenfor området. Det er følgende kulturminner registrert innenfor området: 

 ID 99290 – Kullfremstillingsanlegg – Forutsettes frigitt og fjernet 

 ID 98934 – Kullfremstillingsanlegg – Forutsettes frigitt og fjernet 

 ID 99390 – Kullfremstillingsanlegg – Forutsettes frigitt og fjernet 

 ID 98969 – Kullfremstillingsanlegg – Forutsettes frigitt og fjernet 

 ID 99089 – Jernvinneanlegg –Automatisk fredet – Prioritert kulturminne 

 ID 99389 – Kullfremstillingsanlegg – Forutsettes frigitt og fjernet 



 

 

 ID 99105 – Jernvinneanlegg – Tapt/Fjernet 

 ID 99096 – Kullfremstillingsanlegg – Fjernet 

 ID 99397 – Kullfremstillingsanlegg – Fjernet 

 

 
Figur 8: Kulturminner innenfor planområdet  (Kilde: askeladden.no) 

 

De kjente kulturminnene ble kontrollregistrert, det var ikke store avvik knytta til kartfestingen. Det ble ikke 
påvist noen nye automatisk freda kulturminner innenfor området. 

Det er avsatt et stort grøntområde og en hensynssone rundt det prioriterte kulturminnet. Dette området vil 
eies av velet. Det kan etableres møblering for lek og rekreasjon i grøntområdet så lenge dette ikke berører 
kulturminnet med hensynssone. 

Dersom det i fremtiden vil bli aktuelt å frigi kulturminnet ønsker velet å se på muligheten for en annen 
utnyttelse med tanke på fritidsboliger. Men i planen ligger området som grønt og er ikke mulig å nytte til 
fritidsbebyggelse. 

Frigitte kulturminner 



 

 

4.8 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 lange ruter, ligger det også kortere løyper i naturlandskap i 
nærhet til planområdet. 

Eksisterende grønstruktur innenfor planområdet blir i svært liten grad brukt til rekreasjonsbruk, og 
inneholder ikke noen spesielle kvaliteter sådan. Det er ikke registrert løypenett eller barnetråkk innenfor 
området. 

Det er i planen avsatt grønntområder langs bekken for å sikre vannførsel i bekken og ivareta ferdsel og 
vegetasjon langs denne. Det er i tillegg turstier som forbinder bekken med veiene i planområde og som 
skaper forbindelser som kan benyttes til allmenn ferdsel. 

4.9 Trafikkforhold 
Området har adkomst fra den kommunale delen av Skisentervegen via Rv 9.  

4.10 Offentlige funksjoner 
Planområdet ligger sentralt på Hovden, med kort avstand til sentrum med barnehage-, barne-, ungdoms- og 
videregående skole. Her ligger også idrettsanlegg og Hovden Badeland. I sentrum finnes dagligvarebutikk 
med post. Sør for sentrum ligger rutebilstasjonen med bussforbindelse til Haukeli i nord, eller Kristiansand i 
sør med avgang flere ganger daglig. Hovden sør næringsområde ligger om lag 4 km. sør for Hovden sentrum 
ved Hartevassdammen. 



 

 

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

4.11 Barns interesser og sosial infrastruktur 
Området er åpent med skrinn vegetasjon. Dette kan ha noe verdi for barn og unge i form av lek og fri 
utfoldelse. Området ligger i kort avstand til skianlegget.  

Det er tatt inn grønnstruktur langs bekk og . Det er avsatt et stort område til grønnstruktur omkring 
kulturminne.Det er mulig å etablere møblering for lek i grønntområdet vest for kulturminne. 

 

 Barnehage 
 Skole 
 Idrettsanlegg 
 Handel 
 Skisenter 
 Hotell 
 Planområdet 



 

 

5 Planforslag 
 

5.1 Formål  
Hensikten med planarbeidet er å fortette eksisterende hytteområde. Nedenfor vises foreslått arealbruk 
innenfor området. Reguleringsplanen er i henhold til kommunedelplanen for Hovden, og utløser ikke krav 
om konsekvensutredning.  

 

 

Figur 10: Plankart (Kilde: COWI AS) 

5.2 Arealbruk 
Planområdet er på ca. 79 daa. Nedenfor beskrives foreslått arealbruk innenfor området. 

Formål  Areal daa. 

Bebyggelse og anlegg:   

Fritidsbebyggelse, BFR1‐BFR18  61,7 daa 

Renovasjon, BRE  64m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:   

Veg, f_SV, SKV  5,1 daa 



 

 

Annen veggrunn – grønnstruktur, SVG  3,0 daa 

Parkering, SPP1‐SPP2  0,5 daa 

Fortau/GS‐sti  0,8 daa 

Bruk og vern av sjø og vassdrag   

Naturområde i sjø og vassdrag, f_VNV  0,57 daa 

Grønnstruktur   

Grønnstruktur  7,0daa 

 

5.2.1 Bebyggelse og anlegg 
 
Fritidsbebyggelse, BFR1 – BFR18 
I planforslaget legges det opp til muligheten for å kunne bygge nye hytter iform av enkelthytter eller 
dobbelthytter. 

Høyder på tomtene og plassering av bygg skal være tilpasset naturlig terreng på tomt og landskap. Høyde på 
grunnmur skal holdes så lav som mulig, og terreng før og etter skal gå frem på fasade- og snitt tegninger. 
Bygningene skal plasseres slik at de bryter minst mulig med naturlinjer i området. 

Det skal avsettes minimum 40 m² til to parkeringsplasser per bruksenhet på egen tomt, disse kan bygges som 
carport/garasje. Mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m målt fra innvendig gulv. De hyttene som grenser til 
Fjellparkveien og Skisentervegen kan ha mønehøyde 6,5 meter. For hyttene som ligger langs Fjellparkvegen 
vil det være særlig aktuelt å ha hovedoppholdsrom i 2.etasje for å unngå sjenende lys fra biler på veiene inn i 
vinduene. Høyere byggehøyder på disse hyttene vil gjøre oppholdsrom i 2.etasje mer brukbare. Man ønsker 
ikke høyere byggehøyde enn 6m på de mer høytliggende områdene i feltet. Ringmur kan ikke være høyere 
enn 50 cm. Maks BRA for enkelthytte er 250 kvm, 350kvm for dobbelthytte.  

Det er i bestemmelsene oppgitt maks antall eiendommer for feltene, samt maks antal bruksenheter. Planen 
hjemler maks 74 nye fritidsboliger med totalt 92 bruksenheter. 

Det er oppgitt minum høyder for gulv 1.etasje for tomter som grenser til bekk og maks høyde gulv 1.etasje 
som utgangspunkt for byggehøyder. 

 



 

 

 

Renovasjonsanlegg, BRE 
Man viderefører eksisterende renovasjonsanlegg, og legger opp til en utvidelse av dette for å ivareta 
kapasitet ved økning av antall enheter i området.  

 

5.2.2 Samferselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Veg, SKV1, f_SKV2-3 og f_SV1-5 
Hoved adkomsten til området er fra Skisentervegen. Det vil bli flere adkomster også fra Fjellparkveien. 
Områdene f_SKV regulerer eksisterende og nye adkomstveger. Adkomstvegene f_SKV2 og f_SKV3, samt 
f_SV1-3 vil være privateid og/eller felles for hyttebeboere. 

Bredder på veger er vist i plankartet. Internveger i feltet er generelt 5m brede, med 2m annen veggrunn og 4 
m fra formålsgrense annen veggrunn til byggegrense (totalt 6m), forbi BFR13AogB og BFR15A er internvei 
noe smalere. Her er den 4m bred med 2m annen veggrunn på hver side. 

Det skal etableres nytt fortau på nordsiden av Fjellparkvegen. Her er vegen regulert med 6m bredde + 3m 
fortau/gang- og sykkelsti. I disse arealene er det medregnet 0,5m til betongskille. 

Det videreføres eksisterende avkjørsler fra Fjellparkvegen og Skisentervegen. 

Annen veggrunn, SVG 
Langs med atkomstvegene er det regulert arealer på hver side av vegene til grøft og snøopplag. Disse 
arealene kan også benyttes til avkjørsler og tekniske anlegg. 

Parkering, f_SPP1-SPP2 
Felles parkering er viderført fra eksisterende plan i øst mot Skisenterveien. Privat parkering for område 
BFR6 i planområdet langs Fjellparkveien på SPP2. 

5.2.3 Grønnstruktur 
 
Grønnstruktur, G1-G2 
Det er satt av arealer til grønnstruktur lang bekk og rundt vernet kulturminne. Områdene langs bekken 
fungerer også som buffere ved høy vannstand i bekken, samt som turdrag langs bekken. 
 
Naturområde, GN 
Områdene langs bekken er avsatt til naturområde. Det tillates ikke tiltak i disse områdene. 

Turdrag, GTD 
Det er satt av areal til turdrag frå vendhammer for hovedvei ut til bekk, denne har bredde 5m og kan ikkje 
benyttes til tiltak og skal være til allmenn bruk. 

 



 

 

5.2.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 
Naturområde i sjø og vassdrag, VFV 
Området i Gåttestøylbekken er regulert til naturområde i sjø og vassdrag. Bekken er et viktig 
landskapselement i området, og bør bevares i størst mulig grad.  

5.2.5 Sone med angitte særlige hensyn 
 
Bevaring kulturmiljø, H570 
Det er regulert bevaringssone rundt kulturminnet med ID 99089 med tilhørende grønnstruktur som er avsatt 
for å bevare kulturminnet. Dette er et jernvinneanlegg og er automatisk fredet ihht kulturminneloven. Det er 
ikke lov med inngrep eller bygg i dette området. 

Båndlegging etter lov om kulturmiljø, H730 
Det er regulert båndleggingssone rundt kulturminnet med ID 99089. Dette er et jernvinneanlegg og er 
automatisk fredet ihht kulturminneloven. Det er ikke lov med inngrep eller bygg i dette området. 

Flomfare, H320 
Det er satt av soner langs bekk som skal ivareta trygg avstand til bekken for bygg. 

Frisikt, H140 

Det er satt av soner for frisikt i kryss. Her er det ikke lov med møblering eller beplantning over 0,5m høyde. 

Rekkefølgekrav infrastruktur, H430 

Det er satt av soner med krav om rekkefølge for infrastruktur over viktige VA-ledninger i plan. Det har 
imidelrtid vært noe forvirring rundt riktigheten av traseene som ligger i kommunens kart for disse 
ledningene. Dersom man kan påvise at ledningene ikke ligger under bygg og ikke nærmere nye bygg enn 
4,0m kan man bygge i disse sonene. Dette gjelder også dersom ledningene flyttes. 

Bestemmelse område #1 - #6 
Områdene #1 - #6 inneholder kullgroper som søkes frigitt.311 
 
  

5.3 Byggegrense 
Det er lagt opp til 4,0 meters byggegrense mot annen veggrunn - grøntareal og 2,0m annen veggrunn mot vei 
eller fortau, samt 3m fra tursti. Mot Skisentervegen er byggegrensen 5m fra fortau. Byggegrensen mot bekk 
er 4 m fra formålsgrense (9m fra bekk) generelt for å sikre grøntareal langs bekk. Byggegrense mot 
tilstøtende tomter og formålsgrenser er 4 m, med unntak av mot grønntområde på BRF13A. 

 



 

 

6 Konsekvenser av foreslåtte tiltak  
 

6.1 Generelt 
 

Planforslaget er i henhold til kommunedelplanen for Hovden. Bykle kommune ønsker en fortetting i det 
aktuelle området, og området ble derfor regulert gult i Hovden kommunedelplan 2013-2025. Planområdet 
har kort avstand til Hovden sentrum samt skianlegget, og planforslaget vil bidra til en positiv fortetting av 
eksisterende hyttefelt i området. 

 

6.2 Beskrivelse av delområder for fritidsbebyggelse 
 

Under følger en kort beskrivelse av delfeltene med størrelse for eiendom, antall enheter og utfordringer 
knyttet til utbygging. 

BFR1 
Tomtestørrelse 5393m2  
Antall tomter Antall enheter 
6 6 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
898m2 
Beskrivelse: 
Feltet er en av de største i planen. Det er også en av de som har mest naturlig variasjon i 
høydeforskjell innad i feltet. Det er ønske om å dele feltet inn i maks 6 nye eiendommer med hytter 
med 1 bruksenhet i hver. Atkomst tenkes fra eksisterende vei til eksisterende hytte, og et samarbeid 
med BFR2 for internvei i grense til nye enheter syd i feltet, mens nye enheter nord i feltet får 
atkomst fra ny vei. 
Feltet berøres delvis av flomsone mot bekk i vest, men ønske om å få til 6 enheter på feltet kan 
gjennomføres uavhengig av flomsoner og byggegrenser. 
 
Tomtestørrelsen gjør at man i feltet får mye areal på hver eiendom. Tilpassing til terreng vil fungere 
fint for de fleste hyttene som er plassert ut i forbindelse med maks utnyttelse. Man vil på en av 
tomtene måtte ha parkering på et annet nivå enn hytten ligger på for å unngå større terrenginngrep.  
 
Største utfordring:  
Høydeforskjeller på tomten. Dette gjør at det er vanskelig å sette én kotehøyde høyde som maks 
mønehøyde i feltet. Fornuftig mønehøyde bør sees i sammenheng med hvordan tomtene blir delt 
opp og hvor nye hytter plasseres, og behandles derfor best i byggesak. 
 

 
BFR2 
Tomtestørrelse 3293m2 
Antall tomter Antall enheter 
5 5 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 



 

 

659m2 
Beskrivelse: 
Feltet har en del variasjon i høyde på eksisterende terreng. Høyden er en fordel med tanke på at 
feltet også grenser til bekken i vest, og berøres av en flomsone. Her har man valgt å la flomsonen 
følge koter i terrenget, da økningen i høyde gjør at det er mindre sannsynlig at området blir utsatt 
for flom. Eksisterende vei til eksisterende hytter ligger på området og videreføres. Det ønskes bygd 
5 enkle hytter på tomten. I syd grenser feltet til en tursti, som delvis eies av eiendommene på feltet. 
Grense til bekk er en stor kvalitet i at hyttene som ligger nær denne ikke vil kunne få naboer mot 
bekken, samt at man får fin utsikt til bekken og grønne arealer. 
 
Største utfordring:  
Noe innskrenket byggbart areal på grunn av flomsoner. Det er også på denne tomten utfordrende å 
sette noen felles kote for mønehøyde, da variasjonen i feltet er på flere meter, og mye vil avhenge 
av hvordan man velger å bearbeide terrenget. Dette behandles derfor best i den enkelte byggesak. 
Man kan med fordel tenke på snørydding og hvordan snøen vil fonne seg ved store snømengder når 
man planlegger plasseringen av bygg og atkomstveg. 
 

 
BFR3 
Tomtestørrelse 3955m2 
Antall tomter Antall enheter 
4 4 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
988m2  
Beskrivelse: 
Feltet er stort, og relativt flatt. Det grenser i vest mot bekken og i øst mot internvei for feltet. 
Det er ønsket inntil 4 hytter på feltet i forbindelse med dialogen rundt ønske om utnyttelse.  
Tomten har gode kvaliteter.  
 
Største utfordring:  
Det er blitt uttrykt bekymring fra eier om overvannsproblematikk og grunnforhold på tomten. De 
som kjenner området mener denne ikke er større enn på andre tomter i området som planlegges 
utbygd.  
 

 
 
BFR4 
Tomtestørrelse 4158m2 
Antall tomter Antall enheter 
6 6 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
693m2 
Beskrivelse: 
Feltet har en del variasjon i høyde på eksisterende terreng mot bekken i vest. Høyden er en fordel 
med tanke på at feltet berøres av en flomsone. Det ønskes bygd 6 enkle hytter på tomten.  
Tomten grenser også mot bekken, noe som gir gode kvaliteter for de eiendommene som ligger inntil 
denne. 
 
Største utfordring:  
Noe innskrenket byggbart areal på grunn av flomsoner, men dette er lite. 



 

 

 
 
BFR5A og 5B 
Tomtestørrelse 2204m2 + 2525m2 
Antall tomter Antall enheter 
4+3 4+3 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
675m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt og ligger ned mot bekken som grenser til området i syd. Det ønskes tre enkle 
hytter. 
Nordre del av feltet får atkomst over bekken syd for feltet. 
 
Største utfordring:  
Den flate topografien, samt nærheten til bekken gjør at det er ønskelig å planere tomtene i området 
så høyt som mulig.  
Man kan med fordel tenke på snørydding og hvordan snøen vil fonne seg ved store snømengder når 
man planlegger plasseringen av bygg og atkomstveg. 
 

 
BFR6 
Tomtestørrelse 3361m2 
Antall tomter Antall enheter 
5 5 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
672m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt og ligger ned mot bekken som grenser til området i syd.  
Man ønsker inntil 5 tomter. 
 
Største utfordring:  
Nærheten til bekken at det er ønskelig å planere tomtene her så høyt som mulig.  
 

 
 
BFR7 
Tomtestørrelse 4053m2 
Antall tomter Antall enheter 
6 6 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
675m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt og ligger ned mot Fjellparkvegen som grenser til området i syd. Man ønsker 6 
enkle hytter.  
 
Største utfordring:  
Det er ingen særlige utfordringer ved utnyttelsen av feltet. Man kan med fordel tenke på snørydding 
og hvordan snøen vil fonne seg ved store snømengder når man planlegger plasseringen av bygg og 
atkomstveg. 
 



 

 

 
 
BFR8 
Tomtestørrelse 3547m2 
Antall tomter Antall enheter 
6 6 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
591m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt og ligger ned mot Fjellparkvegen som grenser til området i syd. Feltet vil også 
bli enklere å utnytte enn det fremstår på plankartet, da kommunal VA-ledning vil fjernes og arealet 
blir disponibelt. Man ønsker 6 enkle hytter.  
 
Største utfordring:  
Man kan med fordel tenke på snørydding og hvordan snøen vil fonne seg ved store snømengder når 
man planlegger plasseringen av bygg og atkomstveg. 
Feltet kan også berøres av at det i Fjellparkvegen planlegges fortau. Dette skal ligge på sydsiden av 
vegen, men da eksisterende hytter er bygd nærme veien, kan man få utfordringer med plassen her. 
Om man bruker areal avsatt til annen veggrunn i planen til å rette ut Fjellparkvegen, kan dette være 
en mulig løsning på problemet. 
 

 
 
BFR9 
Tomtestørrelse 4711m2  
Antall tomter Antall enheter 
6 6 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
785m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt og ligger ned mot parkeringsplass ved Skisentervegen som grenser til området 
i øst. Ønsket utnyttelse kan gjennomføres. Man ønsker 6 enkle hytter. Atkomst vil være via 
avkjørsel fra parkeringsplass og ny avkjørsel fra internvei i nord. Området grenser til gøntområde 
og fornminne. Dette har en hensynssone. 
 
Største utfordring:  
Det er ingen særlige utfordringer ved utnyttelsen av feltet.  
 

 
 
BFR10A 
Tomtestørrelse 2159m2 
Antall tomter Antall enheter 
3 3 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
719m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt og ligger ned mot parkeringsplass ved Skisentervegen som grenser til området 
i øst. Ønsket utnyttelse kan gjennomføres. Man ønsker 3 enkle hytter. Atkomst vil være fra 
internvei i nord . 



 

 

 
Største utfordring:  
Det er ingen særlige utfordringer ved utnyttelsen av feltet. Feltet vil ha bedre utnyttelse enn det 
fremstår på plankrtet, da VA-ledning som ligger under tomten skal legges om.  
 

 
 
BFR10B 
Tomtestørrelse 1281m2 
Antall tomter Antall enheter 
2 2 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
640m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt, men med noe variasjon internt i feltet.  Det ønskes bygd 2 enkle hytter på 
tomten. Skissen for ønskelig utnyttelse kan gjennomføres med små endringer som tilpasser seg nye 
grenser for flom og reviderte byggegrenser. 
 
Største utfordring:  
Noe innskrenket byggbart areal på grunn av flomsoner.  
Det anbefales av hensyn til flomproblematikk at tomtene planeres så høyt som mulig. 
 

 
 
BFR11A 
Tomtestørrelse 1861m2 
Antall tomter Antall enheter 
3 3 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
620m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt og ligger ned mot Skisentervegen som grenser til området i øst. Ønsket 
utnyttelse kan gjennomføres. Man ønsker 3 enkle hytter. Atkomst vil være fra internvei i nord . 
 
Største utfordring:  
Det er ingen særlige utfordringer ved utnyttelsen av feltet. Feltet vil ha bedre utnyttelse enn det 
fremstår på plankartet, da VA-ledning som ligger under tomten skal legges om.  
 

 
 
BFR11B 
Tomtestørrelse 1294m2 
Antall tomter Antall enheter 
2 2 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
647m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt, men med noe variasjon internt i feltet.  Det ønskes bygd 2 enkle hytter på 
tomten. Skissen for ønskelig utnyttelse kan gjennomføres med små endringer som tilpasser seg nye 
grenser for flom og reviderte byggegrenser. 



 

 

 
Største utfordring:  
Noe innskrenket byggbart areal på grunn av flomsoner.  
Det anbefales av hensyn til flomproblematikk at tomtene planeres så høyt som mulig. 
 

 
 
BFR12A 
Tomtestørrelse 1164m2 
Antall tomter Antall enheter 
2 2 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
582m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt og ligger langs internveien nord i planen. Ønsket utnyttelse kan gjennomføres 
dersom man legger eksisterende VA-ledning i internveien. Man ønsker to hytter. Atkomst vil være 
fra internvei. 
 
Største utfordring:  
For å utnytte feltet på best mulig måte, slik der er ønske om, må VA-ledning som ligger under 
tomten legges om. 
 

 
 
BFR12B 
Tomtestørrelse 2097m2 
Antall tomter Antall enheter 
3 3 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
699m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt kupert og ligger ved krysset i internveien. Ønsket utnyttelse kan gjennomføres, 
med liten justering for endringer som har skjedd ved utrettelse av del av internvei. 
 
Største utfordring:  
Det er vanskelig å gi noen kotehøyde for maks mønehøyde for feltet, da det er stor variasjon i høyde 
innad i feltet. Dette løses best ved å behandles i forbindelse med byggesak, da det har mye å si 
hvordan tomtene deles, hvor hyttene plasseres og hvilke utforming disse har. Høydeforskjellen på 
feltet gjør plassering av bygg og veier utfordrende og man må påregne en del større bearbeidelse av 
terreng ved gjennomføring av nybygg. 
 

 
 
BFR13A 
Tomtestørrelse 1399m2 
Antall tomter Antall enheter 
2 2 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
699m2 
Beskrivelse: 



 

 

Feltet er relativt flatt og ligger langs internveien. Det tillates to enheter på denne eiendommen. 
Atkomst vil være fra internvei. Grender til grøntområde og fornminne i syd. 
 
Største utfordring:  
Det ligger en liten bekk i området i dag. Denne har ikke årsikker vannføring, men bør tenkes på når 
man planlegger overvannshåndtering og planering av tomten. 
Utnyttelse av feltet er avhengig av omlegging av veien. 
 

 
 
BFR13B 
Tomtestørrelse 2410m2 
Antall tomter Antall enheter 
4 4 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
602m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt langs internveien, men stiger mot nord. Atkomst vil være fra internvei. 
Utnyttelse av feltet er avhengig av omlegging av veien. 
 
Største utfordring:  
Det kan bli nødvendig med noen murer opp mot nord på tomtene.  
Man kan med fordel tenke på snørydding og hvordan snøen vil fonne seg ved store snømengder når 
man planlegger plasseringen og utforming av bygg og parkering. 
 

 
 
BFR14A 
Tomtestørrelse 1909m2 
Antall tomter Antall enheter 
2 2 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
954m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt kupert og ligger langs internveien, nord i planen. Det tillates to eiendommer med to 
enheter. 
 
Største utfordring:  
Det er vanskelig å gi noen kotehøyde for maks mønehøyde for feltet, da det er stor variasjon i høyde 
innad i feltet. Dette løses best ved å behandles i forbindelse med byggesak, da det har mye å si 
hvordan tomtene deles, hvor hyttene plasseres og hvilke utforming disse har. Man må påregne en 
del bearbeidelse av terreng ved gjennomføring av nybygg og parkeringsarealer. 
 

 
 
BFR14B 
Tomtestørrelse 1753m2 
Antall tomter Antall enheter 
2 2 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 



 

 

876m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt kupert og i enden av internveien, nord i planen.  
 
Største utfordring:  
Det er vanskelig å gi noen kotehøyde for maks mønehøyde for feltet, da det er stor variasjon i høyde 
innad i feltet. Dette løses best ved å behandles i forbindelse med byggesak, da det har mye å si 
hvordan tomtene deles, hvor hyttene plasseres og hvilke utforming disse har. Man må påregne en 
del bearbeidelse av terreng ved gjennomføring av nybygg og parkeringsarealer. 
 

 
 
BFR15A 
Tomtestørrelse 501m2  
Antall tomter Antall enheter 
1 1 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
501m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt flatt og ligger langs internveien. Det tillates en enkel hytte. Området grenser mot 
grønntområde og fornminne. 
 
Største utfordring:  
Det ligger en liten bekk i området i dag. Denne har ikke årsikker vannføring, men bør tenkes på når 
man planlegger overvannshåndtering og planering av tomten. 
 

 
 
BFR15B 
Tomtestørrelse 3646m2  
Antall tomter Antall enheter 
5 5 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
729m2 
Beskrivelse: 
Feltet er relativt kupert og ligger langs internveien, nord i planen.  
 
Største utfordring:  
Det er vanskelig å gi noen kotehøyde for maks mønehøyde for feltet, da det er stor variasjon i høyde 
innad i feltet. Dette løses best ved å behandles i forbindelse med byggesak, da det har mye å si 
hvordan tomtene deles, hvor hyttene plasseres og hvilke utforming disse har. Man må påregne en 
del bearbeidelse av terreng ved gjennomføring av nybygg og parkeringsarealer. 
 

 
 
BFR16 
Tomtestørrelse 4099m2 
Antall tomter Antall enheter 
4 5 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 



 

 

1024m2  
Beskrivelse: 
Feltet er småkupert og ligger langs internveien, nord i planen. Ønsket utnyttelse kan gjennomføres. 
Det ønskes 3 enkle hytter og en dobbel hytte. 
 
Største utfordring:  
Det er vanskelig å gi noen kotehøyde for maks mønehøyde for feltet, da det er variasjon i høyde 
innad i feltet. Dette løses best ved å behandles i forbindelse med byggesak, da det har mye å si 
hvordan tomtene deles, hvor hyttene plasseres og hvilke utforming disse har. Man må påregne en 
del bearbeidelse av terreng ved gjennomføring av nybygg og parkeringsarealer. 
 

 
 
BFR17 
Tomtestørrelse 5126m2 
Antall tomter Antall enheter 
5 5 
Gjennomsnittlig tomtestørrelse 
1025m2 
Beskrivelse: 
Feltet er småkupert og ligger nord i planen. Det tillates opptil 5 nye eiendommer, det er ønske om at 
dersom det deles i færre eiendommer kan man bygge enkelte av hyttene doble så lenge det er maks 
5 bruksenheter i feltet. Noen av eiendommene kan få atkomst fra parkeringsplass nord for feltet. 
 
Største utfordring:  
Det er vanskelig å gi noen kotehøyde for maks mønehøyde for feltet, da det er variasjon i høyde 
innad i feltet. Dette løses best ved å behandles i forbindelse med byggesak, da det har mye å si 
hvordan tomtene deles, hvor hyttene plasseres og hvilke utforming disse har. Man må påregne en 
del bearbeidelse av terreng ved gjennomføring av nybygg og parkeringsarealer. 
 

 
 

6.3 Landskap 
 
Planområdet må bearbeides for å legge til rette for nye atkomstveger og hyttetomter. Det er lagt opp til at 
mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m målt fra innvendig gulv. De hyttene som grenser til Fjellparkveien og 
Skisentervegen kan ha mønehøyde 6,5 meter. Det er lagt inn bestemmelse om at høyder på tomtene og 
plassering av bygg skal være tilpasset naturlig terreng på tomt og landskap. Dagens grønstruktur innenfor 
planområdet blir i svært liten grad brukt til rekreasjonsbruk, og inneholder ikke noen spesielle kvaliteter 
sådan. Selv om det blir mindre grøntområder innenfor planområdet, anses konsekvensene som små. Ved å 
bygge ut et område som allerede inneholder hyttebebyggelse anses som positivt iforhold til å skulle bygge i 
et området der det ikke er eksisternde bebyggelse. 



 

 

  

Figur 11: Illustrasjonsplan ved maks utnyttelse 

Kartet viser utbygging ved maks utnyttelse. Det er ment som en illustrasjon for å se hvordan feltet kan se ut 
ved høyest mulige tetthet. Etter ønske fra administrasjonen er det utarbeidet et forslag som viser planen 
utbygd ved maks utnyttelse planen hjemler. 

Dette er utarbeidet ved at det ble gitt mulighet for alle eierne å spille inn sine ønsker for hvordan de kunne 
tenke seg å utnytte sine eiendommer, med oppfordring om å vise maks aktuelle utnytting av eiendommen. 



 

 

Deretter ble inspillet justert slik at de var tilpasset bestemmelser og andre forhold som styrer utbygging i 
planen. 

I forbindelse med arbeidet med å kartlegge ønsker for utbygging er det kommet frem at det er flere som har 
lang tidshorisont for utbygging og er usikre på om de kommer til å utnytte alle enhetene de er tildelt. Det er 
derfor viktig å pressisere at kartet er en illustrasjon av en mulig utnyttelse. Den er ikke bindende, og der 
eiendomsgrenser ikke er tegnet inn i plankartet kan nye eindomsgrenser plasseres ut på annen måte, bygg 
kan også plasseres annerledes enn vist i illustrasjonene. Man kan også velge å ha færre enheter enn det som 
er vist, men ikke flere enn tegnet på kart og oppgitt i tabell i bestemmelsene.  

  

 

Figur 12: Illustrasjon av maks utnyttelse sett fra Skisentervegen mot nord, og fra Fjellparkvegen mot kryss Skisentervegen 

  

 



 

 

 

Figur 13: Illustrasjon av maks utnyttelse sett ovenfra 

 

6.4 Naturmangfold 
Planområdet er regulert til atkomstveger, hyttetomter 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 og miljostatus.no er lagt til grunn når området er blitt vurdert. 

§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. 

§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 hytteområder, 
utdanningsinstitusjoner, befolkningsvekst og økonomi, er vi av den oppfatning av at tiltaket samlet sett vil 
være hensiktsmessig for samfunnet. 

6.5 Kulturminner 
 
Det er registrert ni kulturminner innenfor området. Tre av kulturminnene er fjernet. Fem av kulturminnene er 
kullegroper og forutsettes frigitt og fjernet. Det siste kulturminnet er et jernvinneanlegg. Det er et prioritert 
kulturminne og har blitt lagt med hensynssone, Bevaring kulturmiljø H570_1.  

Det har vært dialog med fylkeskonservatoren i Aust-Agder og har utført en arkeologisk registrering for å 
avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner, før de kan gi en endelig uttalelse til planen. Denne 
registreringen fant sted sommeren 2018.  

Grøntområde i planen og avgrensing for kulturminne er et resultat av dialog med kulturminnemyndighet. 

6.6 Teknisk infrastruktur 
Det skal utarbeides plan for vann og avløp og el-anlegg for planområdet. Denne skal være godkjent av  
kommunen før det kan gis byggetillatelse til nye bygg. Kommunalteknisk infrastruktur og kommunens 
hovedtrasé gjennom området. Denne skal få nye traséer langs veien i fortau/gang og sykkelsti. Dette gjøres 
da i mulig samarbeid med ledninger fra godkjent område for Caravanparken.  

Ved etablering av nye kommunale ledninger vil kapasiteten på VA i området være god og tåle utbyggingen. 

Eksisterende søppelbod langs skisentervegen må utvides i takt med utbygging i området. 

Flere av vegene innenfor området er videreføring av eksisterende veger.  

En fortetting av hyttefeltet vil føre til mer trafikk både innenfor planområdet og ut på skisentervegen. Sikten 
i krysset ut på Skisentervegen er tilfredstillende.  

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



 

 

Området har kort veg til badeland samt skianlegg med både langrennsløyper og flere skiheieser. I tillegg så 
ligger området sentrumsnært med skole, butikk og barnehage. Dette anses som posistivt for barn og unge.  

Adkomsten til planområdet er via Skisentervegen og denne vegen er bygget med gang-sykkelveg. 

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. 

Planen har grønne områder langs bekk og rundt kulturminne som kan benyttes av barn og unge. 

6.8 Risiko og sårbarhet 
Det har blitt utført en Risiko- og sårbarhetsanalyse for område. Denne har registrert følgende hendelser: 

 Flomfare (lav risiko) 
 Flomsonekart, historiske flomnivå (lav risiko) 
 Store snømengder (middelse risiko) 
 Radon (middels risiko) 
 Regulert vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is (lav risiko) 
 Isgang (lav risiko) – Det er i bestemmelsene satt at boliger som bygges langs bekken skal ha en 

minimumshøyde på topp gulv 2 meter over bekk. Denne er satt for å sikre mot flom i forbindelse 
med mulig isgang. 

 Brannvannforsyning (lav risiko) 
 Fredet kulturminne (lav risiko) 

6.9 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Økonomiske konsekvense for kommunen avklares gjennom en frivillig bidragsavtale til infrastruktur mellom 
utbygger og Bykle kommune 

6.10 Avveining av virkninger 
Det er ikke avdekket noen spesielle negative konsekvenser av en fortetting av planområdet. Fortetting av 
eksisternde utbygde områder er i tråd med utbyggingsstrategien både lokalt og regionalt. Sentrale områder 
skal fortettes før man åpner nye områder for utbygging.  Planforslaget er en positiv utvikling for Hovden og 
Bykle kommune i form av økt tilbud av etterspurte fritidsboliger. 



 

 

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 parter fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling av igangsatt 
detaljregulering av planområdet i avis, brev og på internett. 

Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn. Det er avholdt oppstartsmøte 
17.11.2016 med kommunen med representant fra tiltakshaver til stede. Planarbeidet ble varslet 9. desember 
2016, med frist for å inngi merknad 27. januar 2017. Under følger innkomne merknader til varsling om 
oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer til merknadene:Innkomne merknader:  
 

Dato Innkomne 
merknader 

Merknad COWIs kommentar 

12.01.17 Fylkesmannen i 
Aust- og Vest-
Agder 

1. I kommuneplanen for Hovden 2013-2025 er 
det angitt at gjeldene reguleringsplan skal 
gjelde før kommuneplanen.  

2. Ved utarbeiding av planer for utbygging skal 
kommunen sikre at det gjennomføres en 
risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, 
jf. pbl. § 4-3. En oppsummering av ROS-
analysen skal inngå i planbeskrivelsen.  

3. Tiltak for å hindre elle avgrense uønskte 
hendelser må tas inn i planen som areaformål, 
hensynssoner eller gjenerelle bestemmelser, 
jfr. pbl §§ 11-7 til 11-10 og§§ 12-5 til 12-7. 

4. Areal kan bare bygges ut dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig 
ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, 
jfr. pbl .§28-1. 

5. Fylkesmannens miljøvernavdeling vil på 
grunn av flomfare gi faglig råd om at 
planforslaget får ei byggegrense til 
Gottestøylbekken som ikke er nærmere enn 
dagens situasjon.  

6. Kantvegetasjonen langs vassdrag med 
årssikker vannføring er lovbeskytta, jf. 
vannressursloven §11. Detaljert søknad må 
foreligge Fylkesmannen dersom det planleges 
tiltak i vassdragsbeltet. 

7. Hensyn til naturmangfoldet i området må 
vurderes og gjøres rede for, i tråd med 
naturmangfoldlovens §§8-12. I tråd med §7 i 
samme lov skal vurderingene gå frem av 
plandokumentet.  

8. 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 søke løsninger som 
hindrer at bygninger medfører 
silhuettvirkninger, og som sikrerer at nye 
bygninger plasseres og utformes etter de 
premissene som landskapet legger. Både 

1. Tas til orientering 
 
2. Det er utarbeidet en 
ROS analyse i 
forbindelse med 
planarbeidet som 
ligger vedlagt. 
 
3-4. Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
5. Det er satt sone for 
naturområde på 5. m 
fra Gåttestøylbekken + 
4m byggegrense – 
totalt 9m.  
 
6. Det er satt av min 5 
m byggegrene til 
vassdragsbelte som vil 
sikre dette. 
 
 
 
7. Naturmangfold er 
vurdert i kapittel 6.3. 
 
 
8. Det er tatt inn 
bestemmelser som 
sikrer at bebyggelse 



 

 

arealbruksformål i reguleringsplanen og 
reguleringsbestemmelser før benyttes for å 
sikre estetiske hensyn. 

skal tilpasses terrenget 
i planområdet  

16.01.17 NVE 1. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk 
forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter tydelige 
krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny 
utbygging. NVEs retningslinjer 2/2011 – 
Flaum og skredfare i arealplanar beskriver 
hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene.  

2. Kommunen må tilpasse arealbruken til 
klimaendringer som blant annet innebærer mer 
nedbør og ekstremvær. 

3. Vi anbefaler at sjekklista (sjekkliste NVE 
tema i arealplan) benyttes aktivt i forbindelse 
med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for 
planområdet.  

4. Vi viser til NVEs retningslinjer 2/2011 og 
NVEs nettsider om arealplanlegging for mer 
informasjon.  

5. Dersom planarbeidet berører noen av temaene 
i sjekklista skal NVE ha planen på høring. 

6. Manglende uttale fra NVE endrer ikke på 
tiltakshavers ansvar for sikker utbygging, jf. 
pbl § 29-5 og TEK10, eller kommunens 
ansvar for å påase at dette er ivaretatt jf. pbl § 
28-1. 

1-6. Tas til orientering. 
 
Punkt ivaretatt av 
flomanalyse. 

16.01.17 Setesdal Miljø og 
Gjenvinning IKS 

1. En utvidet regulering på ca 20 enheter 
innebærer et utvidet areal for dette 
returpunktet. 

2. Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS (SMG) ber 
om at eksisterende bod bli oppgradert/bygd ny 
ut ifra SMG sine behov for dunkplass før 
fortetting av området starter.  

3. Det må være grei adkomst for store 
kjøretøy/brøyteutstyr. 

1-3. Tekniske planer 
avklarer behovet for 
økt størrelse for 
avfallshåndtering. 
Størrelsen på omåde 
for renovasjon er økt 
for å legge til rette for 
utvidelse av 
eksisterende bygg. 
Området f_SPP1 har i 
dag god adkomst for 
større kjøretøy. 

25.01.17 Agder energi 1. Spenningsnvå for ledningsanlegget må ikke 
påføres i planen. 

2. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig 
utforming, uavhengig av spenningsnivå og 
eventuelle fysiske forskjeller.  

3. Parallelle ledninger som går i samme trasè, 
skal tegnes som èn ledning.  

4. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke 
inn på kartet. 

5. AENs luftledninger er ikke innmålt og 
nøyaktigheten til traseer på oversendte kart vil 
være varierende. 

6. Agder Energi Nett AS (AEN) har etter 
energiloven områdekonsesjon i Bykle 
kommune.  

1-8. Tas til orientering 



 

 

7. I planområde som inngår i detaljreguleringen 
har vi lavspenningsnett (kabel og luft) som må 
tas hensyn til i prosessen videre. 

8. Dagens nett er dimensjonert ihht dagens 
forbruk, det må regnes med kostnader fo 
forsterkning av nettet ved fortetting. 

25.01.17 Statens vegvesen 1. Statens vegvesen har ingen merknader til de 
varsla plantegningene. 

 

26.01.17 Mikkjel Skjevrak 1. Ber om at det reguleres inn en 
hytteadkomstveg i området mellom C12 og 
C8/9, som i dag ikke er regulert. Denne vil gi 
vesentlig lettere adkomst til de vestre tomtene 
i Hovdegrend som i dag har vanskelig 
adkomst, og kan også benyttes av de nordre 
tomtene i Dyregrendi. 

1. Områdene mellom 
C12 og C8-9 er ikke en 
del av 
regulerigsplanen. 
Eventuell ny adkomst 
til disse må reguleres i 
en egen plan. 

27.01.17 Kjell Arne Rein 
og Ingrid 
Thormodsen Rein 
(Eier Gnr. 2/ 
Bnr.219) 

1. Vi som eier av Gnr.2/Bnr.219 er uenig i 
samtlige planforslag sm er presentert pr. 
27.1.2017. Bakgrunnen for dette er at forslaget 
til reguleringsplan ikke følger mandat git av 
årsmøte i sameiet den 25.3.2016, 

2. Mandat vedtatt av Årsmøtet: 
a.  Enight om at kan bygges 17 hyttenheter i  

tillegg til de eksisterende. 
b. Vurdering av max BYA 200 kvm pr hytte 

enhet, og max utnyttelsesgrad på 20% pr. 
tomt. 

c. Max mønehyde skal også vurderes 
d. Felles arealet skal fordeles mest mulig 

rettferdig, hvor verdien av tildelt areal skal 
være mest mulig lik. 

e. Maksimering av bruksverdien står sentralt. 
Formålet er ikke maksimering av 
markedsverdi 

3. Det er etter vår mening, som underbygges av 
takst gjort av ABC Eiendom, ikke likhet 
hverken i markedsverdi eller bruksverdi i 
arealene som fordeles i forelagte forslag til ny 
tomtedeling og utnyttelse. 

4. En fortetting av området, som er i tråd med 
kommunedelplan for Hovden 2013-2025, kan 
gjøres uten fordeling av Sameiet, eller ved en 
begrenset fordeling av Sameiet. 

5. Med hjemmel i Sameieloven av 18. juni 1965 
§4 er vi derfor uenig i enhver oppdeling, 
fradeling, tildeling eller bruksending av sameie 
slik forslagene ligger pr. 26.1.2017. 

 

1. Det pågår en 
parallell prosess med 
jordskifteretten som 
skal vurdere 
fordelingen av 
fellesarealer.  
 
2. -5 Endringer som er 
gjort kommer 
igjennom 
kontaktperson i velet 
ved enighet i 
velet/flertall for 
endringene som er 
gjort. Endringer er 
gjort på bakgrunn av 
dette.  
 

27.01.17 Aust-Agder 
Fylkeskommune 

1. Kulturminnevernseksjonen varsler at dersom 
man i reguleringsplanarbeidet ikke ivaretar 
jernvinneanlegg med id 99089, med tilhørende 
kulturmiljø og landskapsrom, vil det være 
grunnlag for innsigelse til reguleringsplanen når 
den blir lagt ut til offentlig ettersyn. 

2. Bestemmelse §8 d. Båndleggingssone i 

1-2. Det skal utføres en 
befaring og mulig 
arkeoligiske 
undersøkelser i 
planområdet. 
Befaringen vil avklare 



 

 

kommuneplnen for Hovden sier: "Automtaisk 
freda kulturminne båndlagt etter 
kulturminneloven, H730. Sonene angir 
jernframstillingsanlegg som fylkeskommunen 
vurderer som særlg bevaringsverdige i det 
sentrale Hovdenområdet. Hensynssonen 
endelige omfang fastsettes ved detaljregulering. 

3. Det vil i planarbeidet være viktig å ta hensyn til 
landskapstilpasning når nye hytter plasseres i 
området.  

 
 
 
 
4. Det er viktig at en utvikling av området tar 

hensyn til bekken vest i planområdet, og at det 
legges til rette for gode turvegforbindelser 
gjennom området. 
 
 
 

5. Innenfor eller i kanten av planområdet er det 
kjent ni automatisk freda kulturminner, to 
jernvinneanlegg og syv kullgropene, alle 
tilknyttet fremstilling av jern fra jernholdig 
myrmalm. 
 

6. Det ble i 2013, i forbindelse med utarbeidelse 
av kmmunedelplanen for Hovden, gjennomført 
en konrollregistrering av de to 
jernvinneanleggene, med en oppdatering av 
kartfesting, tilstand og beskrivelse. 
Jernvinneanlegget id 999089 er intakt. 
Jernvinneanlegge id 99105 ligger nær 
Skisentervegen og en opparbeidet 
parkeringsplass. Tuften ble ikke gjenfunnet i 
2013, men det ble påvist slagg. 

7. Seksjon for kulturminnevern finner det 
nødvendig med en miljøreisjonv de kjente 
kulturminneverdiene innenfor planområdet for 
Dyregrendi. Det er nødvendig med en 
kontrollregistrering av kartfesting, beskrivelse 
og tilstandsvurdering. 

8. Fylkeskommunen varsler at det er nødvendig 
med en arkeologisk registrering for å avklare 
forholdet til automatisk fredete kulturminner, jf. 
undersøkelsesplikten etter kulturminneloven §9. 

behov for avgrensning 
av hensynssoner. Det 
er punkt i 
bestemmelsene som 
ivaretar kulturminnets 
integretet og 
behandlingen av dette. 
 
 
 
 
3. Kullgroper som 
antas å kunne frigis er 
markert som 
nummererte 
bestemmelsesområder. 
 
 
 
4. Det er avsatt 
byggegrense på 5-10 
meter fra bekken vest i 
planområdet og 
gjennomført egen 
flomanalyse 
 
5- 8. Kulturminner i 
planområdet ivaretas 
med 
bestemmelsesområder 
og hensynssoner, samt 
en generøs 
grønnstruktur rundt 
kulturminnet satt i 
samråd med 
kulturminnemyndighet. 
 
 

 
 



 

 

8 Innkomne merknader – Dyregrenda  
Den 3. mai 2018 ble det varslet om utvidelse av planområdet for Dyregrenda. Formålet med utvidelsen var å 
legge til rette for fortau langs Fjellparkvegen, samt sikre frisikt ved krysset mellom Fjellparkvegen og 
Skisentervegen. Under viser merknadene til varsel om utvidelse av planområdet: 

Fra, dato Merknad COWIs kommentar 

NVE, 23.05.18 1. Dersom planen berører NVEs saksområder, 
skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn. 
 
2. I plandokumentene må det gå tydelig fram 
hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante 
fagutredninger innen NVEs saksområder må 
være vedlagt. NVE ber om at alle 
plandokumenter sendes elektronisk til 
rs@nve.no. 

1. Tas til etterretning 
 
2. Tas til orientering 

Aust Agder 
Fylkeskommune 
01.06.18 

1. Ingen merknader  

Fylkesmannen i 
Aust- og Vest-
Agder 

1. Ingen merknader   

 
 

 

 


