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FORORD 
 

Detaljregulering for Hovden Høyfjellshotell og Hovdestøylen fremmes av Hovden AS   

Planarbeidet er utført av JoB Arkitekter AS 

 

Formålet med planen er ombygging av hotell til fritidsleiligheter samt legge til rette for nye 

fritidsleiligheter med tilhørende fasiliteter og infrastruktur.  

 

Oppstartsmøte ble avholdt 09.01.2015. Planinitiativet ble funnet i samsvar med overordnede 

planer og oppstart av planarbeid ble anbefalt.   

 

Planen ble varslet 01.07 2015 med merknadsfrist 12.08.2015, denne er i praksis forlenget noe 

på grunn av ferieavvikling.  

 

 

 

Stavanger, 15.02.2016 
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1 Om planarbeidet 

1.1 Bakgrunn og formål 

Planområdet ligger på Hovden i Bykle kommune. Planområdet er delt i to områder, et i 

tilknytning til Hovden høyfjellshotell og ett i tilknytning til Hovdestøylen. Formålet med 

planen er å bygge om eksisterende høyfjellshotell til fritidsboliger samt legge til rette for nye 

fritidsleiligheter med tilhørende fasiliteter og infrastruktur. Ved Hovdestøylen er intensjonen å 

ruste opp eksisterende hotellfasiliteter samt avsette areal til fremtidig utvidelse i tråd med 

kommuneplanen.  

 

 

1.2 Tiltakshaver/forslagsstiller 

JoB Arkitekter AS legger frem forslag til detaljreguleringsplan på vegne av Hovden AS. 

1.3 Krav om konsekvensutredning 

Planområdet er i kommuneplanen for Bykle 2010-2022, samt kommunedelplan for Hovden 

2013-2025 disponert til nærings- og fritidsbebyggelse. Detaljreguleringen inneholder ikke 

tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning §2 og §3. Tiltaket faller heller ikke inn under 

kriteriene i §4. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes.  

1.4 Planprosess 

1.4.1 Tidligere saksgang 

09.01.2015 Oppstartsmøte med kommunen. 

19.02.2015 Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid 

sendt ut til berørte parter og instanser, og annonse i 

Setesdølen og på kommunens hjemmeside med frist for 

merknader satt til 30.03.2015. 

 

Det er mottatt 16 merknader til varsel, disse er kommentert i kapittel 5.1. 

Planområdet 

Planområdet 



 

 

1.4.2 Forventet fremdrift 

Tema Antatt tid 

Innlevering av detaljreguleringsforslag  Medio februar 2016 

Førstegangsbehandling av planforslag 14. mars 2016 

Offentlig ettersyn Andre kvartal 2016 

Annengangsbehandling og vedtak Tredje kvartal 2016 

Tabell 1-1 Antatt fremdrift 



 

 

2 Gjeldende planstatus 

2.1 Overordnete planer og føringer 

Plandokumentet berører ikke nasjonale plandokumenter. Likevel ligger følgende nasjonale og 

rikspolitiske retningslinjer til grunn for planleggingen i området: 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

 Temaveileder - Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 2008 §6.2 

 Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (støyretningslinjen), rundskriv T-1442 (2012)  

 Retningslinjer for klima- og arealplanlegging i kommunene.  

2.2 Gjeldene planer 

2.2.1 Kommuneplan for Bykle Plan ID 200904 

Kommuneplanen for Bykle har blant annet som ambisjon å fremme kommunen som en 

reiselivsdestinasjon og etterspørselen for tomter for fritidsboliger er stor. Planforslaget 

ligger i et allerede etablert område for fritidsbebyggelse og ivaretar således 

kommuneplanens forutsetninger for fritidsbebyggelse:   

 

«Ettersom store areal er bandlagt med ulike verneføremål, er det mangel på areal for 

fritidsbustadbygging i nærleiken av Hovden. Mangel på areal kring Hovden har ført til at 

det framover blir satsa på å legge til rette for fleire fritidsbustader i allereie bygde 

områder. Ein fellesnemnar for utbygginga i Midtregionen/Hovden Sør er at nye område 

konsekvent er lagt inntil etablerte område. Dette er i første rekke av omsyn til villrein. Det 

er og av omsyn til at brukarane får lett tilkomst til løyper og aktivitetar. Konflikten 

mellom fritidsbustadbygging og villreininteresser er kjend i mange fjellområde i Sør-

Noreg, og dette er ei stor utfordring i Bykle kommune. Utbygging av fritidsbustader skal 

fortrinnsvis skje i regulerte felt. Spreidd hyttebygging i LNF- område er det berre 

unntaksvis gitt rom for.» 

 

2.2.2 Kommunedelplan for Hovden Plan ID 201109 

Kommunedelplanen for Hovden tar blant annet for seg i hvilke områder man skal satse på 

fritidsbebyggelse.  Det ligger en forutsetning i bestemmelsene til kommuneplanen at det 

gjennom regulering skal sikres at tapte «varme senger» ved FB8 (Høyfjellshotellet), skal 

erstattes i området H4 (Hovdestøylen). I tillegg skal det for hver ny «kald seng» som 

innreguleres i FB8 sikres samme antall varme senger i H4.  

Kartutsnittet viser at planforslaget er i samsvar med de disponeringer som ligger i 

kommunedelplanen:  



 

 

 

 

 

2.3 Reguleringsplaner 

Gjeldende planer i området er plan 200606 Hovden Høyfjellshotell og plan 200719 

Hovdestøylen. Nytt planforslag vil erstatte gjeldende plan for Hovden Høyfjellshotell.  

2.4 Pågående planarbeid 

Det er ikke andre planer under arbeid i området. 

2.5 Øvrige føringer 

Relevante normer og vedtekter i forhold til parkering, utearealer, lekeplasser m.m. 



 

 

3 Stedsanalyse 

3.1 Størrelse, beliggenhet og avgrensning av planforslaget 

Høyfjellshotellet: Planområdet omfatter Gnr. 2 Bnr. 6 og ligger like nord for sentrum av 

Hovden. Størrelsen på området er ca. 22 daa 

Hovdestøylen: Planområdet omfatter Gnr 2 Bnr 1228,342, 382 og 91. Størrelsen på området 

er ca 25 daa 

 

  
 

Figur 3-1 Illustrasjon planområdet (Kart: Bykle kommune) 

3.2 Eierforhold 

Planområdet omfattes av Gnr. 2 / Bnr. 6 som er tomta til Høyfjellshotellet.  

Gnr/bnr Hjemmelshaver Kommentar 

2/6 Hovden AS Næring/fritidsboliger 

2/342, 1228,382 og 91 Hovden AS Hotell/fritidsboliger 

3.3 Landskap og topografi 

Høyfjellshotellet: Planområdet ligger i en slak østvendt skråning og har gode utsiktsforhold. 

Vegetasjon er i hovedsak lauvskog, men innenfor selve planområdet er denne ryddet. Hovden 

er ellers omgitt av fjell landskap hvor de høyeste toppene ligger over tregrensa.  

Hovdestøylen: Området ligger like på østsiden av elva Otra, og er relativt flatt. Deler av 

området (Bnr 342) er myraktig. Det er spredt skog i området.  

3.4 Naturtyper og biologisk mangfold 

Det er ikke kjennskap til viktige naturtyper innen planområdet (www.miljøstatus.no) 

3.5 Markslag og grunnforhold 

De deler av planområdet som ikke er bebygget består i hovedsak av utmark eller opparbeidete 

gressflater. Grunnforholdene antas å være gode. Området er i merket som alpint område i 

oversikt i biografiske regioner. Innenfor området Hovdestøylen er det noe myr/våtmark.  

(www.miljøstatus.no). 

http://www.miljøstatus.no/


 

 

3.6 Vind, lokalklima og solforhold 

Planområdet har gode solforhold, men kan være vindutsatt. Ingen unormale 

klimaforhold, men det kan komme store snømengder om vinteren.  

 

3.7 Eksisterende bebyggelse og arealbruk 

Høyfjellshotellet: Eksisterende bebyggelse innenfor planområde er høyfjellshotellet og en 

mindre bygning. Arealet er ellers opparbeidet med interne veier, parkering og grøntanlegg.  

Hovdestøylen: Område bebygget med hotell samt noen mindre bygninger tilhørende dette.  

3.8 Kultur- og fornminner 

Det er registrerte kulturminner i og omkring planområdet. Dette er kullgroper fra Jernalder- 

middelalder som er synlige over bakken i området rundt Høyfjellshotellet. Ved Høvdestøylen 

er det ikke registrert kulturminner innenfor området. (kilde: Miljøstatus.no) 

 

3.9 Barn og unges forhold 

Det er aktiviteter for barn og unge i forbindelse med hotellene. Ellers gir naturområdene og de 

alpine anleggene i nærheten gode muligheter for utfoldelse.  

 

3.10 Friområder og friluftsliv i nærmiljøet 

Hovden ligger i naturskjønne omgivelser og hele området legger til rette for friluftsliv både i 

naturlige og bearbeidede omgivelser.  

  

3.11 Funksjonsanalyse 

Nærmeste nærbutikk ligger i Hovden sentrum ca 1 km fra Høyfjellshotellet. For 

Hovdestøylen ligger dette ca 400m nord for området. Her finnes også andre 

servicefunksjoner, butikker, bank, restauranter og taxisentral. Administrasjonssenteret for 



 

 

kommunen ligger i Bykle ca 27km sørover. Av skoletilbud finnes Hovden skigymnas som er 

en avdeling av Setesdal videregående skole. Barne og Ungdomsskole er lokalisert i Bykle.   

3.12 Transportsituasjon 

3.12.1 Biltrafikk 

Adkomst til Hovden med bil er via Rv 9. På strekningen Hovden Haukeli kan det forekomme 

kolonnekjøring på vinterstid. På strekningen Hovden Kristiansand er Rv 9 tidvis smal. 

Fartsgrensen forbi planområdet er 40 km/t. Tabellen under viser beregnet årsdøgn trafikk frem 

til 2024. Kilde: Statens vegvesen.  

 

 

 



 

 

3.12.2 Kollektivtrafikk 

 

Hovden betjenes av 

Setesdal Bilruter samt 

enkelte ekspressruter.  

Kartet viser rutenettet 

til Nor-Way 

bussekspress. Hovden 

dekkes fra 

Kristiansand via 

direkterute. Fra Oslo, 

Stavanger og 

Haugesund må man 

bytte på Haukeli.  

 

 

3.12.3 Kollektivbetjening 

Følgende bussruter betjener Hovden fra Kristiansand.  

Ruter Frekvens Områder som nås med ruten 

221 1 gang 

daglig 

Kristiansand - Hovden 

501 1 gang 

daglig 

Kristiansand - Hovden 

Setesdalsekspressen Ukjent Kristiansand - Hovden 

Haukeliekspressen Ukjent Kristiansand - Hovden 

Figur 3-2 Ruter, avganger og områder som nås (Kilde: Agder Kollektivtrafikk) 



 

 

3.12.4 Myke trafikanter 

 

Figur 3-3 Sykkelsti (Bilde: Google) 

Det er ensidig gang- og sykkelvei 

langs vestsiden v Rv 9 helt fra 

planområde til servicetilbudene i 

Hovden sentrum. I tillegg er 

naturområdene rundt godt 

utbygget med turveier og stier. 

Krysset Skisentervegen og Rv.9 er 

ikke optimalt utformet for myke 

trafikanter.  

 

  

3.13 Spesielle miljøforhold 

3.14 Teknisk infrastruktur 

Teknisk infrastruktur er godt utbygget.  

Kommunen opplyser at vann og avløpssystem i området er tilfredsstillende.  Det vil bli avsatt 

eget areal for renovasjon innenfor planområdet.  

Parallelt med planen vil det bli utarbeidet tekniske planer for området rundt Høyfjellshotellet.  

Det er ikke registrert forurensninger i grunnen eller andre negative forhold i form av støy 

eller dårlig luftkvalitet.  

 

 



 

 

4 Beskrivelse av planforslaget 
Hovdestøylen:  

Innledningsvis gis en kort beskrivelse som gjelder kun for området Hovdestøylen. 

Bakgrunnen for at denne er av generell art er at det er eksisterende område som skal rustes 

opp.  Planforslaget som omfatter Hovdestøylen skal legge til rette for en kapasitetsøkning 

innenfor eksisterende bygningsmasse for å imøtekomme krav i kommunedelplanen. De deler 

av området som i dag er regulert til fritidsbebyggelse omreguleres til hotellformål i tråd med 

kommuneplanen. Området reguleres til følgende formål med et samlet areal på 25daa:  

 Hotell/Overnatting BH1(11,7daa), BH2(7daa) og BH3(2,4daa) Byggelinjer er vist på 

plankartet.  

 Kjøreveg f_SKV- Eksisterende felles kjøreveg inn på området.  

 Parkeringsplass f_SPP – Eksisterende parkeringsplass 

 Annen veggrunn – grøntareal o_SVG: Vegrabatt 

Øvrige punkter i kapittel 4 omhandler området rundt Høyfjellshotellet.  

4.1 Hensikten med planforslaget 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for ombygging av hotellet til fritidsboliger (36 

enheter) samt nye fritidsleiligheter sør og vest for eksisterende hotel (72 enheter). 

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan.   

4.2 Reguleringsformål, areal og utnyttelsesgrad 

 

Reguleringsformål 

 

 

Areal 

(kvm) 

 

BRA 

(kvm) 

 

Kommentar 

    

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg    

BFB1 4887  Fritidsbolig Blokk 

BFB2 1304  Fritidsbolig Blokk 

BFB3 1017  Fritidsbolig Blokk 

BFB4 762  Fritidsbolig Blokk 

BFB5 1295  Fritidsbolig Blokk 

f_BUT1 680  Uteoppholdareal 

f_BUT2 747  Uteoppholdareal 

f_BUT3 766  Uteoppholdsareal 

f_BUT4 107  Uteoppholdsareal 

f_BRE 22  Renovasjonsteknisk anlegg 

o_BKT 33  Kommunalteknisk Trafo 

Sum areal denne kategori 11.620   

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur  

  

o_SKV 1 1680  Kjøreveg 

f_SKV2 15  Kjøreveg 

f_SVG1 22  Annen veggrunn grønt 



 

 

f_SPP1 714  Parkeringsplass 

f_SPP2  161  Parkeringsplass  

f_SPP3 36  Parkeringsplass 

f_SPP4 56  Parkeringsplass 

Sum areal denne kategori 2.684   

    

§12-5. Nr. 3 Grøntstruktur    

o_GF1 843  Offentlig friområde 

o_GF2 120  Offentlig friområde 

o_GF3 193  Offentlig friområde 

o_GF4 448  Offentlig friområde 

o_GF5 345  Offentlig friområde 

o_GF6 324  Offentlig friområde 

o_GF7 87  Offentlig friområde 

o_GF8 354  Offentlig friområde 

o_GF9 2857  Offentlig friområde 

o_GT 373  Turvei 

Sum areal denne kategori: 5.944   

     

    

§12-5. Nr. 6 Bruk og vern av sjø og 

vassdrag med tilhørende strandsone.   

  

o_VFV 1691  Friluftsområde i vassdrag 

    

Totalt alle kategorier:  21.903   

4.3 Bebyggelse og anlegg 

4.3.1 Fritidsbolig  

Planforslaget legger til rette for fritidsboliger med tilhørende fasiliteter. I tillegg til 

ombygging til 27 leiligheter i eksisterende bygningsmasse (hotell) skal det bygges 72 

leiligheter i størrelse fra 45m2 – 150 m2. Samlet areal (BRA) for ny bebyggelse er ca. 7500 

m2. Detaljert arealoppsett er vedlagt sammen med illustrasjoner.  

Etasjehøyder varierer mellom de forskjellige feltene, men maksimal byggehøyde for ny 

bebyggelse er ca. 14m fra planert terreng. Byggehøyder og utnyttelsesgrad er påført 

plankartet. Det vises for øvrig til vedlagte illustrasjoner av bebyggelse.  

4.3.2 Parkeringsanlegg 

Sør for fritidsboligene i eksisterende hotellbygg og delvis under ny bebyggelse i f_BFB2 skal 

det bygges parkeringsgarasje helt / delvis under terreng. Anlegget inneholder 87 plasser og 

har adkomst fra vest. 

4.3.3 Andre utbyggingsformål som inngår i planen 

Eksisterende trafo/nettstasjon innenfor området vil bli erstattet med ny. Innenfor felles 

uteområder kan det settes opp sportsboder.   



 

 

4.3.4 Fellesområder/uteoppholdsområder 

Det er foreslått felles uteoppholdsareal BUT som vist i plankartet.   

4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.4.1 Veg og adkomst 

Adkomst til planområdet er fra Rv.9 via fylkesveg 341 og videre via den kommunale veien 

Flatastøylvegen. Planforslaget opprettholder denne adkomsten, men det vil bli endringer på 

veistrukturen innenfor selve planområdet slik det fremkommer av plankartet.  

4.4.2 Turstier 

Eksisterende turstier innenfor området opprettholdes som i dag.  

4.4.3 Parkering 

Det er tatt høyde for 1,5 plasser pr boenhet. Innendørs parkeringsanlegg er omtalt i 4.3.2. I 

tillegg til disse vil det blir overflate parkering på f_SPP 1-3 med inntil 52 plasser. Minimum 

5% av plassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. Plassene er tenkt i sambruk for 

beboere og som gjesteparkering. Det vil også bli mulighet for parkering i forbindelse med 

Hovden Panorama med inntil 10 plasser.  

4.4.4 Trafikksikkerhet 

Det vil kun være begrenset intern trafikk med redusert hastighet. Trafikksikkerheten internt i 

planområdet regnes derfor som godt ivaretatt. Fra planområdet til butikker og andre 

servicetilbud på Hovden er det et godt utbygd gang- og sykkelveinett.  

4.5 Annen infrastruktur 

Oppstillingsplass for renovasjon er tenkt plassert på f_BRE.  

4.6 Universell utforming 

Alle boliger er planlagt etter TEK10.  

4.7 Forsvaret 

Ikke relevant. 

4.8 Landbruks-, natur- og friluftsområder 

4.8.1 Landbruk 

Ikke relevant 

4.8.2 Naturformål 

Det er ikke naturformål innenfor planområdet. 

4.8.3 Frilufts formål 

Området rundt det lille vannet samt kollen sydvest i planområdet er regulert til offentlig 

friområde.  

4.9 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Vannet helt vest i området er regulert til friluftsområde i sjø og vassdrag.  



 

 

4.10 Hensynssoner. 

Frisiktsoner er vist på plankartet. Området ligger ikke innenfor skred, eller flomfare områder. 

(Miljøstatus.no) Kulturminner som skal ivaretas er markert på plankartet.  

4.11 Estetikk 

Det er stilt krav til at materialvalget på ny bebyggelse er tilpasset omkringliggende 

bebyggelse og området generelt.  

4.12 Forurensing og miljøhensyn 

Det legges opp til felles renovasjonsløsning for alle boligene innen planområdet.  

Vann- og avløpsnett for planområdet må koble seg til eksisterende nett i området. I tekniske 

planer skal redegjøres for hvordan overvann fra planområdet skal fordrøyes før utslipp til 

kommunalt overvannsanlegg. 

I forhold til energi og miljø er det foreslått krav til energikarakter B for alle boliger, i tråd med 

retningslinjer for kommunenes energi- og klimaplanlegging.  

Det skal legges til rette for lading av EL-kjøretøy i innendørs parkeringsanlegg.  

4.13 Rekkefølge av tiltak 

Feltet kan utbygges trinnvis, men før det gis brukstillatelse til delfelt skal tilhørende 

uteområder og parkering være ferdig opparbeidet.  

4.14 Gjennomføring 

Planlagt tiltak kan være i drift i løpet av 2018 - 19 forutsatt vedtak innen høsten 2016. 



 

 

5 Konsekvenser av planforslaget 
Dette kapitlet oppsummerer merknader og beskriver virkningen av planforslaget. 

5.1 Mottatte merknader 

Oppstart av reguleringsarbeidet ble sendt til berørte, naboer, interesseorganisasjoner og 

offentlige etater henholdsvis 19.02.15 og 24.03.15, samt varslet i Fedrelandsvennen, 

Setesdølen og på kommunen sine nettsider. Frist for uttalelser var satt til 05.05.2015. Vi har 

mottatt 16 uttalelser, 4 fra offentlige og 12 private.  

 

1. Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen.  Brev datert 20.03.2015 

2. Aust-Agder Fylkeskommune, Fylkesrådmannnen, e-post datert 20.03.2015 

3. Statens vegvesen, brev datert 20.03.2015 

4. Aust-Agder Fylkeskommune, Kulturvern, Brev datert 27.08.2015 

5. Hovden Blå 1 v/ styreleder Martin A. Olsen, e-post datert 22.03.2015 

6. Hovden Blå 2 v/ styreleder Kristian Sodefjed, brev datert 19.03.2015 

7. Bernt Erik Røed, e-post datert 20.03.2015 

8. Bico Eiendom AS/Hovden Blå, Brev / vedlegg datert 18.03.2015 

9. Hovdestøylen Borettslag v/ Leif G. Holand, e-post datert 20.03.2015 

10. Vegard Launes, e-post datert 20.03.2015 

11. Rich Ivar Håkonsen, e-post datert 20.03.2015 

12. Wangensteen Advokater på vegne av Veslestøylen Vel, brev/vedlegg datert 

19.03.2015 

13. Hovden Panorama 2 v/ styreleder Arne S. Aartun, brev datert 19.03.2015 

14. Jane Synnøve og Håkon Hellvik, brev datert 03.03.2015 

15. Petter Benestad, e-post datert 04.03.2015 

16. Uleberg ANS v/Jon og Ketil Uleberg, e-post datert mars 2015. 

 

For kopi av uttalelser se vedlegg 6.  

 

5.1.1 Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen.  

Peker på tema som må ivaretas i planen; Støy, Estetikk, ROS analyse og Naturmangfoldloven.  

Forslagsstillers kommentar 

De nevnte tema er behandlet i planarbeidet. Støyrapport ansees som ikke aktuelt da områdene 

ligger skjermet fra trafikk. 

5.1.2 Aust-Agder Fylkeskommune 

Varsler at seksjon for kulturminnevern finner det nødvendig med arkeologisk registering i 

området. Kostnad for dette må bæres av tiltakshaver. Det stilles spørsmål ved høyden på 

hotellet og at forhold rundt dette må belyses i planen. Anbefaler en rekke henvisninger og 

informasjonssider til bruk i planarbeidet.  

Forslagsstillers kommentar 

Uttalelsen tas til etterretning. Høybygget (hotellet) som ble lagt frem i tidlige skisser er ikke 

lenger en del av forslaget.  



 

 

5.1.3 Statens vegvesen. 

Minner om byggegrensers avstand fra Riksveier, samt generelle krav til frisikt. Forutsetter at 

adkomst til Hovdestøylen blir fra eksisterende kryss fra Rv9. Ingen innspill til den delen av 

planen som gjelder Høyfjellshotellet da dette ligger utenfor deres ansvarsområde.  

Forslagsstillers kommentar 

Vegvesenets innspill tas til etterretning.  

5.1.4 Aust-Agder Fylkeskommune, Kulturvern 

Ber om at kostnadsoverslag for arkeologiske undersøkelser aksepteres og returneres i 

underskrevet stand. Gjør oppmerksom på at kommunen ikke kan egen godkjenne planen før 

undersøkelsesplikten er oppfylt.   

Forslagsstillers kommentar 

Kostnadsoverslag er akseptert og er returnert til fylkeskommunen i underskrevet stand 

5.1.5 Hovden Blå 1 v/ Martin A. Olsen 

Hevder at området i dag er regulert til Herberge/bevertning og mener at hele område må 

omreguleres for at man skal kunne bygge fritidsboliger for salg uten utleie klausul. Ønsker at 

rekkefølgekravene ang undergang i krysset ved Rv9 må videreføres i de nye 

reguleringsbestemmelsene. Videre ønskes det at veien forbi Hovden Blå 2 stenges slik at dette 

ikke blir brukt som «rundkjøring». Bemerker også høyden på «hotellet» slik det er fremstilt i 

media, og minner om høydebegrensninger som ligger i kommuneplanen.  

Forslagsstillers kommentar 

Kommuneplanen åpner for fritidsbebyggelse og reguleringsforslaget er således i tråd med 

denne. Formålet er også avklart gjennom innledende møter med kommunen. 

Rekkefølgekravene i eksisterende plan omfatter mange flere eiendommer enn det som foreslås 

i omsøkte plan, og det er urimelig at tiltakshaver Hovden AS skal bære dette alene. Det 

interne veisystemet som det legges opp til i planen vil forebygge gjennomkjøring ved Blå 1 og 

2. Høyhuset som ble presentert i media er ikke lenger aktuelt.  

 

5.1.6 Hovden Blå 2 v/ Kristian Sodefjed 

Merknader er identisk som fra Hovden Blå 1 

Forslagsstillers kommentar 

Se kommentar til Hovden Blå 1 

 

5.1.7 Bent Erik Røed 

Reagerer på høyhuset som er presentert i media, og mener det vil ødelegge Hovden som 

turistmål.  

Forslagsstillers kommentar 

Høyhuset er ikke lenger aktuelt.  

5.1.8 Bico Eiendom / Hovden Blå 

I all hovedsak går kommentarene på høyden på bygget som er presentert i media, og hvilke 

negative konsekvenser dette vil få for Hovden blå, og de investeringer som er gjort både i 



 

 

ferdigstilte og fremtidige byggetrinn. Det hevdes også at økt trafikk vil medføre at det må sees 

på krysset mot Rv9, samt planfri kryssing av skiløypene.  Ønsker at det avholdes 

orienteringsmøte for naboer før planen legges ut til offentlig ettersyn. Det er lagt ved eget 

skriv fra Arkitekt Knut Haarklau som er arkitekt for Hovden Blå, dette omhandler også 

høyden på bygget som er fremstilt i media.  

Forslagsstillers kommentar 

Høyhuset er ikke lenger aktuelt. De nye skissene som foreligger legger opp til en lavere 

bebyggelse. Eventuell oppgradering av krysset er en betydelig kostnad som må bæres av alle 

utbyggere i området. Hovden Blå er orientert om reviderte skisser som er grunnlag for planen 

og det er ikke ytret ønske om orienteringsmøte etter dette.  

 

5.1.9 Høvdestøylen Borettslag v/ Leif G. Holand.  

Opplyser at varselet også inkluderer deres eiendom. Borettslaget ønsker at Gnr 2. Bnr. 953 

omreguleres til fritidsbebyggelse og mener dette også styrker den videre utvikling av driften 

på Hovdestøylen Hotel 

Forslagsstillers kommentar 

Den delen av planen som omfatter borettslaget tatt ut av planbegrensningen.  

5.1.10 Vegard Launes for Flatastøylåsen 20 og 22 

Stiller seg positiv til utvikling av Høyfjellshotellet og ønsker også en høy utnyttelse 

velkommen enten i form av høyhus eller utnyttelse av mer flateareal. Ber imidlertid om at 

utnyttelse av kollen over det lille skitrekket ikke berøres. Dette ligger tett opp til LNF område 

og eksisterende hytter. I tillegg er dette rekreasjonsområde for barnehagen.   

Forslagsstillers kommentar 

Den delen av planområdet som berører kollen, området like sørvest for eksisterende hytter vil 

ikke bli berørt i planforslaget. Selve «minitrekket» vil derimot avvikles.  

 

5.1.11 Rich Ivar Håkonsen & Eli Eigeland 

Ber om at krysset mot Rv9 tilrettelegges for myke trafikanter og at høyde på bebyggelse 

holdes på nivå med eksisterende bebyggelse.  

Forslagsstillers kommentar 

Tilrettelegging av krysset for myke trafikanter kan ikke pålegges tiltakshaver for 

Høyfjellshotellet alene. En eventuell utbedring må kyttes opp mot andre avtaler hvor flere 

aktører er involvert.  Høyden på bebyggelsen er senket i forhold til skissene presentert i 

media, og er tilpasset eksisterende bebyggelse i området for øvrig.  

 

 

5.1.12 Wangensteen Advokater på vegne av Veslestøylen Velforening.  

Viser til tidligere korrespondanse og vil forsikre seg om at det ikke foreligger planer om 

nybygg i forbindelse med Hovdestøylen. Ber om å holdes fortløpende orientert om 

planarbeidet.  



 

 

Forslagsstillers kommentar 

Den delen av planen som omtaler Hovdestøylen er foreløpig ikke utredet i detalj. I samsvar 

med kommuneplanen inngår Hovdestøylen imidlertid som en del av denne planen, og de deler 

av området for Hovdestøylen som er avsatt til fritidsbebyggelse er omregulert til 

Hotell/overnatting i tråd med overordnet plan . Det er fra forslagsstiller ingen konkrete 

planer eller ønsker om ny bebyggelse, men en kapasitetsøkning av sengeplasser i eksisterende 

hotell.  

5.1.13 Hovden panorama 2 v/ styreleder Arne S Aartun.  

Merknadene er mer eller mindre identiske som ble referert fra Hovden Blå 1 og 2. og vi viser 

til sammendrag gitt i punkt 5.1.5 (Hovden Blå 1) 

Forslagsstillers kommentar 

Se tidligere kommentar for punkt 5.1.5 

 

5.1.14 Jane Synnøve og Håkon Hellvik 

Paret er eiere av leilighet i 4 etasje i Hovden Panorama 2. Påpeker at enhver utvidelse av det 

bebygde arealet og økte byggehøyder vil ta sol og utsikt fra deres leilighet. Presentasjonen i 

media av høyhuset bemerkes spesielt, og hevder at dette vil føre til en vesentlig 

verdiforringelse av deres leilighet.  

Forslagsstillers kommentar 

Vi kan ikke se at ny bebyggelse slik planforslaget legger til rette for vil føre til vesentlig 

sjenanse for Hovden panorama. Høyhuset som det henvises til er ikke lenger aktuelt.  

 

5.1.15 Petter Benestad 

Har leilighet i Hovden Panorama 1 og ønsker tilsendt tegninger som viser omgjøring av 

hotellet til leiligheter.  

Forslagsstillers kommentar 

Tegninger som ligger til grunn for planforslaget vil bli offentlig tilgjengelig når de er ferdig 

utarbeidet og planen legges ut på høring. 

 

5.1.16  Uleberg ANS v/ Jon og Ketil Uleberg 

Uleberg ANS har utarbeidet en reguleringsplan nordøst for omsøkt område for tilrettelegging 

av hyttetomter. De er positive til at også området rundt høyfjellshotellet får et løft, men setter 

spørsmål ved trafikkøkning i forhold til en høyere utnyttelse av området. Det etterlyses en 

konsekvensutredning og trafikkanalyse for å utrede det man mener vil føre til en omfattende 

trafikkøkning (også av busser?) som kan føre til uforsvarlige trafikkforhold. Man ønsker at 

planområdet utvides til å inkludere Flatastøylveien og krysset med Rv9. Det ønskes 6 m 

bredde på Flatastøylveien med tosidig fortau, samt oppgradering av krysset i henhold til 

tidligere skisser med undergang for myke trafikanter.  

Forslagsstillers kommentar 

Hotelldriften legges ned og området legges til rette for ombygging av deler av hotellet til 

private fritidsboliger, samt at det er planlagt nye fritidsboliger på området.  Vi tror ikke 

private fritidsboliger vil føre til vesentlig mer trafikk enn det som hotellet i seg selv genererte, 



 

 

særlig når det gjelder busstrafikk. Krav om konsekvensutredning ble avklart i innledende 

møter med kommunen, og det stilles ikke krav om dette. Som nevnt i tidligere kommentarer 

må en eventuell oppgradering av adkomstveier og kryss ved Rv9 sees i en større 

sammenheng. Det er vår klare oppfatning at en tilrettelegging av private fritidsboliger på 

hotelleiendommen alene ikke vil føre til en trafikkøkning som tilsier at dette skal pålegges 

forslagsstillerne for hotelltomta alene.  

 

5.2 Mottatte merknader ved offentlig høring 

Foreløpig ikke relevant.  

5.3 Konsekvenser av planforslaget 

5.3.1 Kvaliteter for området. 

Høyfjellshotellet: Eksisterende hotellbygning er opprinnelig fra 1967. Det har både fra lokale 

innbyggere og eiere av fritidsboliger blitt tatt godt imot at området nå skal opprustes. Flere 

forslag har blitt vurdert i prosessen, blant annet høyhus og flere varianter av lavere mer spredt 

bebyggelse.  Bebyggelsen som planen nå legger til rette for besvarer mange av ønskene som 

er kommet i innspillene som kom i løpet av varslingsperioden, og vi mener at en god 

utnyttelse og oppgradering av eksisterende bygningsmasse, samt tilførsel av nye fritidsboliger 

vil bidra til å gjøre Hovden ytterligere attraktivt som turist- og ferie destinasjon. Dette er også 

i tråd med intensjonene i overordnede kommunale planer.  

  

Oversikt fra sørøst. (illustrasjon: SMS Arkitekter AS) 

Hovdestøylen: Deler av området er omregulert fra fritidsbebyggelse til hotelformål for å 

imøtekomme krav i overordnet plan. En opprustning av området vil være positiv, og vil legge 

til rette for en økning av kapasitet på hotellsenger på Hovden.  

 



 

 

5.3.2 Konsekvenser for barn og unge 

På sommerstid er det lagt til rette 

lekeplasser i tilknytning til hvert 

utbyggingsområdet. Det er gode 

muligheter for å boltre seg i 

naturområdene rundt. At tomta 

bygges ut vil ikke medføre tap av 

rekreasjonsområder. Riktignok vil 

minitrekket som i dag er tilknyttet 

Høyfjellshotellet fjernes. Kollen 

helt sørvest i planområdet hvor 

barnehagen har sitt 

rekreasjonsområde blir ikke berørt i 

planen. For Hovdestøylen vil 

planforslaget ikke medføre 

konsekvenser for barn og unge.  

 

 

Illustrasjon: SMS Arkitekter AS 

 

 

5.3.3 Universell utforming 

Høyfjellshotellet: Planområdet ligger i skrånende terreng og det er derfor vanskelig å 

tilfredsstille kravene til UU over hele uteområdet. Lekeplasser og felles opparbeidede 

utearealer er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Alle nye leiligheter i første etasje er 

tilrettelagt i henhold til TEK 10. Det er ikke heis i nybyggene, men alle leiligheter er planlagt 

med besøksstandard.  

Det er tilrettelagt for HC parkering på felles parkeringsplass f_SPP1  

Med disse grepene vil forholdende for bevegelseshemmede bli bedre enn hva som er tilfelle i 

dagens situasjon.  

Hovdestøylen: En opprustning av eksisterende hotell vil gi muligheter for å forbedre 

forholdene for mennesker med spesielle behov.  

 

5.3.4 Konsekvenser for eksisterende innbyggere i området 

Høyfjellshotellet:  Omkringliggende bebyggelse består i all hovedsak av fritidsboliger i form 

av hytter og leiligheter.  

En opprusting og ombygging av hotellet vil være positivt for nærområdet, samt at en tilførsel 

av nye leiligheter vil tilføre Hovden nok et tilbud som turistmål og feriested.  Den nye 

bebyggelsen er planlagt slik at det ikke vil føre til forringede solforhold for eksisterende eller 

planlagt nabobebyggelse.   

Hovdestøylen: Planforslaget vil ikke føre til andre konsekvenser enn det som allerede ligger 

fast i overordnede planer. På sikt vil dette kunne bety en utvidelse av hotellkapasiteten.  

 



 

 

  

Solforhold 21. mars kl 15.30 (SMS Arkiteker AS)  

 

Solforhold 21. juni kl 18.00 (SMS Arkitekter AS)  

5.3.5 Konsekvenser for næringslivet i området 

I og med at hotellet bygges om til fritidsboliger er det fastsatt i kommunedelplanen at det ved 

Hovdestøylen skal tilrettelegges for tilsvarende antall nye hotellsenger som vil gå tapt ved 

høyfjellshotellet, dette kan løses ved en effektivisering innenfor eksisterende bygningsmasse 

ved Hovdestøylen.  

I tillegg skal det gjennom regulering sikres en videre utbygging ved Hovdestøylen som legger 

til rette for et tilsvarende antall hotellsenger som ny fritidsbebyggelse ved høyfjellshotellet 

genererer. Vedlegg 8 viser illustrasjon for Høvdestøylen som viser byggeområde og 

utnyttelsesgrad som skal ivareta dette.  

Med ca 100 nye fritidsboliger på tomta til Høyfjellshotellet, og en økning av hotellseng 

kapasitet ved Hovdestøylen vil dette gi en svært positiv effekt for handelstanden og 

servicenæringen på Hovden.   

 

5.3.6 Konsekvenser for den trafikale situasjonen 

Planforslaget legger opp til 99 nye fritidsleiligheter, og man må anta at dette vil kunne føre til 

noe mer trafikk til og fra området. Adkomst er fra Rv.9 via Flatastøylvegen. Denne 

Planområdet 



 

 

adkomsten deles med Hovden Panorama, Hovden Blå. Det pågår også reguleringsarbeid for 

vestre og søndre del av Flatastøylvegen som også vil dele denne adkomsten. Hotellet med 

sine 69 rom samt konferanse/restaurant tilbud vil imidlertid opphøre, slik at dette vil balansere 

trafikkbilde.  

For myke trafikanter vil den trafikale 

situasjonen ikke endre seg nevneverdig, de vil 

bruke samme muligheter som i dag for å få 

adkomst til planområdet. Kommunen har 

tidligere knyttet rekkefølgekrav til deltagelse i 

planfri kryssing av skiløypene i krysset med 

Rv. 9.  Det er kommet noen merknader fra 

private omkring dette, men Statens Vegvesen 

har i sin merknad ikke signalisert behov for 

nytt kryss. Vi tror ikke det vil være en 

vesentlig endring i trafikkbilde mellom 

hotelldrift og fritidsboliger.  

 

 

 

Planlagt oppgradering av kryss ved Rv. 9 

Faste parkeringsplasser for fritidsboligene er foreslått under terreng. Dette sikrer at en del av 

biltrafikken blir fjernet fra overflaten og skaper en mer oversiktlig trafikksituasjon. 

5.3.7 Vedlikehold av interne veger - og grøntanlegg 

Felles infrastruktur og uteområder vil vedlikeholdes av sameie / velforening / borettslag. Det 

antas at dette er tjenester som vil kjøpes av lokale virksomheter. Offentlige gangveier og 

grøntområder vedlikeholdes av Bykle Kommune. Vedlikehold ved Hovdestøylen vil besørges 

av hotellet som i dag.  

5.3.8 Konsekvenser for landskapet og topografi 

Opparbeidelse av områdene i henhold til planforslaget vil ikke endre topografien eller 

landskapet. For Høyfjellshotellet vil det bli lagt til rette for innendørs parkering hvilket 

medfører at det legges et dekke mellom hotellbygningen og fritidsboligene i FB_X. Dette 

området er allerede opparbeidet som kjørbart areal. Bebyggelsen er tilpasset eksisterende 

landskap. For Hovdestøylen vil ikke planforslaget påvirke eksisterende landskap.  

 

Fotomontasje (SMSArkitekter AS) 



 

 

5.3.9 Klimapåvirkning 

En utbygging i henhold til planforslaget vil ikke påvirke klimaet i negativ grad. Eksisterende 

bygningsmasse som beholdes vil bli oppgradert med mer energieffektive 

oppvarmingsløsninger, og ny bebyggelse vil bli bygget etter dagens strenge krav i forhold til 

energieffektivitet.  

5.3.10 Konsekvenser for kulturminner 

Det er registrert tre kullgroper innenfor planområdet rundt Høyfjellshotellet. Den ene av disse 

vil bli berørt av utbyggingen. Det finnes imidlertid et stor antall tilsvarende kullgroper i 

nærområdet slik at denne typen kulturminner fortsatt er godt representert og ivaretatt. Aust-

Agder fylkeskommune har også varslet at de vil foreta en grundig undersøkelse av området 

før utbygging kan starte. Ved Hovdestøylen er det pr i dag ikke registrert kulturminner.  

5.3.11 Konsekvenser for landbruket 

Planforslaget berører ikke landbruksområder. 

5.3.12 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko og sårbarhet er utredet i eget dokument, vedlegg 10. 

Risikoanalysen som omfatter begge områdene i planen avdekket følgende tema:  

Ulykke med myke trafikanter ved kryssing av RV. 9. og det er åpent vann i området.  

Forholdene for myke trafikanter i krysset er omtalt i flere innspill og kommentert i 

planbeskrivelsen. En ny kryssløsning er planlagt som vil gi sikre forhold. Vannet kan ha 

usikker is tilfrysings- og opptiningsfasen. Utover dette er det ikke regulering i vannet som 

tilsier at isen skal være usikker på uforutsigbare tidspunkt. Bykle kommune har ansvar for 

skilting ved vannet når isen er usikker.  

5.3.13 Kriminalitetsforebyggende tiltak 

Problemstillingen er lite relevant. Det er lite dokumentert kriminalitet på Hovden. Det er ikke 

lagt opp til mørke kroker, og planforslaget legger opp til at det relativt oversiktlig. At området 

aktiviseres med flere fritidsboliger / hotellsenger antas å ha en positiv effekt da naboskap 

gjerne passer på hverandre og felles eiendom.  

Lyssetting er ikke avklart på dette tidspunktet i planprosessen, men vil måtte utredes når 

prosjektet blir med detaljert. 

5.3.14 Tilfredsstillende støysituasjon 

Riksvei 9 er den eneste potensielle støykilden i nærheten. Planområdene ligger i en avstand 

fra veien hvilket tilsier at området ligger utenfor gul sone. Området er også godt skjermet fra 

veien av annen bebyggelse og vegetasjon.  

5.3.15 Gjennomførbarhet 

Planforslaget er i tråd med overordnede planer. Aktørene bak planforslaget har flere større 

prosjekt bak seg. De har et godt renomè og solid økonomisk ryggdekning for å gjennomføre 

prosjektet. Arbeidet med gjennomføring av planforslaget vil kunne starte så snart planen er 

godkjent og er funnet markedsmessig forsvarlig.  


