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1 Sammendrag 

Planen tar utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan for Hovden (27.02.2014). Det er et vedtatt mål at 

sentrum skal utvikles til ʺFjellbyen Hovdenʺ, der Hovden skal bli en destinasjon som kan tilby 

opplevelser, handel, næring, turisme, å bli et attraktivt og funksjonelt møtested for fastboende og turister.  

 

Målet for utbyggingen er at sentrum skal være innbydende og ha positive ringvirkninger for 

lokalsamfunnet på Hovden og for Bykle kommune generelt. 

 

Planen legger opp til at torgområdet kan utvikles til å bli et møtepunkt på Hovden, med muligheter for 

større arrangementer og aktiviteter, hvor man særlig ser til at barn og unges ønsker og behov 

imøtekommes.  

 

Planen tar utgangspunkt i en kompakt utnyttelse av sentrum, hvor det blant annet er regulert inn mulighet 

for ca. 300 nye private fritidsboligleiligheter med utleierett. Ca. 30 – 35 nye boligenheter. Et mindre 

hotell på 1000 m² med 20 rom og restaurant, samt 10 utleieleiligheter knyttet til hotellet. Nytt areal for 

handel og service på ca. 1800 m², hovedsakelig plassert langs Otra vegen og i tilknytning til torget. 

Bensinstasjonen er flyttet ned til dagens bussterminal og tenkt som et felles prosjekt som også inkluderer 

nye bygg og omstrukturering av dagens byggvarehandel.  

 

Hovedtyngden av utbyggingen kan skje før Rv.9 legges utenfor sentrum, men den miljømessige og 

stedsmessige markeringen av Hovden som fjellby med bilfritt torg til arrangementer og 

opplevelsesmuligheter vil da være svært begrenset. Den vedtatte nødvendige omstruktureringen inkludert 

bilfritt sentrum, er krevende i forhold til infrastruktur og det må arbeides for å finne frem til økonomiske 

løsninger for realisering så fort som mulig. Øvrig infrastruktur er godt tilrettelagt og med små 

konsekvenser for kommunen og øvrige grunneiere. Veien over Otra er en avlastningsmulighet i et 

langtidsperspektiv.  

 

Nødvendig rekkefølgekrav må fremgå av forslag til utbyggingsplan med avtale i forhold til grunneiere for 

å skape en helhetlig utbygning av Hovden sentrum. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Hensikt med planen 
Formålet med planen er å disponere areal og ressurser slik at Hovden sentrum får en attraktiv og 

bærekraftig utvikling både som bosted og turistdestinasjon.  

 

I områdereguleringsplanen er følgende hovedprinsipper vært førende for planarbeidet: 

 

› Utvikling av Hovden til en konkurransedyktig helårsdestinasjon med sentrum "Fjellbyen Hovden" 

› Riksveg 9 legges øst for sentrum for å gi et bilfritt sentrumsområde. 

› Nytt trafikksystem, med fokus på trafikksikkerhet, og gode forhold for gående og syklende. 

› Vitalisering av sentrum med blandet arealbruk som turistformål, bolig-/fritidsformål, grøntformål og 

næringsformål 

 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Bykle kommune er regulant og det er nedsatt en politisk/administrativ styringsgruppe som ansvarlig 

forslagsstiller. COWI AS er engasjert av Bykle kommune som prosjektleder/plankonsulent for 

utarbeidelse av områdeplanen. 

 

Planområdet eies i dag av Bykle kommune, Aust Agder Fylkeskommune/Statens vegvesen og private 

grunneiere. 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
 

Bykle kommune har vedtatt å starte opp områderegulering for Hovden sentrum, basert på nylig vedtatt 

kommunedelplan for Hovden (år 2014). 

 

Områdereguleringsplanen er valgt ut fra gjeldende krav i vedtatt kommunedelplan og endring av dagens 

plantyper i området som er reguleringsplaner. 

 

Byggeområder er utformet og med reguleringsbestemmelser som innebærer at det ikke er behov for 

detaljreguleringsplaner, men at utbyggere kan utforme rammesøknad for tiltak uten nye plankrav.   

Situasjonsplan og visualisering skal sammen med fasadetegninger vise utbyggingen og løsning for 

resterende, fremtidig bygningsmasse på definert område. 

For område A10_1 til _3 har Bykle kommune besluttet at det skal utarbeides detaljreguleringsplan før 

rammesøknad. 

 

Områdereguleringsplanen er regulert så detaljert at infrastruktur som veger m.m. er endelig 

plassert/fastsatt og kan videreføres i byggeplaner/tekniske planer. 

 

 

 

 

 

  

2.4 Krav om konsekvensutredning 
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I forbindelse med varsling av planprogram og oppstart av planarbeid for områderegulering ble det vurdert 

at det ikke var behov for konsekvensutredning. I det etterfølgende planarbeidet ble det konkludert med at 

gjeldende arealbruk på området H2 i kommunedelplanen for Hovden ville sette begrensninger for ny 

ønsket framtidig utvikling av Hovden sett i sammenheng med omlegging av Rv.9. Det er derfor blitt 

utført en mindre konsekvensutredning for dette området. Hele konsekvensutredningen kan leses i sin 

helhet i vedlegg til planbeskrivelsen. 
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3 Planprosess og medvirkning 

3.1 Medvirkningsprosessen, varsel om oppstart 
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-8 stilles krav til informasjon og medvirkning.  

Den 5. juli 2014 ble det varslet oppstart av planarbeidet med frist for uttalelse innen 22. august 2014.  

For å fastsette rammer for planarbeidet (inkl fremdriftsplan) og samtidig bidra til økt medvirkning ved 

planutarbeidelsen, ble det utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplanen. Ved 

behandling av planprogrammet kom man til at det var ønskelig med et større planområde knyttet til 

omleggingen av Rv.9. Det ble derfor sendt ut varsel til berørte parter om en utvidelse av varslet 

planområde. Forslag til planprogram ble annonsert parallelt med varsel om oppstart av områderegulering 

av planområdet. Planprogrammet ble videre lagt ut til offentlig ettersyn/høring i 6 uker.  

Etter høringsperioden ble innkommende merknader kommentert og planprogrammet revidert, før det ble 

fastsatt av kommunestyret den 26. februar 2015.  

 

Basert på føringer i planprogrammet, innkommende merknader og dialog med sentrale parter innenfor 

planområdet, gikk man i gang med utarbeiding av planforslag. Det har parallelt med utarbeiding av 

forslaget vært avholdt møter administrativt og politisk i Bykle kommune, samt avholdt møter med Statens 

vegvesen. 

 

Styringsgruppen har vært på 3 dagers tur til tilsvarende destinasjoner på Østlandet for å drøfte planer og 

næringsutvikling.  

 

Planforslaget som sendes til NY 1. gangs behandling er et resultat av faglige vurderinger og nevnte 

prosess med medvirkning.  

 

 

3.2 Utbyggingsavtaler 
 

Det er ikke annonsert utbyggingsavtaler i forbindelse med planarbeidet som i sin helhet utføres av Bykle 

kommune.  Bykle kommune vil utarbeide en mal for utbyggingsavtale med berørte grunneiere som vil bli 

lagt til grunn for utbygginger i området. Utbyggingsavtale vil måtte være signert mellom Bykle kommune 

og utbygger før rammetillatelse blir gitt, eller før endelig vedtak av detaljreguleringsplan. 
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3.3 Framdrift 
Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste milepælene i planprosessen for områdereguleringsplanen 

for Hovden sentrum i Bykle kommune. 

 

Varsel om igangsetting av planarbeid og 

planprogram/ frist for uttalelse til varsling av 

oppstart. 

 

Revidert varsling/frist for uttalelse 

 

Vedtak om utlegging av forslag til planprogram 

(kommunestyret) 

 

18. juli 2014/ 22. august 2014 

 

 

 

28. august.2014/ 13. oktober 2014 

 

12. desember 2014 

 

Offentlig ettersyn planprogram (6 uker) 16. desember 2014 – 03. februar 2015 

Vedtak planprogram 10. februar 2015 

Innsending av forslag til 1. gangsbehandling  juli 2015 

1. gangsbehandling  august 2015 

Offentlig ettersyn (6 uker), samt folkemøte September – oktober 2015 

NY 1. gangsbehandling Juni 2016 

2. gangsbehandling (antatt) September 2016 

Kommunestyrevedtak (antatt)  
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4 Gjeldende planer og føringer 

4.1 Kommuneplaner 
Planområdet er satt av til bolig, fritidsbolig, sentrumsformål, fritids- og turistformål, tjenesteyting, 

næring, samferdsel og infrastruktur, grønnstruktur, turveg, LNF-generell og friluftsområde i vassdrag i 

kommuneplanen arealdel for Bykle kommune 2010 – 2022 – herunder kommunedelplan for Hovden 

(27.02.2014).  

 

 
Figur 1: Kommunedelplan for Hovden. Den røde ringen illustrerer plasseringen av planområdets begrensning som ble 

varslet ved oppstart av planarbeid, revidert oppstartsmelding (kilde: Bykle kommune). 

 

› Kommuneplan for Bykle kommune, 2010 - 2022 langsiktig del (samfunnsdelen) 

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, være et styringsverktøy for 

kommunesamfunnet som helhet og samordne planer for ulike sektorer.  

› Kommuneplan for Bykle kommune (arealdel), 2010-2022 
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Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser rammer for arealbruken i kommunen og er 

en juridisk bindende plan for Bykle kommune. I kommuneplanen legges det opp til at mer detaljert 

arealbruk skal framkomme av reguleringsplaner. I tillegg til arealformål er flom- og rasområder, 

hensynssoner, båndleggingssoner, gjennomføringssoner, innflygingssoner og støysoner med i 

kommuneplanen.  

I kapittelet for visjoner og ambisjoner i kommuneplanens arealdel er det spesifisert at:  

 

"Arealdelen skal samsvare med føringane som er gitt i samfunnsdelen av kommuneplanen. Visjonen 

for kommuneplanarbeidet er: 

 

Bykle ser langt  

Ikkje minst innan arealplanlegging er det viktig nettopp å sjå langt. I samfunnsdelen er det sett opp 

ambisjonar ut frå ulike perspektiv, og desse skal ligge til grunn også i arealplanlegging." 

 

› Kommunedelplan for Hovden (27.02.2014) 

Kommunedelplanen tar for seg i større detalj ønsket utvikling for delområdet og lokalsamfunnet på 

Hovden. Kommunedelplanen avgrenses av Hovden sør næringsområde, Hovden skisenter i nord, 

Hovden Fjellstoga i øst og Breive i vest. En stor del av planen består av en utfyllende 

konsekvensvurdering over delområdet Hovden. 

 

Planen har som formål … "å disponere areal og ressursar på Hovden slik at framtidige 

generasjonar har mulegheit til å leve, bu og drive næring. Hovden skal også vere attraktiv for 

turisme. Utviklinga skal vere tufta på berekraftig og langsiktig tenking, og ikkje på eit kort 

økonomisk perspektiv.  

 

Hovden sentrum skal vera den naturlege staden for tenester, handel og aktivitetar. Eit av 

hovudgrepa i planen er å leggje RV9 utanom sentrum, og skape eit bilfritt torg der det i dag er 

riksveg for gjennomkjøyring til vestlandet. Planen legg tilrette for trafikktryggingstiltak som kan 

realiserast gjennom detaljplanlegging. Det skal vere attraktivt å busette seg på Hovden. Det skal 

leggjast til rette for ulike tilbod, anten det gjeld byggeklare bustadtomter, fleirbustadhus eller 

leilegheiter nær sentrumkjerna. Det skal og leggjast vekt på at omgjevnadene gir trafikksikre og 

gode oppvekstområde for barn og unge". 

 

Turisme er blant annet vektlagt som den viktigste næringen og en av hovedmålsettingene med planen 

…." er å forsterke og viareutvikle turisme som næring på Hovden". 

 

 

Forslag til områdereguleringsplan for Hovden sentrum avviker fra kommunedelplanen for Hovden 

på enkelte punkter. Redegjørelse for endret arealbruk er beskrevet i kapittel 7 og kapittel 8 i 

planbeskrivelsen. 

 

› Kommunal planstrategi for Bykle kommune, 2012-2015 

Kommunale planstrategi er et nytt hjelpemiddel i plan og bygningsloven. Formålet er at 

kommunestyret tidlig i valgperioden skal fastlegge hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere 

for å legge til rette for en god utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi skal ta stilling til om 

gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal revideres, og om det er behov for andre 

kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer.  

I arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra berørte offentlige organer og 

nabokommuner. Kommunen bestemmer selv innholdet i planstrategien. 
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› Kommunedelplan Tur- og skiløyper 

Planen ble vedtatt i år 2008 og regulerer angitte traseer for eksisterende- og nye planlagte tur- og 

skiløyper (både vinter og sommer) i Bykle kommune. Tur- og skiløypene er også regulert i 

kommunedelplanen for Hovden. 

 

 
Figur 2: Kommunedelplan for tur- og skiløyper (vinter/sommer). Utsnitt av plankart for Hovden (kilde: Bykle kommune). 

4.2 Temaplaner 
 

Bykle kommune har gjennom kommuneplanens arealdel fastsatt at følgende kommunale temaplaner skal 

tas hensyn til ved planlegging og bygging: 

› Beitebruksplan 

› Plan for kommunal kriseleiing 

› Byggeskikkrettleiar for Bykle kommune 

› Handlingsprogram for idrett, friluftsliv og kulturbygg 

› Landbruksplan 

› Samfunnsdelen av kommuneplanen 2010-2022 

› Trafikktryggleiksplan 

› Skjøtselsplan for Bykle kyrkjebygd 

› Energi- og klimaplan for Bykle 2010  

 

4.3 Overordnede fylkesplaner 

4.3.1 Fylkesplaner 

› Regionalplan for Agder, 2020 

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt at planlegging av felles tiltak i regionen skal 

skje gjennom en regionplan for hele Agder som erstatter fylkesplanene. Regionplanen er en 

videreføring av Agderrådets strategiske dokument: ”Felles mål for Sørlandet 2003-2010”, og vil 
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erstatte denne som et felles dokument for alle berørte parter. Regionplan Agder 2020 ble vedtatt av 

begge fylkestingene i juni 2010. 

"Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og 

næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Vi tror det er størst mulighet for å nå 

målet dersom vi har et spesielt fokus på å videreutvikle regionens sterke sider".  

› Fylkesdelplan og verneplan for Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane 

I åtte naturområde sør i langfjellene er vernet som landskaps- eller biotopvernområde. Totalt 

omfatter disse områdene 3444 km2 fordelt på 11 kommuner i Aust Agder, Vest Agder og Rogaland 

fylke. 

 

Hovedformålet med planene …"er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande 

heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på 

viktige delar av villreinen sitt leveområde". 

 

Verneplanen er også bundet opp og fastsatt gjennom egne forskrifter. 

4.4 Statlige føringer 
Følgende statlige føringer er relevante for et planarbeid som dette: 

 

› Plan og bygningsloven 

› T-1459 ”Grad av utnytting” 

› RPR for transport- og arealøkonomisering 

› RPR for samordnet areal og transportplanlegging T-5/93 

› RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen T-2/08 

› RPR om ”tilgjengelighet for alle”, rundskriv T-5/99 

› RPR for verna vassdrag 

› Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 

› Riks- og fylkesveger T-1057 

› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

› Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

› St. meld 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

› St.meld. nr. 29 (1996-1997): Om regional planlegging og arealpolitikk 

› St.meld. nr. 39 (2000-2001): Friluftsliv. En veg til høgare livskvalitet 

› St.meld. nr. 23 (2001-2002): Bedre miljø i byer og tettsteder 

› St.meld. nr. 16 (2002-2003): Resept for et sunnere Norge 

› St.meld. nr. 16 (2004-2005): Leve med kulturminner 

› St.meld. nr. 20 (2006-2007): Nasjonal strategi for å utgjevne sosiale forskjeller 

› 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 

› St.meld. nr. 39 (2008-2009): Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen 

› Den europeiske landskapskonvensjonen 

› Statlig retningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, fastsatt 04.09.09 

› Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 

24.juni 2011. 

› Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle, Valle og 

Bygland kommunar, Aust-Agder, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommunar, Vest-Agder 

og Forsand kommune, Rogaland. 
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Innenfor planområdet er det eiendommene med gnr./bnr.: 2/1 og 2/2 som blir berørt av planarbeidet 

for ny områdereguleringsplan for Hovden sentrum. Eiendommene er i kommunedelplanen for 

Hovden regulert for formål tilknyttet sentrumsformål og infrastruktur. 

 

4.5 Gjeldende reguleringsplaner 
 

Innenfor planområdet gjelder følgende eksisterende regulerings- og bebyggelsesplaner foran 

kommunedelplanen for Hovden: 

 

› Hovden del 2 (PlanID: 199701, ikraft: 10.09.1997) 

 

› HOVDEN SENTRUM (PlanID: 200602, ikraft: 14.11.2006) 

 

› FFK5 i reguleringsplanen for Hovden sentrum (PlanID: 200919, ikraft: 24.06.2010)  

 

› Del av område FFK3 Hovden sentrum (PlanID: 200710, ikraft: 05.11.2007) 

 

› Stussli (PlanID: 197702, ikraft: 25.08.1977) 

 

› Hovden Aust (PlanID: 200509, i kraft: 27.05.2010)  

 

4.6 Tilgrensende reguleringsplaner 
 

Planområdet grenser og til følgende reguleringsplaner: 

 

› Hovdestøylen (PlanID: 200719, ikraft: 12.02.2007) 

 

› Hovdehytta (PlanID: 200204, ikraft: 19.09.2002) 

 

› Dyregrenda (PlanID: 200912, ikraft: 25.0.1.2010) 

 

› Otrosåsen (PlanID: 200202, ikraft: 19.02.2002) 
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5 Beskrivelse av dagens situasjon 

Dette kapittelet omhandler planområdet slik det framstår i dag. 

5.1 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet ligger midt i Hovden sentrum ved Rv.9. Planområdet er på ca 238,4 daa.  

 

 
Figur 3: Planens begrensning som ble varslet ved oppstart av planarbeid for områdereguleringsplanen for "Hovden 

sentrum". Figur 3 er bare ment som en illustrasjon (kilde: norgeibilder.no). 

Planområdet (Hovden Sentrum) strekker seg fra eksisterende rutebilstasjon i sør, Soltoppen 

fritidsboligområde i nord og Breivevegen i vest. Otra går i gjennom planområdet vest for 

sentrumsområde/Rv.9. Østlige del av planområdet er i stor grad bebygd med bygg og anlegg for bolig, 

fritidsbolig, handel/næring og samferdsel. 

På vestlige del av planområdet inngår elven Otra, med tilhørende tur- og skiløyper, natur og 

friluftsområder. 
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Figur 4: Planområdets plassering på Hovden i Bykle kommune (kilde: finn.no). 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Hovden sentrum innehar flere handels/-næringsbygg, samt bolig og fritidsboliger. Opparbeidede 

parkeringsplasser i tilknytting til butikkene tar opp store arealer sammen med Rv.9. Sør i planområdet 

ligger eksisterende bensinstasjon, rutebilstasjon og byggvarehandel. Tilgrensende områder blir benyttet til 

bolig-, fritidsbolig-, næring-, tjenesteyting-, turist og reiseliv-, idrett-, grøntstruktur- og friluftslivsformål.  

 

5.3 Stedets karakter 
Hovden er et av de mest attraktive og besøkte turist- og reiselivdestinasjonsstedene i regionen, spesielt på 

vinteren. Flott natur, bredt aktivitetstilbud gjennom hele året med opparbeidede tur-skiløyper, samt 

strategisk plassering i forhold til E134 og Rv.9 er noen av grunnene. Riksveg 9 går i dag igjennom 

planområdet i nord-sørlig retning.  Stedets karakter skapes både av høyfjellene/fjellvidda som omkranser 

sentrumsområdet, men like mye av Hartevatn/Otra som grenser til planområdet med gode muligheter for 

bading og fiske. 

Omliggende bebyggelse bærer preg av variasjon både på byggehøyde og arkitektur. Saltak er 

dominerende, men innslag av flattak og pulttak forekommer også. Bebyggelsen i sentrum er dels 

uorganisert og har lite helhetlig preg. Bebyggelse har et vidt spekter med arkitektur fra både 1970-, 1980-, 

1990-tallet og fram til i dag (Hovden Vy og Hovdetun). 

 

Planområdet 

Breive 

Hovden Sør 

næringsområde 

Hovden 

skisenter 

Hovden 

Langrennsarena 
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Figur 5: Hovden sentrum og Rv.9 (kilde: Bykle kommune). 

 
Figur 6: Eksisterende bebyggelse i Hovden sentrum (kilde: Bykle kommune). 

 
Figur 7: Eksisterende bebyggelse på nordlige del av Hovden sentrum (kilde: Bykle kommune). 
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5.4 Natur og landskap 
 

Tettstedet Hovden faller inn under landskapsregion 12 "Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust Agder".  

 

 
Figur 8: Hovden er del av landskapsregion 12 "Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust Agder (kilde: skogoglandskap.no). 

Vegetasjonen er skrinn i høyden og domineres av lav, lyng, mose og andre lave vekster. I dalsidene og på 

flate partier ved elv/bekker og ferskvann finnes det høy vegetasjon, da hovedsakelig bjørk og noe gran.  

Tilgroing med bjørkeskog tiltar i beitemark og i hytte- og boligområder, og tynning/hogging er nødvendig 

for å opprettholde kulturlandskapet.   

 

 
Figur 9: Hartevassnutane øst for Hovden sentrum (kilde: Bykle kommune). 
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Elva Otra bryter opp det flate partiene i dalen og renner ut i Hartevatn. Hovden har flere topper med flott 

utsikt utover Hartevatn og de langstrakte fjellviddene i kommunen.  

 

I sentrumsområdet langs Rv.9 er terrenget i stor grad bearbeidet med tette flater 

(forretning/næringstomter, veg, fortau, gang- og sykkelveg, parkeringsplasser).  

 

 
Figur 10: Rv.9 videre sørover mot Hovden sentrum. Fjelltoppen Kaldsåbrautane øst for Hartevatn skimtes i bakgrunnen 

(kilde: Bykle kommune). 

På planområdet er det registrert/observert følgende naturmangfold: 

 

› Rødlisteart (år 2010) – Sumpnebbmott:  

Sumpnebbmott er en nattsommerfugl (halvmøll), hvor leveområdet er myr/våtmark. Økt tørrlegging 

av myr og våtmark anses som største trussel mot arten. Arten er kategorisert som "nær truet" (NT) i 

Norsk Rødliste (år 2010).  

 

› Arter av særlig stor forvaltningsinteresse – Blankstarr: 

Blankstarr er en karplante som lever i fjellområder. Det er særlig stor forvaltningsinteresse for arten 

da rundt 25 – 50 % av europeisk bestand lever i Norge. Blankstarr er kategorisert som en trygg og 

livskraftig art. (LC) i Norsk Rødliste (år 2010).  

 

› Forvaltningsområde rovdyr: 

Hovden er i dag del av et større forvaltningsområde for gaupe. Store deler av Hovden er i dag 

bebygd og det er liten sannsynlig at planområdet er leveområde for gaupe.  

 

› Svartelistede arter: 

Øst på planområdet er det registrert flere fremmede arter som er svartelistet. Artene som er registrert 

er karplantene: Hagelupin, Sandlupin og Honningknoppurt. 

 

› Leveområde dyrearter: 

Generelt er det godt med fisk i Otra/Hartevatn. 
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Figur 11: På planområdet er det registrert viktige- og rødlistearter, fremmede svartelistede arter (Svartelistet) (kilde: 

naturbase.no, miljostatus.no og artsdatabanken.no). 

 

 

 

 

Sumpnebbmott 

(Rødlisteart 2010) 

Blankstarr 

Fremmede arter 

(Svartelista) 
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5.5 Geologi og grunnforhold 
Berggrunnen består av kvartsrike lyse gneiser, kvartsitt og amfibolitt. Oppstikkende fjellknause/terreng 

finnes på flere deler av planområdet, men det finnes også områder som er dekket av tynn-/tykk morene, 

fyllmasser/myr og elveavsetninger langs Otra. 

 

 
Figur 12: På planområdet består berggrunnen av kvartsrike lyse gneiser (kilde: www.ngu.ni/berggrunn). 

 

 
Figur 13: Løsmasser på- og rundt planområdet. Løsmassekartet avviker enkelte steder reell situasjon i forhold til områder 

med "bart fjell" (kilde: ngu.no). 
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Det er ikke registrert områder med forurenset grunn i planområdet (kilde: grunn.miljodirektoratet.no).  

 

Store deler av planområdet består av flate partier med opparbeid grunn. Helningsvinkelen på eksisterende 

terreng ligger gjennomsnittlig under 20 grader (ngi.no). Det er ikke registrert områder med fare for ras og 

skred (ngi.no, nve.no, ngu.no, miljøstatus.no). 

 

 
Figur 14: Oversikt over bratt terreng på og rundt planområdet (kilde: ngi.no). 

 
Figur 15: Ras- og skredkart (kilde: miljostatus.no, nve.no og ngu.no). 
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Det er ikke utarbeidet flomsonekart av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) for Otra eller 

Hartevatn. I Hartevassdammen er det flomluker for å slippe vann til vassdraget ved økt tilrenning og 

vannføring fra Hovden og øvrige fjellområder. Dette bidrar til å minimere fare for flom på planområdet. 

 

5.6 Landbruk/ Skogbruk 
Planområdet vil ikke berøre landbruk- eller skogbruksområder.   

 

5.7 Kulturminner og kulturmiljø 
På planområdet er det registrert om lag +37 kulturminner og samt èn bygning som tidligere var registrert i 

SEFRAK-registeret. Kulturminnene er i hovedsak kullgroper, slagghauger og jernvinningsanlegg. 

Flere av kulturminnene som er registrert er frigitt og fjernet av kulturmyndighetene. Bykle kommune er 

samstundes i dialog med kulturmyndighetene om å etablere et referanseområde, slik at flere kulturminner 

kan søkes frigitt på Hovden. 

 

 
Figur 16: Viser oversikt over registrerte kulturminner og SEFRAK-bygninger på og rundt planområdet (kilde: 

kulturminnesok.no, miljostatus.no og naturbase.no). 

  

 

 

 

Kulturminner 
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Følgende kulturminner er registrert på planområdet:  

 

Tabell 1: Flere av kulturminnene er frigitt og fjernet. Disse er markert med grønn farge (kilde: kulturminnesok.no, 

askeladden.ra.no/askeladden/). 

ID Indx Type Kategori Art Navn Vernestatus 

91896 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

91870 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

91907 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

91965 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

98875 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

99060 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

99344 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

99378 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

91904 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

93994 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

94097 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

92009 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

91906 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

92001 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Røys Røys AUT 

98874 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

98956 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullforekomst Kullforekomst FJE 

94075 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

91998 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

94009 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

99607 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

98921 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

91966 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

91921 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

92032 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

99029 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

99601 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

99132 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

92042 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

99078 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Slagghaug Slagghaug AUT 

99078 2 Enkeltminne Arkeologisk minne Tjæremile Tjæremile UAV 

99078 4 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

99116 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop AUT 

99374 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Blestertuft Blestertuft AUT 

99374 2 Enkeltminne Arkeologisk minne Slagghaug Slagghaug AUT 

99374 3 Enkeltminne Arkeologisk minne Slagghaug Slagghaug AUT 

91933 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 

92039 1 Enkeltminne Arkeologisk minne Kullgrop Kullgrop FJE 
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5.8 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
 

Siden store arealer i sentrum er opparbeidet for parkeringsplasser og Rv.9 med tilhørende infrastruktur, er 

det kun et mindre areal foran Hovdetun som fungerer som sosial møteplass/samlingspunkt. På 

planområdet anses derfor rekreasjonsverdien-/bruken å være høyest på grønt- og friluftslivsområdene på 

og langs Otra med tilhørende skiløyper/turveger.  

 

Ellers er det kort veg fra Hovden sentrum til Hartevatn, Hovden langrennsanlegg, Hovden skisenter og 

ellers fjellturområdene som strekker seg videre utover hele kommunen. 

 

Like nord for planområdet ligger et offentlig regulert område med badeland, idrettsanlegg, kulturhus, 

samt barneskole og barnehage.   

 

 
Figur 17: Torget foran Hovdetun (kilde: Bykle kommune). 

5.9 Trafikkforhold og teknisk infrastruktur 
Som tidligere beskrevet går Rv.9 igjennom planområdet, hvor kommunale adkomst- og samleveger er 

tilkoblet riksvegen med T-kryss.  

 

Rv.9 har i dag en har en trafikkmengde (ÅDT) på om lag 1000 kjøretøy, hvor 9 -12 % er lange/tunge 

kjøretøy (vegvesen.no /nasjonal vegdatabank). På vinteren og spesielt i tilknytning til helger og/eller ferie 

øker trafikkmengden betraktelig. 

Dagens trafikkløsning hvor Rv.9 går igjennom Hovden sentrum ses ikke på som en optimal løsning, og 

byr på utfordringer i forhold til trafikksikkerhet og restriksjoner for bruk av områdene langs vegen. 

Dagens Rv. 9 legger store begrensninger for fremtidig sentrumsutvikling. Det er derfor i kommunedelplan 

for Hovden vedtatt Rv9 lagt utenom selve sentrumskjernen. 
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Figur 17: Rv.9 er i Kommunedelplanen for Hovden planlagt å gå øst for Hovden sentrum mellom Hovden Vy og 

boligområdet ved Stussli (kilde: Bykle kommune). 

 

Vann, avløp og renovasjon er i dag etablert og dimensjonert inn i planområdet for den fremtidige 

utviklingen, og kravene i Teknisk forskrift kan oppfylles for nyetablering. Vann- og avløpsanlegg med 

ledningsnett er dimensjonert for utvikling som kan gjennomføres i områdeplanen.  Det samme gjelder 

overflatevann inkludert arealdisponering til flomveier. 

 

5.10 Offentlige funksjoner 
Av offentlige funksjoner er det omsorgsboliger, Post-i-butikk og turistinformasjonslokale i sentrum. Om 

lag 200 m nordvest for sentrum ligger barnehage-, barneskole-, og videregående skole ved 

idrettsanlegget/Hovden Badeland. På sørlige del av planområdet 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.  

 

5.11 Barns interesser og sosial infrastruktur 
I dette planarbeidet er barnas interesser først og fremst knyttet opp mot friluftslivsinteresser/-aktiviteter, 

tilrettelagte leke- og turområder, og trafikksikkerhet i sentrum og langs skoleveg. 

Det er i dag ingen tilrettelagte tradisjonelle lekearealer på planområdet bortsett fra eksisterende frilufts- 

og naturområder. I sentrum er det etablert et anlegg for skateboard i en eldre bygning nord-vest i sentrum. 

 

5.12 Støyforhold 
For bebyggelse som ligger langs Rv. 9 og kommunale samle- og adkomstveger er det noe trafikkstøy (økt 

trafikk i vintermånedene) som for enkelte kan være sjenerende. Trafikken ellers på året er imidlertid lav 

og støyen som genereres av trafikken er liten.  

 

5.13 Luftforurensing 
Det er ingen eksisterende bygg eller anlegg i eller rundt planområdet som bidrar til markant økning til 

luftforurensning. Det er derimot ikke gjennomført beregninger som grunnlag for vurdering av luftkvalitet 
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i området. Med utgangspunkt for dagens trafikkmengde antas problemet å være beskjedent.  

 

5.14 Universell utforming 
Store deler av planområdet er per dags dato bebygd med tilhørende veg, fortau, parkeringsplasser, 

turløyper. Universell tilgjengelig anses å være god. 
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6  Beskrivelse av planforslaget 

Reguleringsplanen er utarbeidet som en områderegulering, jf. plan- og bygningsloven (pbl) av 2008 § 12-

2. Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til pbl §§ 12-5 og 12-6. Bestemmelser i 

reguleringsplanen er utarbeidet i henhold til pbl § 12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet etter pbl § 

4-2. 

6.1 Mål for planarbeidet 
I planprogrammet og for det videre planarbeidet er følgende hovedtema valgt som de viktigste for 

utviklingen og utforming i sentrum: 

 

› Bilfri sentrumskjerne med aktivitetsareal 

› Vegføringer, trafikksikring og parkering 

› Boliger 

› Fritidsboliger 

› Næring 

› Grønnstruktur 

› Kvalitetskrav til uteområdene 

› Mulighet for endringsløsninger av areal / bygningsmasse på lengre sikt 

 

"Tema er valt ut frå utfordringa og rollen Hovden sentrum vil ha for bygda og regionen.  Planarbeidet 

skal avklare eit framtidig ønske og styrt utvikling av Hovden sentrum med ei sentrumskjerne som skal 

danne ʺFjellbyen Hovdenʺ.  Planen må utformast slik at denne fremmer interesse for omstrukturering og 

vekst som kan realiserast utan omfattande og krevjande detaljplanlegging."   

 

Planarbeidet skal klargjøre status i og samle intensjoner fra tidligere planer og oppdatere området til 

gjeldende strategi for utvikling av Hovden sentrum. Områdeplanen med bestemmelser skal være detaljert 

nok til å danne grunnlag for utbygging etter rammesøknad uten behov for videre detaljregulering. For 

Områdene A10_1 til A10_3 som er foreslått regulert til boligformål må det utarbeides 

detaljreguleringsplan. 

 

6.2 Om planforslaget og alternativer som er drøftet 

6.2.1 Trafikk og transport 

Et sentralt tema i planarbeidet har vært trafikk og det overordna vegsystemet i og ved Hovden sentrum. I 

gjeldene kommunedelplan for Hovden ligger det inne en ny trase for Rv.9 som er lagt øst for Hovden Vy 

(KIWI). Behovet og ytterligere plassering og tilpassing av traseen har vært gjenstand for diskusjon under 

planarbeidet. Det har vært avholdt møter med styringsgruppen i Bykle kommune, Statens vegvesen og 

næringsforeningen for Hovden for å drøfte vurderingene som er gjort.  

 

Planforslagets hovedgrep for trafikk er basert på at man flytter Rv.9 vekk fra eksisterende bebyggelse i 

sentrum. Det har vært fokus på at flyttingen av Rv. 9 ikke skal gi negative konsekvenser for eksisterende 

bolig øst for ny Rv.  
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I tråd med kommuneplanen planlegges det for et bilfritt torg og en ny vegforbindelse over Otra. Det er 

planlagt en planfri krysning under Rv. 9 nord i området, og planfri krysning når det gjelder tur- og 

skiløyper langs ved Otra.  

6.2.2 Stedsutvikling 

"Fjellbyen" – er begrepet som ligger til grunn for konseptet som skal forme nye Hovden sentrum. Det 

skal legges til rette for å skape mer liv i sentrum ved å flytte gjennomgangstrafikken ut av sentrum og 

etablere torg med mulighet for kafe, konserter, arrangementer. Det er også et hovedmål å få til gode leke- 

og oppholdsarealer for barn og unge i sentrum/torget.  

 

Planforslaget gir en helhetlig, miljøvennlig og langsiktig utviklingsplan for Hovden sentrum. Ved å samle 

sentrale funksjoner og å gjøre det attraktivt å gå og sykle økes muligheten for å skape aktivitet i sentrum. 

 

Hovedtrekkene for utviklingen i sentrum er å legge opp til en arealbruk som gjenspeiler Hovdens identitet 

som destinasjon. "Fjellbyen Hovden" vil ha et kompakt sentrum som består av boliger, fritidsboliger, 

næringsarealer, torg og grøntområder. Områdene som er regulert til sentrumsformål vil bestå av en 

kombinasjon av næring/handelsformål på gateplan med fritidsboliger i andre- og tredje etasje og en stor 

andel av parkering lagt i kjeller.  

 

Hovden har en stedsidentitet som har utviklet seg i retning av helårsdestinasjon. Color line Setesdal tour 

og Rekordfestivalen er eksempler på arrangementer som støtter opp om "Fjellbyen" også på sommerstid. I 

tillegg til å forsterke sin posisjon som helårsdestinasjon med aktivitetstilbud også i sommerhalvåret er det 

naturlig at Hovden spiller videre på de tradisjonelle vinteropplevelsene. Hovden tour er et eksempel på en 

utvikling som nå er blitt et vellykket arrangement og en folkefest. 

 

For de fastboende på Hovden vil samlingen av funksjoner i sentrum gjøre det mer attraktivt å handle og 

bruke sentrum som sosial samlingsplass.  

 

 
Figur 18: Illustrasjon av bilfritt torg med sosiale møteplasser og aktivitetsskapende elementer (kilde: SVENSSON 

ARKITEKTER AS). 
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I planområdet legges det også til rette for boliger. På områdene A10 -1 til A10_3 foreslås det leiligheter i 

en moderne stil med et urbant uttrykk.  

 

Sett under ett oppfyller områdeplanen intensjonene og føringene satt i planprogrammet på en god måte. 

 

"…Sentrum blir kjernen i ʺFjellbyenʺ.  Det må leggjast opp til ei urban utvikling og intimitet som 

mogleggjer opplevinga av å vere i eit rom i fellesskap med andre.  Sentrumskjernen skal gi gode, 

attraktive, trygge og gjenkjennelege møtepunkt for fastbuande og turister.  Det må gi ei positiv og trygg 

oppleving både med få og mange menneske til stede. " 

6.2.3 Estetikk og arkitektur 

Arkitekturen skal spille på lag med naturen og underbygge de mektige fjelltoppene og viddene som 

rammer inn "Fjellbyen Hovden". Stiluttrykket vil være moderne og urbant og det vil brukes naturlige 

materialer av tre og stein. Arkitekturen skal være moderne men spille på lag med naturen i form av 

byggehøyder og utforming.  Bygg foreslås på opptil 4 etasjer, bruk av massivtre og naturstein vil støtte 

den nyere utviklingen som har skjedd i Hovden sentrum.  

 

Hovden sentrum vil skape et skille i det arkitektoniske uttrykket fra resten av Hovden med et mer urbant 

preg.  

 

 
Figur 19: Illustrasjon av Hovden sentrum (kilde: SVENSSON ARKITEKTER AS). 

6.2.4 Landskap og grønnstruktur 

Hentet fra planprogrammet: 

Planen må angi viktige natur- og landskapselement som skal takast omsyn til.  Landskapsestetikk skal 

utgreiast i plandokumentet. 

 

Når man står i sentrum av "Fjellbyen" Hovden skal man se både fjell og by i samme horisont. 

Byggehøydene sammen med plassering i sentrum begrenses på de mest strategiske punktene slik at 

fjelltoppene fremdeles skal være synlige i horisonten. Spesielt siktlinjene i retning nord og sør er viktige 
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for å skape den riktige balansen av by og fjell. Grøntstrukturen i planen består av strategisk plasserte 

korridorer, grønne lunger og et større sammenhengende område langs Otra med tilhørende turveg.  

Turdraget som er regulert inn langs Otra vil være turveg på sommerstid og skiløype på vinteren. Området 

langs Otra har kvaliteter som kan knyttes både til sentrumsformål og naturopplevelser. Kombinasjonen av 

det urbane og naturen inviterer til en aktiv bruk av sentrum. 

Det er regulert inn grønnkorridorer som knytter skiløyper/turløyper og Otra nærmere sentrum.  

 

 

6.3 Planlagt arealbruk 
Områdereguleringsplanen for Hovden sentrum regulerer et område på totalt 238,4 daa. Det foreslår 

følgende arealbruk innenfor områdeplanen: 

 

Formål Areal (daa) 
Bebyggelse og anlegg  

Boligbebyggelse, A10_1 – A10_3, B1 – B3, BL1, BL5 

Fritidsbebyggelse, BFR1 – BFR3 

Sentrumsformål, BS1 – BS11  

Næringsbebyggelse, BN1 

Bolig/Forretning/Kontor, BKB1 

41,5 

12,1 

33,2 

9,8 

3,5 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Veg, SV1 

Kjøreveg, SKV1 – SKV10, V1, V2, V4, V9 

Torg, ST1 

Gang- og sykkelveg, SGS1 – SGS14, SGS16 – SGS17 

Annen veggrunn – teknisk anlegg, SVT1 – SVT29 

Annen veggrunn – grøntanlegg, SVG1 – SVG3 

Parkering, SPA1 – SPA3 

0,3 

29,2 

10,1 

12,8 

18,6 

7,6 

7,1 

Grønnstruktur  

Grønnstruktur, G1 – G4, G13 

Turveg, GTD1 – GTD3, TV1 

Friområde, GF1 – GF7  

6,6 

5,3 

23,7 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet 

eller hver for seg 

 

Friluftsformål, LF1 – LF2 8,6 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone  

Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV1  8,3 

 

6.4 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

6.4.1 Bebyggelse og anlegg 

› Boligbebyggelse, A10_1 – A10_2, B1 – B3, BL1, BL5 

Det foreslås boligområder med varierende utnyttingsgrad. I område A10_1 til A10_3 nærmest 

sentrum legges det opptil leiligheter i moderne stil. Det tillates inntil 8 enheter per bygg og en 

maksimal byggehøyde på 12.5 meter. I område A10_3 skal minimum 50 % leilighetene være 

universelt utformet. I A10_2 som ligger mer i utkanten av sentrum foreslås det mere tradisjonelle 

boliger. 
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› Fritidsbolig, BFR1 – BFR3 

Områdene er regulert for etablering av ny fritidsbebyggelse. På nye fritidsboligområder skal det 

etableres konsentrert fritidsboligbygg (blokk) med enten sal, flatt- eller pulttak.  

 

› Sentrumsformål, BS1 – BS11 

Arealene er avsatt til sentrumsformål. Sentrumsformål inkluderer konsentrert bebyggelse med formål 

for næring, forretning, tjenesteyting, hotell med bevertning, boliger, fritidsboliger, grøntstruktur og 

lekeområder. Hele- eller deler av første etasje i bygninger er holdt av til forretning/næring eller 

annen publikumsrettede formål mot gateløp/torg.  

 

› Næringsbebyggelse, BN1 

Området er regulert for bussterminal/rutebilstasjon, bensinstasjon, forretning/næring med 

plasskrevende handel. 

 

› Bolig/Forretning/Kontor, BKB1 

På området tillates det oppført bygninger med tilhørende anlegg for kombinert formål bolig, 

forretning og kontor. Arealbruken i gjeldende områdereguleringsplan er videreført i nytt planforslag. 

6.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

› Veg, SV1  

Områdene er regulerer en mindre privat adkomstveg. 

 

› Kjøreveg, SKV1 – SKV10, V1, V2, V4, V9 

Kjørevegene SKV1 – SKV10 er regulert som blant annet hovedveg, samleveg og adkomstveger på 

planområdet. Disse vegene angir plassering av eksisterende og fremtidige veger i forslag til ny 

områdereguleringsplan. Kjørevegene V1, V2, V4, V9 regulerer adkomstvegene i boligområdet 

Stussli. 

 

› Torg, ST1 

Torget skal etableres som et til daglig bilfritt uteoppholdsareal, aktivtetsareal og areal for 

arrangementer og som et møtepunkt for både fastboende og turister. Torget skal ha en parkmessig 

utforming og aktiviteter særlig rettet mot barn og unge. Torget med installasjoner skal ha 

attraksjonsverdi både for sommer og vinterbruk. Det er videre lagt til rette for etablering av service 

bygg. 

 

› Gang-/sykkelveg, SGS1 – SGS14, SGS16 - SGS17 

Områdene er regulert for eksisterende- og/eller etablering av nye gang- og sykkelveger. Nye gang- 

og sykkelveger i tilknytning til ny Rv.9 forbi sentrum skal opparbeides i henhold til Statens vegvesen 

sine håndbøker. 

 

› Annen veggrunn – teknisk anlegg, SVT1 – SVT29 

På områdene kan det etableres tilhørende areal for grøfter, sideområder, skråninger, skjæring/fylling 

og annen infrastruktur knyttet til vegformål. 

 

› Annen veggrunn – grønt anlegg, SVG1 – SVG3  

På områdene kan det etableres tilhørende areal for grøfter, sideområder, skråninger, skjæring/fylling 

og annen infrastruktur knyttet til vegformål. Områdene skal revegreteres. 
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› Parkering, SPA1 – SPA3 

På områdene SPA1 – SPA3 er regulert for parkeringsplass. 

 

6.4.3 Grønnstruktur 

› Grønnstruktur, G1 – G4, G13 

Grønnstrukturområdene som er regulert inn på områdereguleringsplanen danner naturlige 

grønnkorridorer mellom de ulike fritidsboligfeltene og gir planforslaget et mer åpent og luftig 

landskap. Disse områdene sikrer tilgjengelighet til natur og lek for beboere og besøkende på 

planområdet. 

 

› Turveg, GTD1 – GTD3, TV1 

Innenfor området kan det opparbeides turveg, sykkelsti og skiløype som kan prepareres med 

løypemaskin. Skiløypetraséen skal ha en bredde som tilsvarer ryddebeltet for tråkkemaskinen på 

inntil 12 m.  

Innenfor områdene kan det etableres ledning-/kabeltraseer kabler for formål tilknyttet infrastruktur. 

Skuldre, fyllinger og skjæringer etter utførte tiltak skal tilføres vekstmasse og tilsåes når de er 

etablert. 

 

› Friområde, GF1 – GF7 

For å sikre et viktig lokalt grøntområde for lek og rekreasjon ved Hovden sentrum, er områdene 

regulert til offentlig friområde. 

6.4.4 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

› Friluftsformål, LF1 – LF2 

I området tillates det tilrettelegging for allment friluftsliv. Dette innebærer skilting, etablering av 

bord/benker, merking og vedlikehold av turstier, samt andre skånsomme og reversible inngrep som 

tilrettelegger for friluftsliv.  

6.4.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

› Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV1  

Områdene regulerer elva Otra og er regulert for friluftsformål. 

 

 

6.5 Bebyggelsens plassering og utforming 
Detaljutforming av de enkelte bygg er ikke avklart og vil ikke bestemmes før i byggesakene for de 

enkelte byggene. Men på overordnet nivå er det lagt føringer som setter yttergrensene for plassering og 

utforming. I områder regulert til sentrumsformål skal hele eller deler av første etasje være tilrettelagt for 

handel og næring. 
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6.5.1 Bebyggelsens høyde 

Det skal bygges tettere og høyere på Hovden. Denne utviklingen er en del av moderniseringen og et steg 

på veien for å til å bli "Fjellbyen" Hovden. Maksimal høyde på ny bygningsmasse er satt til å være 

mellom 8 til 14 meter.   

 

6.5.2 Grad av utnytting 

Utnyttelsesgraden er i hovedsak satt til % -BYA = 40 %. På områdene i sentrumkjernen er det satt ulike 

krav til totalt bruksareal (T.BRA). Det henvises til reguleringsbestemmelser for de aktuelle 

byggeområdene.  

 

6.6 Boligmiljø/ bokvalitet 
Hovden sentrum skal tilby det beste både fra by og natur. Et kompakt sentrum med et aktivitetstilbud som 

man kjenner fra byen, men med kort avstand til høyfjellsnaturen. Det skal tilbys etterspurte fritidsboliger 

og boliger.  

 

6.7 Næring 
Områder regulert til sentrumsformål skal ha næring/handel i hele eller deler av første etasje. Innenfor 

område BN1 skal det etableres bussterminal/rutebilstasjon, bensinstasjon, forretning/næring med 

plasskrevende handel. Dette området var tidligere regulert til hotell, men i planforslaget er det foreslått å 

regulere for hotell lenger nord på området BS7 for å bidra til økt aktivitet i sentrumskjernen. 

 

6.8 Uteoppholdsareal 
Uteoppholdsareal består av grøntarealer og torg. På flere av grøntarealene vil det være turstier som 

knyttes opp til overordnet turvegnett. Torget skal opparbeides med differensierte soner for ulik bruk.  

 

6.9 Parkering 
Parkering er plassert både over- og under bakkenivå. Det er i dag parkeringsareal under torget, dette kan 

utvides ved behov. 

 

6.10 Trafikkløsning og teknisk infrastruktur 

6.10.1 Kjøreatkomst 

Hovedadkomst til sentrum vil være via nordvestre arm i rundkjøringen. Gjennomgangstrafikk ledes 

videre på Rv. 9. I nord er det regulert adkomst til boligområdene A10_1 og A10_2 fra riksveg 9. Den nye 

adkomstvegen til sentrum fra sør kobles på den nye rundkjøringen. Fra den nye rundkjøringen er det 

regulert inn ny adkomst vestover over Otra.  
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6.10.2 Utforming av veger 

Veger dimensjoneres i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker. Rv. 9 (SKV1) er dimensjonert etter 

vegklasse H1 med bredde på 7.5m. Ny omlagt veg må tilpasses eksisterende veg ved sammenkobling. 

Kjørevegene SKV2, SKV3, SKV5 og SKV6 er regulert som eksisterende- eller nye samleveger. Ny 

samleveger er dimensjonert etter vegklasse Sa2. Kjørevegene SKV4, SKV7 – SKV10 er regulert som 

eksisterende eller nye adkomstveger. Nye adkomstveger er dimejsonert etter vegklasse A1. Ellers er V1, 

V2, V4, V9 regulert for adkomstveg. Disse adkomstvegene er hovedsakelig eksisterende adkomstveger 

for boligområdet Stussli.  

 

 
Figur 20: Vegklasse H1 (Statens vegvesen Hb N100). 

 

 
Figur 21: Vegklasse Sa2 (Statens vegvesen Hb N100). 

 

 
Figur 22: Normalprofil av vegklasse A1 (Statens vegvesen Hb N100). 

6.10.3 Varelevering 

Samtlige områder som er regulert til forretning/næringsformål vil få varelevering via vegnett. Det er 

videre satt krav i reguleringsbestemmelsene om at det skal vises hvordan varelevering skal løses til de 

aktuelle områdene ved søknad om rammetillatelse. 
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6.10.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

I planforslaget legges det opp til et omfattende gang- og sykkelvegnett. Nye gang- og sykkelveger skal ha 

3 m planeringsbredde for asfaltdekke og 0,25 m grusskulder ut mot grøft. Langs Rv. 9 og noen av 

hovedveien reguleres det en 3 m bred midtdeler, i sentrum etableres gang- og sykkelveien med opphøyd 

kantstein mot kjørebanen.  

 

 
Figur 23: Normalprofil av gang- og sykkelveg (Statens vegvesen Hb N100). 

 

6.11 Kollektivtilbud 
Bussterminal/rutebilstasjon er regulert inn på samme område som i dag. Områdereguleringsplanen legger 

opp til etablering av bensinstasjon på samme område.  

 

6.12 Miljøoppfølging 
Områdeplanen legger opp til et tett sentrum som er i tråd med prinsipper for samordnet areal og 

transportplanlegging. Et konsentrert sentrum med et vidt spekter av service og tjenestetilbud reduserer 

transportbehovet. Gang og sykkelvegnett legger til rette for bruk av miljøvennlige transportformer. 

På planområdet er det ikke registrert områder med forurenset grunn, men det er et kjent problem at på 

områder hvor det er/har vært bensinstasjoner/industribedrifter kan det ha lekket ut forurensning i grunnen, 

som f.eks olje, diesel eller bensin fra eldre tanker. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på området.  

 

Forøvrig ivaretar bygge- og graveforskriften og Forurensingsloven interesser vedrørende tiltak som 

planlegges på området som antas å ha forurenset grunn. 

 

 

6.13 Universell utforming 
Hovden sentrum skal baseres på prinsippene om universell utforming. Både plan og bygningsloven og 

tilgjengelighets og diskrimineringsloven gir krav om universell utforming av arealer som er åpne for 

allmennheten. Stigninger skal ikke være brattere enn 5% og nivåsprang skal ikke overskride 2 cm der 

dette er dokumentert gjennomførbart. Prinsipielt skal det etableres taktile ledelinjer og kontraster skal 

være på minimum 0.3K der dette er hensiktsmessig i forhold til vinterforhold og vedlikehold. 

 

6.14 Kulturminner 
De kjente kulturminnene som er frigitt innenfor planområdet er ikke tegnet inn på planen. Det er registrert 

8 automatisk fredede kulturminner i planområdet, 6 kullgroper, en røys og en tjæremile. Rundt disse 

kulturminnene er det opprettet hensynssynssoner på plankartet. Enkelte steder vil kulturminner komme i 

konflikt med planlagt arealbruk. Kulturminnene vil bli søkt frigitt i samråd med kulturminnemyndighet i 

Aust Agder fylkeskommune. 
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6.15 Sosial infrastruktur 
Etablering av et bilfritt torg vil skape en sosial samlingsplass for fastboende og tilreisende. Torget er stort 

nok til at det kan arrangeres større arrangementer og midlertidige installasjoner samtidig som det legges 

til rette for tradisjonelle torgaktiviteter som kafeer og lignende. 

 

6.16 Plan for avfallshenting/ søppelhåndtering 
På byggeområdene skal det avsettes et areal på 50 m² med adkomst/vegareal som kan benyttes til den 

gjeldende renovasjonsløsning som til enhver tid er aktuell for Bykle kommune.  

 

6.17 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Det er utført en Risiko og sårbarhetsanalyse for Hovden sentrum. Det ble avdekket 13 hendelser med 

middels eller høy risiko.  

 

› Grunnforhold og skred - Kvikkleire (6.1.2a) 

› Grunnforhold og skred – Dårlige grunnforhold (6.1.2b)  

› Grunnforhold og skred - Jord/flomskred/utgliding (6.1.2c) 

› Grunnforhold og skred - Rasfare(6.1.2d) 

› Grunnforhold og skred - Snøskred/isras (6.1.2e) 

› Skogbrann (6.1.3) 

› Radon – Radonlekkasje fra grunnen (6.1.4) 

› Håndtering av farlige stoffer – uønskede hendelser/utslipp (6.2.1a) 

› Transport av farlig gods – uønskede hendelser utslipp (6.2.1b) 

› Støy – støyforurensing fra Rv.9 (6.2.4) 

› Trafikkulykker (6.2.5) 

› Skade ved brann (6.2.6) 

› Skade på naturmiljø (6.2.8)  

 

De to temaene som havner inn under høy risiko er hendelsene tilknyttet til trafikkulykker og skade ved 

brann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig  

 

6.2.4c 

6.2.8 

 

6.2.5   

Mindre sannsynlig  
 

6.1.1c 
6.1.2b 6.2.6  
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Lite sannsynlig  

6.2.3 

6.2.7 

 

6.1.1b 

 

 

6.1.2a 

6.1.2c 

6.1.2d 

6.1.2e 

6.1.3 

6.1.4 

6.2.1a 

6.2.1b 

 

  

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

Figur 24: Risikomatrise fra utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse (kilde: COWI AS). 

 

Ny vegføring som er planlagt i tråd med gjeldende normaler fra Statens vegvesen vil redusere faren for 

trafikkulykker. Etablering av gang- og sykkelveier reduserer faren for ulykker mellom kjøretøy og myke 

trafikanter.  

 

Risiko for skade ved brann reduseres ved god beredskapsplanlegging og tilstrekkelig 

slukkevannskapasitet. Det skal dokumenteres at det er tilstrekkelig slukkevannskapasitet før det kan gis 

byggetillatelse.  

 

Det henvises til vedlagt ROS analyse for utfyllende informasjon. 
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7 Konsekvensutredning 

Under planarbeidet ble det konkludert med at gjeldende arealbruk på området H2 i kommunedelplanen 

for Hovden ville sette begrensninger for ny ønsket framtidig utvikling av Hovden sett i sammenheng med 

omlegging av Rv.9. Det er derfor blitt utført en mindre konsekvensutredning for dette området. Siden 

denne konsekvensutredning ikke er blitt varslet eller fastsatt i planprogrammet, gjøres det derfor 

oppmerksom på at det i høringsperioden etter 1. gangsbehandling kan komme innspill/merknader av 

betydning for utredningen som er gjort for delområdet. Ytterligere utredningsbehov enn det som er utført 

i denne konsekvensutredningen kan bli aktuelt. 

Nedenfor er det gitt et sammendrag av rapporten. Hele konsekvensutredningen kan leses i sin helhet i 

vedlegg til planbeskrivelsen. 

7.1 Bakgrunn 

Det ble varslet oppstart av planarbeidet for ny områdereguleringsplan for Hovden sentrum som 

varslingsannonse og varslingsbrev til berørte parter.  Det ble også utarbeidet et eget planprogram som ble 

lagt ut på høring og endelig vedtatt den 26.02.2015. I planprogrammet ble det annonsert at: 

  

"Områdene som inngår i områdeplanen er utredet i kommunedelplanen og en videreføring av intensjoner 

i denne samt oppdatering, tilpassing og revisjoner av vedtatte planer i området med dispensasjoner.  Det 

er derfor ikke behov for eller funnet nødvendig med ny konsekvensutredning". 

 

Under planarbeidet er det vurdert at for å få til en bærekraftig utvikling av Hovden sentrum og samtidig 

kunne gi en positiv og trygg opplevelse for fastboende og turister, foreslås det i planforslaget endring av 

gjeldende regulert arealbruk på område H2 i kommunedelplanen på planområdet. 

 

Formålet med konsekvensutredningen ifølge Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 14-1 andre 

ledd. er : "[…] å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av 

tiltaket eller planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan 

gjennomføres." 
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Figur 25: Området som det ønskes endret arealbruk i forhold til gjeldende Kommunedelplan for Hovden (kilde: 

Kommunedelplan for Hovden – Bykle kommune). 

Med bakgrunn for forslag til ny arealbruk er området H2 er delt inn i to delområder: 

 

› Delområde BN1 

› Delområde BFR1 

 

 
Figur 26: Delområde BN1 og BFR1 (kilde: Bykle kommune og COWI AS). 

 

H2 – Eksisterende regulert arealbruk: 

Næring/hotell/bensinstasjon. 

Delområde BFR1 

Delområde BN1 
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Nedenfor er det gjengitt gjeldende regulert- og nytt forslag til disponering av arealbruk på de aktuelle 

delområdene: 

 

 

Delområde Gjeldende arealbruk 

områdereguleringsplan 

Gjeldende arealbruk 

kommunedelplan 

Ny arealbruk Begrunnelse 

BN1 Forretning/Bussterminal/ 

Bensinstasjon 

Næring/Handel/Hotell Forretning/Handel

/ Bussterminal/ 

Bensinstasjon  

Rutebilstasjon og 

plasskrevende handel i dag. I 

direkte tilknytning til ny 

rundkjøring ved omlegging av 

Rv.9 (knutepunkt transport). 

Samarbeid mellom 

rutebilstasjon og bensinstasjon. 

Kort avstand sentrum. 

BFR1 Forretning/Bussterminal/ 

Bensinstasjon 

Næring/Handel/Hotell Fritidsbolig Ønskes å etablere 

fritidsboligbebyggelse langs 

Otra fra sentrum i nord til 

Hovdestøylen i sør.  Dette vil 

dempe inntrykket av ny 

bebyggelse mer enn hvis man 

hadde lagt til rette for 

etablering av 

næringsbebyggelse på 

delområdet. Utforming og 

materialvalg for ny 

fritidsboligbebyggelse på 

delområdet vil kunne gi 

interaksjon mellom ny- og 

eksisterende bebyggelse og de 

naturkvaliteter Otra byr på. 

 

 

Delområdene er vurdert opp imot følgende tema/miljø/fagfelt: 

 

› Utbygging/bokvalitet 

› Turisme 

› Nærmiljø og friluftsliv 

› Landskap 

› Naturmangfold  

› Kulturminner 

› Landbruk og skogbruk 

› Barn og unges interesser 

› Risiko og sårbarhet 
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7.2 Metodikk 
 

Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser en utvikling i 

tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det fattes 

vedtak om planen. Siden områdene det ønskes omdisponering av arealbruk ikke er nye 

utbyggingsområder er aktuelle utredningstemaer derfor de temaene som kan ha betydning for miljø, 

naturressurser og samfunn. Analysene skal være mest mulig kortfattet og beslutningsrelevante. 

 

Konsekvensutredningen er utarbeidet med utgangspunkt i metodikk beskrevet i Statens vegvesen håndbok 

V712 og tidligere utført konsekvensutredning for "Kommunedelplan for Hovden". Konsekvensutredning 

er videre tilpasset utredningens og tiltakets omfang. Planforslaget er vurdert opp mot et definert 

referansealternativ (alternativet 0), jfr. kap. 4.4. SVV Håndbok V712. 

 

På bakgrunn av ovenfor nevnte er konsekvensutredningen vurdert ut fra en trinnvis metode: 

› Statusbeskrivelse og bakgrunn for endring av arealbruk 

› Verdisetting 

› Vurdering av effekt og omfang  

› Vurdering av konsekvens 

 

Statusbeskrivelse og kategorisering 

Statusbeskrivelsen er en verdinøytral og faktaorientert omtale av situasjonen innenfor det aktuelle 

fagfeltet. Det skal videre gi en begrunnelse for hvorfor man ønsker å endre arealbruken for det aktuelle 

området.  

 

Verdisetting 

Det skal gjøres verdivurderinger av de aktuelle temaene/miljøene som kan bli berørt av tiltaket på hvert 

delområde. Verdien angis på en tredelt skala: liten - middels - stor. 

 

 

 

 

Vurdering av effekt og omfang 

De direkte virkningene er knyttet både til det fysiske arealet tiltaket beslaglegger og andre virkninger som 

støy og forurensning. Visuelle virkninger kan være at natur og kulturmiljø får redusert verdi ved at 

naturopplevelsen endres eller at opplevelsen sett utenfra blir redusert. 

 

Utdrag Statens vegvesen sin håndbok V712 – omfang: 

 

"Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket 

(alternativet) har for et delområde. Omfanget vurderes i forhold til referansesituasjonen 

(nullalternativet). Omfanget skal vurderes for de samme miljøene eller områdene som er verdivurdert. 

Vurderingen bygger på kunnskap om verdiene i delområdene, kunnskap om tiltakets fysiske utforming og 

kunnskap om hvordan tiltaket påvirker verdiene i delområdene. Vurderingen skal beskrives og begrunnes 

i hvert enkelt tilfelle." 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                      ▲ 
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Figur 27: Skala for vurdering av omfang (kilde: Statens vegvesen håndbok V712 - kap 6.4.4). 

 

Vurdering av konsekvens 

I konsekvensvurderingen er verdiene sammenstilt med tiltakets effekt og omfang for de konkrete temaer 

som vurderes. Konsekvensen av tiltaket blir fastsatt på grunnlag av ei skjønnsmessig vurdering av verdier 

i det området som er berørt og tiltaket sitt omfang. Ved sammenstilling av alle verdier kan man utfra 

konsekvensviften (se neste figur) lese konsekvensen for temaet ved gjennomføring av planforslaget.  

 

 
Figur 28: Konsekvensvifte- hvor en finner konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi og omfang (kilde: Statens vegvesen 

håndbok V712 - kap 6.2.4). 
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7.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

I konsekvensutredningen er det ikke lagt vekt på andre bygg og anlegg som kan gi varige konsekvenser 

bortsett fra bygging av de tiltakene som er beskrevet.  

 

7.4 Vurdering 

7.4.1 Delområde BN1 

Statusbeskrivelse og bakgrunn for endring av arealbruk 

Delområdet BN1 har et areal på om lag 9,83 daa og ligger sør i planområdet om lag 100m sør for 

sentrumskjernen. Delområdet grenser til Rv.9 og eksisterende adkomstveg langs Otra. Området er i stor 

grad bygd ut og det ligger i dag bygg og anlegg tilknyttet eksisterende byggvareforretning og 

rutebilstasjon. 

I gjeldende kommunedelplan for Hovden er området avsatt til næring, handel og hotell. I gjeldende 

områdereguleringsplan er område regulert for forretning, bussterminal og bensinstasjon. Under 

planarbeidet er det blitt vurdert at man ønsker å videreføre i stor grad dagens arealbruk (Forretning/ 

plasskrevende Handel/ Bussterminal) og samtidig legge til rette for etablering av 

bensinstasjon/vegserviceanlegg på området. Siden Rv.9 skal legges om og det skal etableres en stor 

rundkjøring ved området, vil det være strategisk og hensiktsmessig at det kan etableres en bensinstasjon i 

sammenheng med bussterminalen. På den måten vil det skapes et bedre tilbud for ventende passasjerer 

med kort avstand til mat, drikke og div.  

 

Det er videre vurdert at for å få økt aktivitet og attraktivitet i sentrum å legge til rette for etablering av 

hotell med tilhørende utleieenheter og privat fritidsbebyggelse midt i Hovden sentrum. Det er derfor ikke 

regulert inn hotellformål på delområdet BN1. 

 

 
Figur 29: Området BN1 – På området ligger eksisterende bussterminal og byggvareforretning (kilde: Bykle kommune). 
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7.4.2 Delområde BFR1 

Statusbeskrivelse og bakgrunn for endring av arealbruk 

 

Delområdet BFR1 har en areal på om lag 5,120 daa og ligger sør på planområdet om lag 200m sør for 

sentrumskjernen. I vest grenser området til Otra med langsgående eksisterende tur- og skiløype. I øst 

grenser området til adkomstvegen som går videre øst mot Rv.9 eller sentrumsområdene i nord. Om lag 30 

m øst for området ligger eksisterende rutebilstasjon og byggvareforretning.  

I gjeldende kommunedelplan for Hovden er området regulert for næring, handel og hotell. I gjeldende 

områdereguleringsplan er område regulert for forretning, bussterminal og bensinstasjon.  

 

Under planarbeidet er det blitt vurdert at næringsbebyggelse nær Otra og friluftsområder kan gi økt støy 

og uønskede visuelle virkninger/inntrykk til omliggende fritidsboliger og friluftsopplevelser ved 

eksisterende turløyper. Utforming og materialvalg for ny fritidsboligbebyggelse på delområdet vil kunne 

gi interaksjon mellom ny- og eksisterende bebyggelse og de naturkvaliteter Otra byr på fra Hovdestøylen 

i sør til sentrumsområdene i nord. 

 

 
Figur 30: Området BFR1 med tilgrensende adkomstveg (kilde: Bykle kommune). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PLANBESKRIVELSE  

OMRÅDEREGULERING FOR HOVDEN SENTRUM – BYKLE KOMMUNE 

 

47 

7.4.3 Oppsummering av konsekvens for hvert delområde 

 

› Delområde BN1 

 

Negative konsekvenser for videreføring av eksisterende arealbruk (næring/rutebilstasjon) samt etablering 

av ny bensinstasjon er hovedsakelig rettet mot at foreslåtte tiltak vil kunne medføre økt trafikk og støy på 

delområdet enn dagens situasjon. Det vurderes også at ny bensinstasjon kan medføre økt risiko for 

hendelser tilknyttet transport og håndtering av farlig gods/stoffer. Ved omlegging av Rv.9 vil dagens 

trafikkstasjon endres, hvor trafikken fordeles i størst grad utenfor Hovden sentrum. Det legges vekt på at 

delområdet i lengre tid har blitt disponert til næring/plasskrevende handel og rutebilstasjon. Delområdet 

har god beliggenhet og er i direkte tilknytning til ny rundkjøring for Rv.9 som planlegges etablert like 

ved. 

 

› Delområde BFR1 

 

Siden området allerede er regulert til næring gir foreslått arealbruk for ny fritidsboligbebyggelse få 

negative konsekvenser. Det er ønskelig at ny bebyggelse langs Otra skal spille på lag med naturen. 

Utforming og materialvalg vil være svært viktig, slik at uteopplevelser langs elva og eksisterende 

turløyper ikke forringes. 

 

 

Delområde BN1 BFR1 

Tema/miljø Verdi Omfang/Effekt Verdi Omfang/Effekt 

Utbygging/bokvalitet 
Liten til middels verdi Lite til middels 

positivt omfang 

Middels til stor verdi Middels positivt 

Turisme 
Middels til stor verdi Intet til lite negativt 

omfang 

Middels verdi Intet til lite negativt 

omfang 

Nærmiljø og friluftsliv 
Liten til middels verdi Lite negativt omfang Liten verdi Intet til lite positivt 

omfang 

Landskap 
Liten verdi Intet til lite positivt 

omfang 

Middels verdi Intet omfang 

Naturmangfold  
Liten verdi Intet omfang Liten til middels verdi Intet omfang 

Kulturminner 
Liten verdi Intet omfang Liten verdi Intet omfang 

Landbruk og skogbruk 
Liten verdi Intet omfang Liten verdi Intet omfang 

Barn og unges interesser 
Liten verdi Intet omfang Liten verdi Intet omfang 

Risiko og sårbarhet 
Middels verdi Lite til middels 

negativt omfang 

Middels verdi Intet omfang 

Tabell 2: Tabellene viser verdi- og omfangsvurderingen for delområdene for de aktuelle temaene/miljø/fagfelt. 
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Meget stor positiv 

konsekvens 

+ + + + Meget stor negativ 

konsekvens 

- - - - 

Stor / meget stor 

positiv konsekvens 

+ + + / + + + + Stor / meget stor 

negativ konsekvens 

- - - / - - - - 

Stor positiv 

konsekvens 

+ + +  Stor negativ 

konsekvens 

- - -  

Middels / stor positiv 

konsekvens 

+ + / + + + Middels / stor negativ 

konsekvens 

- - / - - - 

Middels positiv 

konsekvens 

+ + Middels negativ 

konsekvens 

- - 

Liten / middels positiv 

konsekvens 

+ / + +  Liten / middels negativ 

konsekvens 

- / - - 

Liten positiv 

konsekvens 

+ Liten negativ 

konsekvens 

- 

Ubetydelig / liten 

positiv konsekvens 

0 / + Ubetydelig / liten 

negativ konsekvens 

0 / - 

Ubetydelig konsekvens 0 

Tabell 3: Ulike kategorier for konsekvens med symbol- og fargebruk i. h. h. t. SVV hb V712. 

Delområde BN1 BFR1 

Utbygging/bokvalitet +/++ ++ 

Turisme 0/- 0/- 

Nærmiljø og friluftsliv 0/- 0/+ 

Landskap 0 0 

Naturmangfold  0 0 

Kulturminner 0 0 

Landbruk og skogbruk 0 0 

Barn og unges interesser 0 0 

Risiko og sårbarhet -/- - 0 

Samlet vurdering 0 + 

Tabell 4: Sammenstilling av konsekvenser for delområdene BN1 og BFR1. 
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Forslag til avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak kan redusere negative konsekvenser, eller brukes for å forsterke mulige positive 

konsekvenser. I og med at foreslått arealbruk på delområde BN1 vil medføre økt trafikkmengde i og forbi 

delområdet, bør det som et avbøtende tiltak legges til rette for fortau/gang- og sykkelveger og sikres gode 

kryssinger for myke trafikanter. Ved videre planlegging av foreslåtte tiltak på delområdet, bør også 

trafikkløsningen internt på området planlegges under ett, slik at risikoen for uforutsette hendelser 

minimeres.  

For å forhindre silhuetter av ny fritidsboligbebyggelse langs Otra, kan det være aktuelt at takflater og 

fasader skal ha naturtilpasset, ikke-reflekterende farge på bygninger i randsonen ut mot elva. For at ny 

bebyggelse ikke skal føles som store visuelle barrierer, bør ny bebyggelse trappes i terrenget, og/eller at 

hjørner og endevegger på bygninger har gjennomgående glassfasader. Dette for å gi økt romfølelse og 

utsikt mot elva for bakenforliggende aktiviteter og bygninger. 

Revegetering av fyllinger, og implementering av ny vegetasjon på byggeområder etter bygg- og 

anleggsfasen vil kunne dempe inntrykket av nye tiltak, og øke uteopplevelseskvaliteten for nye og 

eksisterende brukere av delområdene.  

For eventuell støyproblematikk fra delområdet BN1 vil det være hensiktsmessig at bygningsmasse og 

utelagringsarealer for ny eller eksisterende næringsvirksomhet (byggvareforretning) utformes/plasseres 

slik at tiltakene kan fungere som en støyskjerming for tilgrensende støyømfintlig bebyggelse. 

Konklusjon 

Samlet sett gir tiltaket positive konsekvenser unntatt økt trafikkmengde pga etablering av ny 

bensinstasjon. Utfra konsekvensutredningen konkluderes det med at tiltakets konsekvenser er av en slik 

art at nye foreslåtte tiltak bør kunne gjennomføres på delområdene BN1 og BFR1. 
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8 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser ved gjennomføring av planforslaget. 

Konsekvenser beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, 

norm eller vedtekt eller når planforslaget vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. 

Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. 

8.1 Overordnede planer 
Planarbeidet er en oppfølging av kommuneplanen for Bykle kommune og kommunedelplanen for 

Hovden, men planforslaget avviker kommuneplanen/kommunedelplanen på følgende punkter: 

8.1.1 Området H2 

Som tidligere nevnt i kap 7 er område H2 i gjeldende kommunedelplan regulert for nytt hotell, samt 

handel- og næringsformål.  I planforslaget er østlige del av området foreslått videreføring av dagens 

handel- og næringsformål, rutebilstasjon, samt etablering av ny bensinstasjon (BN1). Østlige del av 

området er foreslått disponert for ny fritidsboligbebyggelse (BFR1). Ny foreslått arealbruk er 

konsekvensutredet og rapporten kan leses i sin helhet i vedlegg til planbeskrivelsen.  

 

For å skape økt aktivitet i sentrum er det regulert inn et område på ca 7,1 daa som skal være disponert for 

etablering av hotell med bevertning og utleieenheter, samt fritidsboligbebyggelse med utleierett. Det er 

satt krav til antall enheter og bruksareal (m² BRA) for hotellformål og utleieenheter i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

 
Figur 31: Viser det regulerte området H2 i gjeldende kommunedelplan og ny plassering for etablering av hotell i sentrum 

(kilde: Bykle kommune). 

Nytt hotell 
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8.1.2 Området FT2 

I gjeldende kommunedelplan er området FT2 regulert for kommersielle fritids- og turistformål, herunder 

utleiefritidsboliger og leiligheter for utleie til turistformål. Det er videre angitt at eiendom innenfor dette 

området skal være næringseiendom og må leies ut minst 40 uker i året. Den private bruken må fordeles 

jevnt utover året. Enhetene som skal oppføres skal ha ei utforming som er tilrettelagt for utleie, inkludert 

felles areal og serviceanlegg.  

 

 
Figur 32: Viser det regulerte området FT2 i gjeldende kommunedelplan (kilde: Bykle kommune). 

I planforslaget er området FT2 foreslått regulert for ny fritidsboligbebyggelse med utleierett (BFR3). 

Ny foreslått arealbruk ses i sammenheng med at det i planforslaget legges til rette for etablering av nytt 

hotell med uteleieenheter ved nytt torg i sentrumskjernen. Utleieenheter ses dermed som allerede ivaretatt 

i planforslaget. Beliggenheten til FT2 (BFR3) ses heller ikke som helt optimalt for denne typen 

næringsvirksomhet, siden delområdet vil bli delvis inneklemt av framtidig tilgrensende bebyggelse. 

  

Siden nytt formål i stor grad underbygger hensikten for gjeldende regulert arealbruk om tilrettelegging for 

økt turisme, står spørsmålet. i hovedsak om nye tiltak på området FT2 (BFR1) skal være driftet som 

turistnæringsvirksomhet eller kan i stor grad være selveid.  

I tråd med ønsket fremtidig utvikling av Hovden med økt aktivitet i sentrumskjernen ses ny foreslått 

arealbruk som mer relevant for området FT2 (BFR1). 

  

Reguleringsendringen for ny arealbruk på området FT2 (BFR1) er vurdert opp imot Forskrift om 

konsekvensutredninger for plan- og bygningsloven. Videre er paragrafer i forskriften systematisk gjengitt 

og vurdert: 

 

§ 2.PLANER SOM ALLTID SKAL BEHANDLES ETTER FORSKRIFTEN 

Følgende planer skal alltid behandles etter forskriften; 

 

› d) områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder 

til utbyggingsformål, 

 

› Vurdering: 

Planforslaget med nytt formål på området FT2 (BFR1) omfatter ikke nye områder til 

utbyggingsformål enn det gjeldende kommunedelplan legger til rette for. 

 

› f) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I 
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(Vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes) 

1. Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 

allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som omfatter et planområde på 

mer enn 15 dekar. 

 

24. Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I dersom utvidelsen eller endringen i seg selv 

overskrider oppfangingskriteriene i vedlegget 

Tiltak nevnt i nr. 1 omfattes kun ved utvidelser med et bruksareal på mer enn 15 000 m² . 

 

› Vurdering: 

I gjeldende kommunedelplan er det ikke fastsatt noen øvrig grense for utnytting eller maks 

tillatt bebygd areal (%/m² BYA/BRA). Endring av formål vurderes derfor ikke til å falle inn 

under disse paragrafene. 

 

§ 3.PLANER SOM SKAL VURDERES NÆRMERE 

Følgende planer skal vurderes etter vedlegg III; 

 

› a) områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn angitt i 

§ 2 bokstav d 

 

› Vurdering 

Nytt formål underbygger i stor grad hensikten med gjeldende regulert arealbruk. D.v.s 

arealbruken har sitt hovedprinsipp om tilrettelegging for økt turisme på Hovden. Ny 

fritidsboligbebyggelse med utleierett vurderes å ikke være en vesentlig endring av gjeldende 

regulert arealbruk i kommuneplanen. 

 

› c) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II 

 

Vedlegg II. Planer etter § 3 som skal vurderes etter vedlegg iii 

13. Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg II som kan få vesentlige virkninger, jf. 

vedlegg III. 

 

Vedlegg III. Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn 

Ved vurderingen av om en plan kan få vesentlige virkninger skal det ses hen til tiltakets størrelse, 

plassering eller egenskaper, samvirke med andre gjennomførte, vedtatte og planlagte tiltak, og 

virkningenes omfang, kompleksitet, varighet, frekvens og reversibilitet 

 

› Vurdering 

Etter gjennomgang av underpunktene a) – q) i Vedlegg III, kan man ikke se at ny 

fritidsboligbebyggelse vil medføre vesentlige konsekvenser/virkninger for miljø og samfunn. 

 

KONKLUSJON 

Det legges videre vekt på at delområdet med nytt formål er allerede planlagt for utbygging (ikke er en ny 

utbygging), tiltakene som planlegges ikke er KU-pliktige i seg selv ut fra gjeldende planlagt 

reguleringsformål eller ventes å gi betydelig negative konsekvens for miljø og samfunn (jfr. Vedlegg III. 

Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn). 
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På bakgrunn av ovenfor nevnte vurderes det at endring av formål (FT2 – BFR1) på delområdet ikke er 

konsekvensutredningspliktig etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven. 

8.1.3 Sentrumsformål  

I planforslaget er enkelte grønt korridorer inn mot sentrumsområdet justert eller omplassert. Bakgrunnen 

for endringene er for å skape bedre flyt mellom grøntområdene og gangsoner mellom eksisterende 

turløyper og sentrum. Endringene anses som ubetydelig og vil ikke medføre noen vesentlige virkninger. 

 

 
Figur 33: Viser regulerte grønnkorridorer i gjeldende kommunedelplan (kilde: Bykle kommune). 

8.1.4 Tur-/skiløyper 

Vest på planområdet er det regulert inn ny samleveg med brokryssing over Otra. Eksisterende tur- og 

skiløyper langs Otra er planlagt med planfrikryssing (kulvert) under ny samleveg. Området hvor 

eksisterende tur- og skiløyper planlegges å krysse ny samleveg er flatt med lav helning. Hvis kulvert 

skulle etableres på foreslått området i kommunedelplanen ville dette medført betydelig terrenginngrep. 

Dette begrunnes med at ny samleveg ville måtte heves ytterligere, og kulvert senkes betraktelig i forhold 

til eksisterende terreng. For å begrense omfanget av terrenginngrep (store fylling/utgraving av masser) på 

friluftsområdene er tur- og skiløyper foreslått lagt om lenger mot øst langs Otra over en kort strekning. 

Endringen anses som positiv for eksisterende naturmangfold og gjennomførbarhet for etablering av 

samleveg.  
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Figur 34: Stiplet linje viser gjeldende regulerte turløyper i kommunedelplanen for Hovden (kilde: Bykle kommune). 

 
Figur 35: Omlegging av eksisterende tur- og skiløyper i tilknytning til planfrikryssing gjennom ny samleveg (kilde: Bykle 

kommune og COWI AS). 

 

8.2 Stedsutvikling  
Planforslaget legger opp til en utvikling som vil skape en tydeligere stedsidentitet for Hovden. Utvikling 

av sentrum med bilfritt torg, og tilrettelegging for gående og tilrettelegging for høyere utnytting og mer 

moderne arkitektur vil gi Hovden en tydeligere identitet. "Fjellbyen" Hovden vil samle flere aktiviteter og 

servicetilbud i sentrum. I dag er aktiviteter i sentrum stort sett knyttet til dagligvarehandel/forretning.  

 

Et bilfritt torg åpner for nye muligheter som gir en mer urban stil. Moderne arkitektur som spiller på lag 

med høyfjellsnaturen vil være med på å videreutvikle Hovden som en helårsdestinasjon. Nytt hotell i 

sentrum vil bidra til å lage mer aktivitet i sentrum. Forretning og næring i hele eller deler av første etasje 

vil også bidra til økt aktivitet.   

 

Det nye sentrum er planlagt mer kompakt og det skal være lett å bevege seg ved hjelp av miljøvennlige 

transportformer som til fots eller på sykkel. Ved å legge Rv. 9 utenfor sentrum slipper man 

barrierevirkningen og støyproblemene som til nå har lagt begrensninger for utviklingen i sentrum.  
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Figur 36: Illustrasjon av nytt hotell med aktivtetskapende elementer på torget i sentrum (kilde: SVENSSON ARKITEKTER 

AS). 

8.3 Samfunnsvurderinger 
Som det framkommer under Kapittel 6.2.2 stedsutvikling og 8.2 vil det være svært positive virkninger for 

Hovden som sted og som samfunn. Et styrket sentrum med tilrettelegging for en konsentrert vekst av 

boliger, fritidsboliger og næring/handelsarealer vil gjøre det mer attraktivt å bo på Hovden og å være 

besøkende.  

 

Det er lagt opp til en kompakt utvidelse av Hovden med gode gang- og sykkelforbindelser. Utviklingen er 

basert på planer og knytter sammen sentrum og områdene på vestsiden av Otra. Dette gir korte avstander, 

og man utnytter eksisterende infrastruktur. Dette gir en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse. 

  

8.4 Trafikkvurderinger  
Den nye trafikkløsningen legger opp til en mye bedre fordeling av trafikkstrømmen enn eksisterende 

situasjon. Vestre arm i rundkjøringen vil være primærveg for trafikk som skal til hytteområdene på 

vestsiden av Otra. Østre arm betjener boligområdet Belgli/Stussli. Lokaltrafikk som skal til hyttefeltene i 

nord og øst ledes videre nordover utenom sentrum sammen med gjennomgangstrafikken som skal videre 

mot Bergen og Oslo. 

I tillegg til å frigi sentrumsarealer gir den nye trafikkløsningen et mye bedre tilbud til gående- og 

syklende. Det legges opp til et omfattende nett av gang- og sykkelveger i hele planområdet.  

Det nye Hovden sentrum vil bestå av et stort bilfritt torg med parkering under bakken, samtidig er 

vegsystemet funksjonelt med tanke på nødvendige funksjoner som varelevering og beredskapsadgang. 

Den nye trafikkløsningen vil øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper. Å legge Rv. 9 utenom 

sentrum forhindrer uønskede situasjoner mellom kjøretøy og myke trafikanter. Gang- og sykkelvegnett 

med planfrie kryssing av Rv. 9 eller tiltak som rundkjøring og envegskjørte løsninger vil også bidra til økt 

trafikksikkerhet. 

 

Sett under ett vil det nye trafikksystemet gi en stabil og trafikksikker avvikling av trafikken også i 

høysesong hvor trafikken er høyest.  
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8.5 Teknisk infrastruktur 
Det er etablert et hovedanlegg for vann- og avløp og overvann. Tekniske planer for vil basere seg på dette 

nettet.  

 

8.6 Støy 
Støyproblemer er primært knyttet til trafikkstøy. Graden av trafikkstøy er knyttet til hastighet og 

trafikkmengde. ÅDT på Rv. 9 var i 2015 målt til 1000 kjøretøy med en andel 12% tunge kjøretøy.  

Det er utarbeidet en støyrapport som omhandler hvilken innvirkning flyttingen av Rv. 9 vil få for 

støyforholdene. Rapporten viser at ved en Ådt på 2700 kjøretøy vil enkelte boliger på østsiden av Rv. 9 

havne i grenseland av gul støysone. Den stipulerte trafikken er satt relativt høyt, med en samlet vekst på 

270% på 15 år.  

Statens vegvesen opererer med trafikktall på 1500 Ådt. i år 2024. Det henvises for øvrig til vedlagte 

støyrapport for ytterligere informasjon. 

 

På grunn av eksisterende topografi og veghøyder for omlagt Rv.9 vil det for eksisterende bolig på 

gnr./bnr.: 2/320 og 2/358 være aktuelt å gjennomføre støytiltak på bygning og opparbeidelse av uteareal 

på den delen av tomten som ikke støybelastet. 

 

For øvrige støybelastede eiendommer (gnr./bnr.: 2/494 og 2/509) vil det etableres støyvoll med skjerm på 

områder for annen veggrunn og på den aktuelle eiendommen der dette er nødvendig/hensiktsmessig langs 

Rv.9.  

 

8.7 Jordressurser/landbruk 
Det er ikke registrert dyrkbar jord eller interesser knyttet landbruk- eller skogsbruksinteresser til 

delområdet. Planområdet er ikke egnet for utnytting som dyrket mark eller for skogbruk. (kilde: 

skogoglandskap.no) 

 

8.8 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold er vurdert i henhold til Naturmangfoldloven. 

 

På planområdet er det registrert/observert følgende naturmangfold: 

› Rødlisteart (år 2010) – Sumpnebbmott:  

Sumpnebbmott er en nattsommerfugl (halvmøll), hvor leveområdet er myr/våtmark. Økt tørrlegging av 

myr og våtmark anses som største trussel mot arten. Arten er kategorisert som "nær truet" (NT) i Norsk 

Rødliste (år 2010).  

 

› Arter av særlig stor forvaltningsinteresse – Blankstarr: 

Blankstarr er en karplante som lever i fjellområder. Det er særlig stor forvaltningsinteresse for arten da 

rundt 25 – 50 % av europeisk bestand lever i Norge. Blankstarr er kategorisert som en trygg og livskraftig 

art. (LC) i Norsk Rødliste (år 2010).  

 

› Forvaltningsområde rovdyr: 

Hovden er i dag del av et større forvaltningsområde for gaupe. Store deler av Hovden er i dag bebygd og 

det er svært liten sannsynlig at planområdet er leveområde for gaupe.  

 

› Svartelistede arter: 
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Øst på planområdet er det registrert flere fremmede arter som er svartelistet. Artene som er registrert er 

karplantene: Hagelupin, Sandlupin og Honningknoppurt. 

 

› Leveområde dyrearter: 

Generelt er det godt med fisk i Otra/Hartevatn. 

I henhold til Naturmangfoldloven § 7 er planforslaget 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.no, miljostatus.no, Norsk rødliste og informasjon fra Fylkesmannen i Aust 

Agder er lagt til grunn når området er blitt vurdert.  

 

§ 9 – Føre-var-prinsippet: 

 

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er godt, og virkningene av planen omtales nedenfor. 

 

Følgende trusler og konsekvenser er kartlagt:  

 

Sumnebbmott er registrert i Otravegen. Det er sannsynlig at leveområdet til denne arten er knyttet til 

vassdraget Otra og ikke vil påvirkes negativt av tiltakene områdeplanen legger til rette for, da myr eller 

våtmark ikke blir berørt. 

 

Blankstarr er registrert nord i planområdet. Lokasjonen hvor arten er registrert vil ligge i det nordligste 

grøntbelte i planen på sydsiden av boligområdet A10-1. Konsekvensene for arten på grunn av 

områdereguleringen regnes som små til ingen.  

 

§ 11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver: 

 

Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom skade på naturmangfoldet skulle 

inntreffe. Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig 

i forhold til tiltakets og skadens karakter. 

 

§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 

 

Ved opparbeidelse av planområdet vil det blitt tatt forhåndsregler etter gjeldende 

reguleringsbestemmelser for områdereguleringsplanen som gjør at man unngår skader på naturmangfoldet 

iht til gjeldende lover og forskrifter. 

 

Vurdert ut ifra nåværende og fremtidig bruk, samt tiltakets størrelse og lokalisering i forhold til 

stedsutvikling, samfunnsøkonomi og Bykle kommune sine visjoner for sentrum, er man av den 

oppfatning av at tiltaket samlet sett vil være hensiktsmessig for samfunnet.  

 

8.9 Landskap 
Det er en strategi at Hovden skal bygge høyere og tettere, men bygninger og arkitektur skal tilpasses og 

bidra til Hovdens stedsidentitet. Det legges opp til varierende byggehøyder på 8-14 meter tilpasset 

terreng, silhuett og landskapsvirkninger.  
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Det foreligger en byggeskikks veileder for Hovden. Det forutsettes at denne revideres i sammenheng med 

planleggingen av Hovden sentrum da denne veilederen ikke er riktig tilpasset urban sentrumskjerne.  

 

I tillegg er det krav om utomhusplan ved søknad om rammetillatelse til tiltak. Dette sikrer at bygg, 

vegetasjon, terreng og kjørearealer blir presentert samlet og gir et bilde av hvordan dette er planlagt i 

forhold til hverandre. 

 

Utforming av vegen inn mot sentrum er viktig i forhold til «førsteinntrykket» man får av Hovden. Det 

skal satses på helhetlig materialbruk, innslag av beplantning og tydelig definerte områder for ulike 

trafikanter. Dette hever kvaliteten på trafikkområdene, og er viktig både trafikkfaglig og i forhold til 

landskap. 

Prinsipper herfra skal videreføres i tilstøtende utbyggingsområder og ved etablering av nye hovedveger. 

Vegetasjon er viktig for å «dempe» trafikkområder. Store veger og parkeringsplasser blir mindre 

dominerende ved innslag av grønt, og opphold langs vegen kan oppleves som hyggeligere. 

 

Innenfor planområdet er elvebreddene er i stor grad holdes naturlige, for at dette fortsatt skal framstå som 

grønne naturområder er det viktig at man bevarer mest mulig vegetasjon og gjør færrest mulig inngrep i 

elvebreddene.  

8.9.1 Flom- og erosjonsfare  

Fare for flom i området knyttes til økt vannføring i Otra. I perioden mars til mai vil vannstanden være 

høyest på grunn av snøsmelting høyere oppe dalen. På den andre siden minskes faren for flom ved hjelp 

av topografien på planområdet og at det er mulighet for selvregulering av vannføringen i Hartevatn. 

Planområdet ligger plassert oppstrøms for Hartevatn og derfor reduseres faren for høyere vannstand 

innenfor planområdet. Planlagt bebyggelse vil ligge minimum 3-4 m. høyere enn Otra, så flomfaren i 

planområdet ansees som liten. Otras bredder består i hovedsak av fjell og stein. Fare for erosjon i 

planområdet anses som liten til ingen.  

 

8.10 Kulturminner og kulturmiljø 
Fredete kulturminner er regulert inn med egne hensynssoner. Kulturminner som kommer i konflikt med 

nye tiltak må søkes frigitt. Det er registrert åtte automatisk fredede kulturminner, fire nord i planområdet 

og fire sør i planområdet. Arbeid med å frigi kulturminner vil foregå i samarbeid med myndighet for 

kulturminner. Ellers ivaretar Kulturminneloven forhold tilknyttet inngrep/skade på kulturminnene. 

   

8.11 Grønnstruktur og rekreasjon 
Grøntstruktur i planen er godt ivaretatt med strategisk plasserte grøntkorridorer og sammenhengende 

grøntbelter langs Otra for å sikre rekreasjonsinteresser. Det er lagt inn grøntkorridorer som gir tilgang fra 

sentrumsområdene til overordnet turveg-/skiløypenett langs Otra. Rekreasjonsinteresser anses som godt 

ivaretatt i planen. 

 

8.12 Sosial infrastruktur og uteområder 
Godt planlagte uteområder legger grunnlaget for en velfungerende sosial infrastruktur og er kritisk for at 

Hovden skal utvikle seg til destinasjonen "Fjellbyen Hovden".  
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Å gjøre sentrum bilfritt åpner for en helt annen bruk av sentrumsområdene. Det nye Hovden sentrum vil 

bli et mer attraktivt sted å oppholde seg og å etablere seg i for næringsdrivende. Store arealer åpner for 

arrangementer som konserter og utstillinger og markeder samtidig som det kan tilbys mer intime og 

avgrensede arealer for uteservering og lignende.  

 

8.13 Barn og unge 
I områdeplanen er det flere tema som berører barn og unge, selv om det ikke er skole eller barnehage 

innenfor planområdet. Ved tilrettelegging for flere boenheter innenfor planområdet åpner man også for 

flere unge i området. I kort avstand fra boligområdene ligger Hovden badeland og grendehus med 

idrettsanlegg.  

 

Et bilfritt sentrum og et godt utbygd gang- og sykkelvegnett styrker barn og unges muligheter til å ferdes 

trygt i sentrumsområdene. Områdeplanen vil samlet sett ha utelukkende positive konsekvenser for barn 

og unge. 

8.14 Friluftsliv 
Friluftslivinteresser i planområdet er knyttet til aktiviteter langs Otra. Friluftslivinteresser i selve 

sentrumsområdet er ikke så store, men planen legger opp til god adkomst til turområdene i nærhet til 

planområdet. Ny fritids og boligbebyggelse er knyttet til overordnet turveg-/skiløypenett ved hjelp av 

grøntkorridorer og gang- og sykkelvegnett. 

8.15 Universell utforming 
Nøyaktig utforming av utearealer og bygningsmasser er ikke planlagt på detaljnivå på dette plannivået, 

men det legges derimot til grunn for at videre planlegging og prosjektering skal være i henhold til 

gjeldende forskrifter den datoen planområdet bygges ut. 

 

Universell utforming vil øke brukervennlighet og attraktivitet for alle brukergrupper i planområdet. 

 

8.16 Klima og energi 
Ved nybygging bør man vurdere å etablere systemer som gir mulighet for ulike energikilder. Etablering 

av varmesentraler og vannbåren varme i nye bygg gir god fleksibilitet med tanke på miljøvennlige 

alternativer til direktevirkende strøm. Varmepumper, fjernvarmeanlegg, nærvarmeanlegg, solenergi og 

biobrensel kan alle kobles mot systemer som bygger på vannbåren varme.  

God planlegging i startfasen av et utbyggingsområde øker sjansen for et godt energiregnskap både med 

tanke på økonomi og miljøhensyn. Teknologisk fremgang i nærvarmeanlegg gjør det attraktivt for stadig 

mindre utbyggingsområder å vurdere nærvarmeanlegg som alternativ. 

 

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planen legger opp til at større arealer blir fritidsboligformål for å øke besøskstall og omsetning i sentrum 

og på Hovden for øvrig. Det planlegges for et nytt hotell i sentrum som vil gi positive ringvirkninger for 

andre næringer i sentrum. I forbindelse med rutebilstasjonen åpnes det for etablering av bensinstasjon, 

dette vil gi et bedre tilbud til kollektivreisende. Den eksisterende byggevarehandelen videreføres i ny 

områdeplan. 

 

8.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
I tilknytning til gjennomføring av planforslaget må det på planområdet anlegges nye samle- og 

adkomstveger, VA- og nettledninger og annen teknisk infrastruktur. Det må inngås en utbyggingsavtale 
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mellom grunneiere, utbyggere og kommunen, om kommunen blant annet vil overta og eie, samt drifte 

flere områder knyttet opp mot disse punktene. Det totale omfanget er per dags dato uavklart. 

 

Det påpekes også at Rv.9 med tilhørende rundkjøring, gang- og sykkelveger, tilførselsveger m.m skal 

legges om utenfor sentrumskjernen. Statens vegvesen opplyste under planarbeidet med 

Kommunedelplanen for Hovden at dette var tiltak som kommunen ikke kunne forvente ble gjennomført i 

statlig regi. Statens vegvesen forutsetter også at andre utgifter knyttet til gjennomføring av ny 

reguleringsplan som f.eks. grunnerverv og avbøtende tiltak dekkes av kommunen. 

 

Bykle kommune må for å kunne realisere intensjonene i områdereguleringsplanen arbeide videre med 

finansiering av Rv.9 og øvrig infrastruktur i planområdet. 

 

8.19 Avveining av virkninger 
 

Vedtatt kommunedelplan for Hovden (2014) danner hovedgrunnlaget for områdereguleringsplanen. 

Mindre justeringer er gjort for å bedre samkjøringen av de ulike områdene som er regulert med tanke på 

eksisterende situasjon, utviklingspotensialet, tidshorisont og økonomi. 

 

Visjonen / intensjonen bygger på at sentrum skal utvikles til ʺFjellbyen Hovdenʺ (destinasjonen) for 

opplevelse, handel, næring, turisme og attraktivt møtested for fastboende. 

 

Enkelte delområder som Stussli og friluftsområdene langs Otra får negative konsekvenser som følge av 

økt trafikk. Omleggingen av Rv. 9 vil føre til økt trafikkbelastning for noen boliger vest i Belgli/Stusli. 

Disse negative konsekvensene er beskjedne i omfang, spesielt sett i sammenheng med de positive 

effektene som følger av omlegging av Rv. 9 utenfor sentrum og ny vegforbindelse over Otra.  

 

Det er fokusert på å utvikle Hovden sentrum til en urban destinasjon for å styrke Hovdens identitet. 

Stedsidentiteten til Hovden er sterkt knyttet til naturen. Høye bygninger gir et urbant preg men kan 

komme i konflikt med landskapsvirkninger og uønskede silhuettvirkninger. Det er vurdert at man kan 

sette byggehøyden til 14 m på områdene i og rundt sentrumskjernen. De områdene som er viktige for å 

bevare karakteristiske silhuetter tilpasses byggehøydene ned til 8 m. og 12.5 m. Spesielt utsikten opp mot 

skisenteret, og sørover mot fjellviddene sør for Hartevann er viktige for å bevare Hovdens identitet.  
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9 Avsluttende kommentar 

For å komme fram til dette planforslaget har det vært en lang prosess med bred medvirkning og alle 

aktuelle fagtema har vært drøftet. Utgangspunktet har vært gjeldende overordnede- og eksisterende 

planer. Ut fra dette har det blitt sett på videre tettstedsutvikling med omdisponering av eksisterende 

utbyggingsområder og sterkere fokus på at flere turister/"hytteboere" skal bidra til at Fjellbyen "befolkes" 

med denne verdiskapning dette gir. 

 

Vurderingene i kap. 7-8 og den mindre konsekvensutredningen som er utført for områdene BN1 og 

BFR1, belyser virkninger av planforslaget. Totalt sett mener man å ha kommet fram til et forslag som 

oppfyller målene for planarbeidet ved å: 

 

› Legge til rette for videreutviklingen av Hovden til helårsdestinasjonen "Fjellbyen Hovden"  

› Skape gode rammer for næringsutvikling og fortetting i sentrum 

› Utarbeide et trafikksystem som dekker Hovdens behov på en fremtidsrettet og trafikksikker måte 

 

Det anbefales revidering av eksisterende byggeskikksveileder slik at denne også kan benyttes for den 

"nye tiden" i sentrum.  
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10 Innkomne innspill og merknader 

10.1 Varsling om oppstart av planarbeid 
 

Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Allmennheten og berørte fikk i første omgang 

informasjon om planarbeidet ved varsling av oppstart. Planarbeidet ble varslet 18.07.2014, med frist for å inngi merknad 22.08.2014. Ved utarbeidelse av 

planprogram kom det fram at man måtte utvide planområdet. Det ble derfor sendt ut varsel om utvidelse av planområdet den 28.08.2014 med frist for uttalelse 

13.10.2014. 

 

Under følger innkommende innspill og merknader til varsel om oppstart av planarbeid, samt kommentarer til merknadene: 

 

Innkomne merknader: 

 

Navn/og el. foretak 

Dato 

Merknad: Kommentarer: 

Statens vegvesen, 

Plan og forvaltning 

v/Glenn Solberg. 

26.08.2014 

 
1. Planområdet:  

Kommunen ønskjer å legge om riksveg nr. 9 utanom Hovden sentrum samt eit 
annleis kjøremønster i og rundt sentrum. Ut frå dette meiner vi at planområdet må 
bli utvida, særleg i høvet til vegomlegginga. Vi har erfaringar med at det ikkje blir 
teke med nok areal i samband med regulering av vegtiltak og at dette i neste 
omgang kan forsinke planprosessen. I yttarste fall kan ei snever plangrense 
påverke dei endelige løysingane som blir vålt. Også ut frå omsynet til å kunne 
fastsette eventuelle felles avbøtande tiltak, vil det vere naudsynt med ei romslegare 
plangrense. 
Statens vegvesen ber såleis om at planavgrensinga blir trekt lengre frå den 

planlagde vegen (minst 50 meter), samt at meir av areala nordover til krysset inn 

til Skulevegen blir teke med. Vi ber også om at ny veglenke mellom den planlagde 

rundkjøringa i sør og Breivevegen blir teke med i planområdet av di vegtiltaket 

ikkje tidlegare er heimla i reguleringsplan. Her må det også bli teke med nok areal 

langs veglina. Vi vil også minne om at det må takas med nok areal i alle kryss og 

1. Revidert varsling gjennomført. 
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avkjørsler slik at siktsonene kan bli regulert inn i planen. Dette er særleg viktig der 

siktsona blir liggande på privat grunn. 

 

2. Om vegomlegginga samt andre vegtiltak:  

Statens vegvesen har i samband med Kommunedelplanen for Hovden sentrum 

akseptert at kommunen planlegger og etablerer ny riksvegparsell utanfor 

sentrum, rundkjøring samt vegtiltak i samband med planfri kryssing av 

rikevegen for gang- sykkeltrafikk. Samtidig opplyste vi om at dette var tiltak 

som kommunen ikkje kunne forvente ble gjennomført i statleg regi. Ved 

regulering av riksveger har Statens vegvesen etter Retningsliner for 

innløysing av bustader i framtidig veglinjer plikt til å løyse inn bustadhus 

som er føreset rive i reguleringsplan, dersom eigar krev det. Vi føreset såleis 

at dersom planforslaget inneber innløysingsplikt for Statens vegvesen vil det bli 

retta motsegn til reguleringsplanen. Statens vegvesen vil heller ikkje ha andre 

kostnader knytt til gjennomføringa av reguleringsplanen som for eksempel 

ved grunneverv og avbøtande tiltak. Vi føreset at slike utgifter dekkes fullt ut 

av kommunen. 

 

3. For at vi skal kunne vurdere om vegomlegginga lar seg gjennomføre, stiller vi 

også krav til at det blir utarbeidd teknisk vegplan (prosjekteringsteikningar) som 

må følgje områdereguleringsplanen når den blir sendt på høyring. 

 

4. Nytt kjøremønster:  

Det er ønske om nytt kjøremønster i sentrum, sjølv om også vegomlegginga aleine vil 

påverke kjøremønsteret i noko grad. Vi er kjent med at det mellom anna i 

arbeidet med Kommunedelplan for Hovden sentrum blei peika på ønske om 

einvegsregulering samt fleire tilkomstar til sentrum. Ut frå omsynet til at 

kjøremønsteret skal vere logisk og lettlest for trafikanten ønskjer vi ikkje noko 

einvegsregulering av trafikken. Normal godtek vi berre ein hovudtilkomst til 

sentrumsområder frå riksvegar. Dersom planforslaget syner fleire tilkomstar til 

sentrum er det noe vi vil vurdere nærare under høyringa. 

 

 

5. Byggegrense:  

Den generelle byggegrensa til riksveg nr. 9 er 50 meter frå senter veg. Dersom 

det er fastsatt ei mindre byggegrense i gjeldande reguleringsplanar innanfor 

 

 

 

 

2. Bykle kommune er innforstått med 

kravet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Det er lagt med tekniske planer for 

omlegging av Rv.9. 

 

 

 

4. Kryss- og tilkoblinger til Rv.9 er ihht de 

drøftinger som er gjort med Statens 

vegvesen under planarbeidet. 
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planområdet vil Statens vegvesen normalt godta ei vidareføring av desse 

byggegrensene, dersom ikkje nye tiltak gjer det vanskeleg med ei slik 

vidareføring. Dette kjem vi nærmare innpå i høyringa. 

 
6. Anna: 

Dersom kommune øskjer å drøfte ulike planutkast med Statens vegvesen før 

planen blir sendt på høyring, stiller vi oss til disposisjon. 
 

 

5. Forslag til byggegrenser er vist i plan. 

Byggegrenser er enkelte steder tilpasset 

dagens arealbruk og fremtidig veger og 

parkeringsplasser (f.eks snødeponi).  

 

 

 

6. Det er avholdt to møter med statens 

vegvesen, hvor man har kommet fram til 

det partene mener er gode 

trafikkløsninger for planområdet. 

 

Aust-Agder 

Fylkeskommune, 

Miljøvernavdelingen 

V/Gry Gasbjerg 

Engemyr. 

20.10.2014 

  

1. Det er ikkje sendt inn sjekkliste for miljøverninteressar i planområdet i 

høyringsfasa.  

 

2. Miljøvernavdelinga er positiv til kommunen sitt initiativ til å starte opp med 

områderegulering for Hovden sentrum. Kommunen ynskjer å legge riksvei 9 

utanfor sentrum og såleis skape et meir eller mindre bilfritt sentrum. Hovden er en 

attraktiv destinasjon for turister året rundt og tilrettelegging for et attraktivt, aktivt 

og bilfritt sentrum er viktig.  

 

3. Fylkesmannen er ikkje kjent med miljøverdier av regional eller nasjonal verdi som 

vil kunne lide skade som følge av planforslaget. Vi vil likevel peike på følgende 

som bør vurderast og gjøres rede for i det vidare planarbeidet:  

- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2005.  

- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.  

- Universell utforming, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.  

- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og 

bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Fylkesmannen har i skriv til kommunene og ved 

oppslag på vår hjemmeside høsten 2011 presisert krav til analysens innhold. 

- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Vurderingen skal fremgå av 

beslutningen, jf. naturmangfoldloven § 7. 

 

Fylkesmannens avdelingar har ikkje andre innspel på nåverande tidspunkt. 

 

1. Tas til orientering. Miljømessige forhold 

er innarbeidet i plandokumentene. 

 

2. Tas til orientering. 

 

 

 

 

 

3. Det er utført støyberegning for 

omlegging av Rv9 med tilhørende 

anlegg. Beregningsgrunnlaget er basert 

på ca 2700 kjøretøy i år 2030, mens 

dagens trafikkmengde er på ca 1000 

kjøretøy (ÅDT). Dette er gjort for at 

framtidige tiltak etableres parallelt med 

ny Rv.9. 

 

Det er utført vurdering av 

naturmangfold ihht til 

Naturmangfoldloven §§8 – 12. Det 

henvises til planbeskrivelsen kap 8. 
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Det er utført ROS-analyse for 

planforslaget. 

 

Dette er et fremtidig komprimert 

sentrumsområde sett i lys av Hovden 

som tettsted og urbant møtested. 

 

For universell utforming henvises det til 

gjeldende tekniske forskrifter. Generell 

påpekes det at sentrumsområdet/torg 

har slakt/flatt terreng som gjør det 

enkelt å ivareta forskrift for utvendige 

arealer. 

 

 

Aust-Agder 

Fylkeskommune, 

Plan og 

naturseksjonen, 

v/Gunnvor O 

Lindaas. 

20.10.2014 

 

1. Plan- og natur-seksjonen har vurdert oppstartsmeldingen og har i utgangspunktet 

ingen merknader til planarbeidet.  

 

2. Det forutsettes at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende kommunedelplan for 

Hovden. 

1. Tas til orientering. 

 

 

 

2. Under planarbeidet har det kommet 

frem arealbruksendringer som anses 

som nødvendig. Endringene er utredet i 

plandokumentene. 

Aust-Agder 

Fylkeskommune, 

Kulturminnevern, v/ 

Nils Ole Sundet. 

21.10.2014 

 

1. Viser til fylkeskommunens uttalelse av 20.10.14. Ved en beklagelig inkurie ble 

ikke seksjon for kulturminnevern sine innspill knyttet til automatisk fredete 

kulturminner tatt med i uttalelsen. Dette innspillet ettersendes i denne eposten.  

 

2. Automatisk fredete kulturminner  

Innenfor planområdet er det registrert en rekke automatisk fredete kulturminner. 

Seksjon for kulturminnevern viser til vedtatt kommunedelplan for Hovden for 

overordnete føringer knyttet til kulturminneverdier.  

 

3. Fylkeskommunen har etter avtale med Bykle kommune i september gjennomført 

en miljørevisjon knyttet til automatisk fredete kulturminner. Noen av 

kulturminnene har blitt tidligere kontrollregistrert knyttet til andre planer. Rapport 

1. Tas til orientering. 

 

 

 

 

2. Registrerte fredete kulturminner er 

regulert med egen hensynssone og 

reguleringsbestemmelser for 

kulturminner. 

 

3. Tas til orientering. 
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fra miljørevisjonen vil bli ferdigstilt i løpet av høsten og vil bli oversendt sammen 

med en uttalelse knyttet til det videre forhold til de registrerte automatisk fredete 

kulturminner. 

Olav K Hovet, 

08.07.2017 

 

1. Eg har innspel i høve den konflikt som vert mellom tomt gnr 2 bnr 970 og den 

planlagte nyvegen. Eg vonar dette vert løyst, alternativt bed eg om eit møte. 

1. Planlagt veg er lagt over grunneiers 

tomt, og en ser for seg at tapt areal 

blir kompensert med tilsvarende 

areal nord for dagens tomt. 

 

Hovden 

Varesentereiendom 

AS, v/ Inge Josefsen 

og Ingrid Helle. 

18.08.2014 

 

 

1. Vi anmoder igjen om at omlegging / endring i ny reguleringsplan for indre 

Hovden, i henhold til vårt brev av 11.07.2012, se Alternativ 1 og Alternativ 2 blir 

tatt til følge.  

 

Følger kopi av: Mail av 24.07.2012 til Rådmann Tallak Hoslemo.  

Følger kopi av: Mail av 02.10.13 og 24.07.2012 til Rådmann Tallak Hoslemo .  

 

 

Vedlegg: 

 

A:  

Fra Hovden Varesenter Eiendom AS v/ Inge Josefsen og Ingrid Helle  

For Hovden Varesenter Eiendom AS v/styret Øystein Fjeldsgaard. 

11.06.2012 

 

" Forespørsel angående planarbeid Bykle Kommune 2012-2022."  

 

Det vises til ovenstående, vi ønsker å komme med følgende innspill, i henhold til 

tidligere reguleringsplaner av 14.11.2006 , senest oppe i Bykle Kommunestyre møte 

av dato 28.06.2012.  

 

Hovden Varesenter Eiendom AS ( HVSEAS), Gnr: 2 Bnr. 455 i område FK 5 , er i dag 

regulert til kombinert formål forretning/kontor.  

 

Alternativ 1.  

1. Forespørsel vedrørende leiligheter 

er imøtekommet, hvor området er 

regulert for fritidsboligleiligheter 

med utleierett i 2 etasje. 
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Styret og eiere til HVSEAS ønsker å få endret bruksområde til også å kunne gjelde 

fremtidig utnyttelse ved å bygge på /over butikklokaler, til formål leiligheter/utleie. ( 

Blått )  

Vi ser på viktigheten av å styrke eiendommens uviklingsmuligheter, samtidig å kunne 

være med og utvikle og dekke et fremtidig behov.  

 

Alternativ 2.  

Samtidig vil få lov til å påpeke at eiendommen / bygget til KIWI i FFK 2 , ble regulert 

i sin tid til forretning/leiligheter ( (blått/orange/gult ) , noe som vi anser som et klart 

fortrinn i forhold til vår eiendom og dens muligheter til videreutvikling.  

Vi vil be Bykle Kommune vurdere et av våre 2 alternativer, og håper på en positiv 

tilbakemelding som kan være med å styrke eiendommen og eieres motivasjon til å 

forbedre dagens nivå og møte fremtidige behov som vil komme.  

 

 

 

B: 

Mail / Brev fra styret i Hovden Varsenter Eiendom AS v/ Inge Josefsen og Ingrid 

Helle. 

24.07.2012 

 

" Ovennevte brev angående planarbeid Bykle Kommune 2012 - 2015, Hovden 

Varesenter Eiendom AS " 
 

Vi viser til hyggelig møte på ditt kontor fredag 06.07.2012, sammen med Inge 

Josefsen og undertegnede vedrørende planarbeid 2012.. 2015 i henhold til 

reguleringsplan av 13.11.2006, ref. kommunestyrets møte av 28.06.2012.  

 

Fristen for tilbakemelding var allerede var utløpt, noe som beklageligvis desverre var 

fra vår side oversett.  

Vi oppfattet i møtet med deg, at en henvendelse fra Hovden Varesenter Eiendom AS 

ref. vårt brev av 11.07.2012. ville alikevell bli tatt med videre i saksbehandlingen.  

 

Dette til orientering, vi hører gjerne fra deg igjen dersom noe er uklart.  
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C: 

Vedlagt i Mail datert 02.10.2013: 

Brev fra Inge Josefsen og Ingrid Helle for styret i Hovden Varsenter Eiendom AS. 

02.10.2013 

 

" Forespørsel om planarbeide Bykle Kommune 2012-2022 , samt viser til mail/ 

brev som følger og tidligere brev av 11,07.2012. " 

 

Vi viser til ovennevte, og ber vennligst om å få tilbakemelding på status hvordan saken 

per dato står. 

Vårt møte med deg og brev, synliggjorde hvor viktig det er for Hovden Varesener 

Eiendom AS at denne fristilles fra næringseiendom, til å få endret bruksområde til 

fremtidig utnyttelse av å kunne bygge på/over butikklokalene, til formål 

leilieheter/utleie. 

 

Dette til orientering, og vi hører gjerne fra deg igien.  

 

Elektroreparatøren 

Installasjon A/S, 

v/Svein Are 

Svendsen. 

21.08.2014 

 

1. Jeg har tidligere kommet med innspill til plan arbeider på Hovden, da dette er 

viktig for meg. Det var ved kommunedelpian for Hovden anno 2011-2014 samt 

under folkemøtene på grendehuset om planarbeider for Hovden.  

Som privat aktør, næringsdrivende og skattebetaler til Bykle kommune, ber jeg om 

at det i både privat- og næringssammenheng lytter til oss som gjennom mange år 

har bygd ut og satset både krefter og økonomiske midler. Vi hadde ikke vært der 

vi er i dag uten samarbeid.  

 

2. Det er fra vår side svært viktig å bli hørt! Når vi sier at skal næringene langs Otra 

vegens tomte arealer kunne drives med positive økonomiske resultater, er vi 

avhengig av at reguleringen av bruken i utnyttelse ved 1 etasje, reguleres slik at de 

er justert for flere bruks områder for etter nåtiden og fremtidens bruk. Regulerings 

tekst her bør være butikk, overnatting og næring i ordets vide forstand.  

 

3. Arealene og bygnings masse som ligger på området FFK3, ut mot elven må vi si 

har vist seg å være lite egnet som butikk og kontor arealer. Første etasje her må 

kunne få samme regulerings tekst som 2 og 3 etasje kalde senger. Vi hevder at ser 

1. Tas til orientering. 

 

2. På områdene som er regulert for 

sentrumsformål er det gitt tillatelse 

til å ha fritidsbolig-/næringsformål i 

1 etasje for nye bygninger. Det 

henvises til 

reguleringsbestemmelser for krav til 

de aktuelle områdene. 

 

 

 

 

 

 

3.  Innkommende merknad er tatt til 

følge i nytt planforslag.                                                             
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man på de besøkssekvensene som leilighetene ved 2 og 3 etasje ved Otratunet( 

bygg 4) har og hvilke ringvirkninger de gir til sentrum og næringa på Hovden, så 

er dette utelukkende positivt!  

 

Vi håper innspill til planarbeidet som vi har kommet med vil bli tatt til følge. 

 

Røde Kors 

Kristiansand, 

v/Erling Vlavik og 

Nanna Thune. 

21.08.2014 

 

1. Som kjent har Kristiansand Røde Kors en lang historie der vi har vært tilstede 

gjennom vintersesongen med mannskap i beredskapssammenheng gjennom våre 

dyktige frivillige i Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps. Vi er en del av Bykle 

Kommunes beredskap vinterstid, og Hjelpekorpset er tilstede hver helg fra nyttår 

til mai, samt skolenes vinterferie i Agder og hele påsken.  

Utenfor vintersesong brukes hytta av andre grupper til tur og opplevelser for ulike 

grupper tilsluttet Røde Kors, samt til hjelpekorpsets øvelser og kursing for flere 

grupper.  

 

2. Vi eier hytta på G.nr 2 Br.nr 122 som i tilsendte plan ligger innenfor planområdet 

innenfor felt kalt H2 etter det vi kan se. Vi har tidligere vært med i flere 

diskusjoner og delreguleringer så feltene har hatt litt ulike betegnelser. Hytta vår 

står på festet grunn og vi holder på med arbeid for å få til en forlengelse av 

festeavtale eller kjøp av tomten. Vår intensjon er å fortsette vår tilstedeværelse på 

Hovden i overskuelig fremtid og det fortrinnsvis på samme sted vi er nå.  

Gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi avventer løsning på om vi kan frikjøpe 

tomt eller forlenge festeavtale på nåværende sted og jobber derfor ikke aktivt med 

prosjektet med nytt fjellredningssenter for tiden for tiden.  

Når det gjelder denne planen er det derfor viktig for oss at arbeidet med 

områderegulering, tar hensyn til at Kristiansand Røde Kors opprettholder dagens 

hytte med garasje og uteområder på dagens tomt.  

 

Vi har behov for en sikker vei og adkomst med muligheter for parkering av biler, 

ambulanse, mannskapsvogn og snøscootere og ser at vi på sikt vil ha behov for en 

viss utbygging av så vel garasje som hytte for å sikre materiell og mannskap samt 

depot/lager. Muligens i 2 etasjer.  

 

Adkomst har tidvis vært problematisk pga bom, brøyting, plassering av containere 

mm, men fungerer tilfredsstillende i dag. 

1. Tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tomten inngår i et område som er 

foreslått regulert til konsentrert 

fritidsboligbebyggelse. Dagens 

bygningsmasse/tomt er lite 

hensiktsmessig å innarbeide i 

området. Institusjonen foreslås lagt 

til fremtidig beredskaps- og senter 

for drift av infrastruktur, 

fjellredning m.m. på Hovden Aust. 

Nytt foreslått området vil bli 

gjenstand for regulering, og 

ivaretar påpekte infrastrukturformål 

som innsender påpeker er viktig. 
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Det er ønskelig med en sikker adkomst til og fra off. vei og også en trygg og enkel 

tilgang til skiløyper for våre snøscootere og mannskap.  

 

Det er viktig at området blir regulert til vårt bruk slik at det ikke reguleres til bolig 

men kombinasjonsformål tjenesteyting/hytte.  

 

Vi ber om å bli involvert i arbeid som angår prosessen videre. 

Birgit og Kjetil 

Lidtveit.  

21.08.2014 

 

1. Vegen gjennom sentrum  

I mange år har vi som bur og driv næring på Hovden vore redd for at vegen skal 

leggast utanom sentrum. Dette vil drepe Hovden sentrum totalt. Butikkane, 

bensinstasjonen, kafeane er heilt avhengige av gjennomgangstrafikken i lågsesong 

og sommarsesongen som truleg er den beste sesongen vi har på Hovden. Det er 

ikkje jol, vinterferie og påska som er normalen på Hovden, dei fleste dagane er det 

liten trafikk og lita omsetning på butikkane. Forsvinn vegen forsvinn også 

butikkane, vi kan vel allereie i dag sjå tendensen til at det er vanskeleg å drive 

forretning på Hovden.  

 

Det er fint med et bilfritt sentrum, men er det slik vi vil oppleve sentrum? Folk 

likar litt virvar, viss ikkje hadde nok mange halde seg vekk dei få gongene det er 

køar og mykje folk på Hovden. Nei, politikarar, behald sentrum som det er og 

ikkje lag til noko som de kjem til å angre på. Finn på gode løysingar for parkering 

og bruk av bilen, så kan vegen gå gjennom sentrum og skape liv. At kommunen 

må bli flinkare til å stelle opp etter seg, er ei anna sak. Det er ikkje berre å lage til 

rabattar, steinheller i vegbana og liknande, for så å Ia vere å halde det ved like.  

 

Eit godt og skremmande døme for veg utanom sentrum er Valle. Det er ikkje utan 

grunn at sentrum i Valle nå er på veg ned mot riksvegen. Eit anna døme er Seljord. 

Det er nok mange som ikkje er klar over at Seljord i det heile har eit sentrum med 

butikkar, ein stoppar berre på bensinstasjonen innmed europavegen — eller køyrer 

fort forbi. Det same skjer i Kristiansand der kundane forlet byen til fordel for meir 

lettvint handel på kjøpesentra med gratis parkering. 

 

Statens vegvesen har i sitt brev til kommunen, datert 20.6.2013 uttalt at dei «ikkje 

ser for [seg] at vegen vil bli lagt utanfor sentrum». Stort klarare enn det kan ikkje 

1. Veg lagt utenom sentrumskjernen 

og vegkorridor over vest over Otra 

er vedtatt i gjeldende 

kommunedelplan for Hovden. Nytt 

områdereguleringsplanforslag 

forholder seg til dette. 
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vegvesenet seie det: dei kjem ikkje til å bygge veg utanom sentrum — og då bør 

neppe kommunen gjere det heller!  

 

Noko som ikkje er ein realistisk plan, skal ikkje vere på ein kommunal plan. 

Derfor må vegen utanom, med alle dei krumspring som veg over Otra til 

Djupetjønn og einvegskøyrt sentrum medfører, fjernast heilt frå områdeplanen. 

ønskjer de derimot å legge sentrum daudt på sikt — ja, då skal de legge vegen 

utanom! Ta for all del folk i sentrum på alvor. Dette er folk som driv næring her 

kvar dag, året rundt, og som veit kva ei omlegging av vegen vil føre til.  

 

2. Område H810_01  

Etter kartet å døme er område H810 01 «sentrumsformål». Spørsmålet ein må 

stille seg er om det er tenkt på kva dette inneber for allereie etablerte bedrifter. I 

dette området ligg Haugly gjesteheim, ein overnattingsstad bygd i 1954. i tidlegare 

planar har dette vore hotell (næring/hotell), men nå er det altså blitt 

sentrumsformål. Sjølv om Haugly i dag har same drift som frå oppstarten i 1954, 

er områdeplanen tenkt å vere langsiktig. Kva medfører kategorien 

«sentrumsformål» for ei eventuell utviding/endring for Haugly i framtida? Det bør 

kome klarare fram kva som ligg i kategorien, slik at folk veit kva dei har å halde 

seg til.  

 

3. Område FT2  

Fritids- og turistformål på område FT2 er heilt feil. Dette er eit sentrumsnært 

område som må utnyttast på andre måtar enn til turismebaserte formål. Det vere 

seg næring eller bustader for fastbuande. Dette ville vore eit flott område for 

leiligheitar som kan vere tilpassa eldre. I det store og det heile er turismen viktig 

for Hovden, men det er også veldig viktig å tenke på vi som faktisk bur her, vi skal 

også ha plassar å bu.  

 

4. Gravlund  

Ein hard realitet for oss alle er at vi ein gong skal ende våre dagar på ein 

kyrkjegard. Bykle kommune ønskjer vekst i folketal, og då må ein også tenke på 

kor ein i framtida skal gravlegge folk. Den vi har i dag er ikkje større enn den må 

vere, og vi oppfordrar derfor kommunen til å finne eit område for framtidig 

kyrkjegard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Område ved Haugli er tiltenkt 

Hotellformål, utleieeneheter, samt 

fritidsboliger med utleierett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I planforslaget har man skilt boliger 

og næring. Næring/fritidsboliger er 

lagt sør i sentrum, mens boliger er 

lagt nord for sentrumskjernen. 

Planforslaget tilrettelegger for et 

visst skille mellom bolig og 

fritidsboligbebyggelse/næring.  

 

4. I kommunedelplanen for Hovden er 

det ikke planlagt utvidelse av 

eksisterende kirkegård. Kapell og 

kirkegård inngår ikke i planområdet 

for områdereguleringsplan for 

Hovden sentrum.  
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Hovden 

Dagligvarebygg AS, 

v/Thor Usterud. 

22.08.2014 

 

1. Varslet oppstart berører vår eiendom/seksjon på Gnr 2 Bnr 974. Det drives i dag 

dagligvarebutikk (Kiwi) i byggets 1.etasje. Ett av hovedpunktene for planarbeidet 

er omlegging av Rv.9 utenfor sentrum. Så langt det går anen å antyde ut fra 

vedlagt kartskisse vil ny trase komme tett opp mot 2/974 på østsiden av bygget. 

Parkeringsforholdene og vareleveransen for dagligvarebutikken er helt avgjørende 

for driften. Parkeringsplassen på vestsiden (fremsiden) av bygget er begrenset, og 

man er derfor svært avhengig av at etablert parkeringsplass og varelevering på 

østsiden (baksiden) av bygget ikke blir berørt negativt av ny trase for Rv.9. Det 

benyttes stor lastebil ved varelevering og man er avhengig av at lastebilene kan 

kjøre rundt bygget.  

 

2. Videre fremgår det at det også skal sees på trafikkløsning, trafikksikring og 

parkering i sentrum. Vi er positive til at man får en helhetlig og god løsning på 

trafikale forhold i sentrum. Som nevnt over er det avgjørende at ikke antallet 

parkeringsplasser som i dag er etablert blir berørt, samtidig er det også av 

avgjørende betydning at tilgjengeligheten/avkjørselen til dagligvareforretningen 

ivaretas. Dette gjelder så vel for kunder som for vareleveringen.  

 

Vedlagt kartskisse viser området for parkering og varelevering markert med gul 

farge. 

 

1. Tas til orientering og imøtekommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I planforslaget har man lagt til rette 

for parkering inn mot torget og 

byggets østside. Mot selve torget er 

parkeringen redusert noe for å 

kunne oppnå intensjonen om bilfritt- 

og et aktivitetsskapende sentrum.  

 

Asplan Viak AS, 

v/Johan Nyland, 

Gruppeleder for 

Plan og urbanisme. 

13.10.2014 

 

1. På vegne av AEB  

Eiendominvest AS, eier av eiendom med gnr 2 og bnr 427 (vist med gult på 

illustrasjonen under), oversendes innspill til påbegynt planarbeid. 

 

Eiendom 2/427 inngår i område avsatt til sentrumsformål i vedtatt 

kommunedelplanen for Hovden. Av kommunedelplankartet er det regulert inn 

turveiforbindelse gjennom eiendommen.   

Dette er i tråd med tidligere planer for eiendommen, men forutsetter felles 

utbygging med kommunalt eide arealer i nord, mot Skisentervegen. Det foreligger 

i dag ingen avtale for felles utvikling av disse to eiendommene.  Regulert 

1. Innkommende merknad er tatt til 

følge og innarbeidet i planforslaget. 
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forbindelse, slik den er angitt på plankartet, gjør det derfor vanskelig å utvikle 

eiendommene hver for seg og vil være ødeleggende for god og effektiv 

arealdisponering av eiendom 2/427. 

 

Vi anmoder derfor om at forbindelsen tas ut av plankartet og i stedet reguleres inn 

som bestemmelse, slik at endelig plassering og utforming kan sees i sammenheng 

med utvikling av eiendommen / det konkrete byggeprosjektet. Alternativt ber vi 

om at forbindelsen reguleres på nordsiden av eiendom 2/427, der eksisterende 

forbindelse er i dag.  

 

Ta gjerne kontakt dersom dere i planprosessen ønsker å diskutere detaljer rundt 

eiendom 2/427. 

 
Anne Bjåen. 

22.10.2014 

 

1. I revidert melding om oppstart av planarbeid for Hovden sentrum i kartutsnittet 

som er vedlagt går det ei stipla linje over heile eigedomen min i Stussli Gnr.2  Bnr. 

358. Blir den linja ståande vil det ødelegge heile eigedomen, er det meininga?noko 

eg må protesere på. Ved to henvendingar prøva eg å få svar på kva den stipla linja 

betyr,det er vanskeleg å sei noko om, men ein må ha ein god del å gå på var svaret 

eg fekk. Er det nødvendig å legge Hovden sentrum inn i boligområdet i Stussli 

 

1. Omlagt Rv.9 berører grunneiers 

eiendom arealmessig. Bykle 

kommune som regulant er 

økonomisk ansvarlig for de areal- 

og kvalitetsreduksjoner som planen 

kan medføre.  

Norges vassdrags- 

og energidirektorat 

(NVE), v/ Heidi 

Mathea Henriksen. 

Uten dato. 

 

 

1. Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlege prosesser. Difor må 

planlegging og utbygging langs vassdrag ta omsyn til faren for skader som følgje 

av desse prosessane. I arbeidet med kommunedelplan for Hovden hadde NVE 

innspel og merknader blant anna knytt til flaumfare.  

Planområdet som nå skal regulerast ligg att ved Otra. Som ein del av planarbeidet 

må fare for flaum vurderast og tas omsyn til. NVE har utarbeidet retningslinjene 

"Flaum- og skredfare i arealplanar" (nr. 2/2011). Retningslinjene ligg på våre 

internettsider www.nve.no . Retningslinjene viser korleis flom- og skredfare bør 

utredast i planprosessen og vidare korleis fare skal innarbeidast i plankart og 

føresegner.  

 

1. Det er utarbeidet egen ROS-analyse 

for planområdet hvor flomfare er et 

av temaene som er belyst. På 

bakgrunn av at Hartevatn er 

selvregulerende og planlagte 

bebygde områder ligger mellom 4- 8 

m lavere enn midlere vannføring i 

Otra vurderes det til at flomfare har 

lav risiko. Ellers henvises det til 

ROS-analyse i eget vedlegg til 

planbeskrivelsen. 
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Vedlagt følger en sjekkliste for vurdering av tema innafor NVE sine 

forvaltningsområder.  

 

Dersom det kan svaras nei på desse spørsmåla er det ikkje nødvendig å sende 

planen på høyring til NVE. Dersom planarbeidet omfattar nokre av desse temaene 

skal NVE ha planen på høyring. For å lette høyringsprosessen ber vi om at det 

kjem tydeleg frem av plandokumenta kva for vurderingar og konklusjonar som er 

gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskriving, plankart og føresegner samt alle 

relevante fagkyndige utreiingar som er gjennomført i samband med planarbeidet. 

Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no.   

 

NVE vil berre gi uttale til planen dersom disse tema ikkje er godt nok vurdert og 

ivaretatt i planen. Forhold som kan medføre motsegn frå NVE er blant anna 

manglande innarbeiding av omsynssoner for flaum- eller skredfare.   

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om desse tema 

undervegs i planprosessen. 

Rolf Egil 

Tønnessen. 

14.11.2014 

 

1. Min hytte, Hovdekleivi 28, ligger innenfor det reviderte, eller utvida, 

planområdet, jfr. kartutsnittet av 2.9.2014. Jeg vil derfor tillate meg å komme med 

et par kommentarer.   

 

2. Generelt om områdeplanleggingen/utbyggingen i sentrum av Hovden  

Jeg ser det som svært positivt at det lages en detaljert og (forhåpentligvis) 

langsiktig områdeplan for Hovden sentrum. Jeg vært vitne til utviklingen på 

Hovden i 54 år (min far satte opp hytta i 1960). Det har vært en utvikling med 

stadig flere hytter og hvor stadig flere mennesker har fått mulighet til å oppleve 

Hovden og naturen/fjellet omkring. Det er selvsagt positivt, og Bykle kommune 

skal også ha kredit for det arbeidet som har blitt gjort, og som gjøres, for å 

tilrettelegge for oss «Hyttebyklar».   

 

Utviklingen preges imidlertid av et par negative trekk (som henger sammen). Det 

første er en tendens til «planløshet» og kortsiktighet i planarbeidet, mens det 

andre er det jeg betrakter som en ettergivenhet i forhold til private økonomiske 

interesser. Som konkrete eksempler vil jeg nevne det «nye» leilighets-

/forretningsbygget som ligger i sentrum på østsiden av R9 og det bygget hvor 

 

1. Tas til orientering. 

2. Tas til orientering. 
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sportsbutikken er i dag. Begge mener jeg ikke skulle ha blitt tillatt bygget der de 

ligger. Førstnevnte fordi det medfører en trafikk på begge sider av R9 som 

sentrum ikke er dimensjonert for. Sistnevnte fordi det ligger alt for nærme R9 og 

skaper et farlig kryss. (Leilighetskomplekset midt i alpinbakken kan også nevnes, 

men det ligger utenfor det som er tema for denne saken). 

 

At det nå utarbeides planer for å legge R9 utenfor sentrum, ser jeg derfor på som 

en «secondbest» løsning hvor man på en måte prøver å bøte på feil som tidligere 

er gjort. Hadde man tidligere vist litt mer langsiktighet og klarhet på hva som skal 

være og ikke være i sentrum (basert bl.a. på hvor mye trafikk sentrum tåler), 

hadde det ikke vært behov for å bygge en ny vei utenom sentrum.   

 

Når Bykle Kommune nå vil lage en områdeplan for sentrum kan jeg derfor bare 

oppfordre til å tenke langsiktig og prinsipielt, slik at planen blir robust for 

utviklingen de neste 20-30 årene, og at planen blir klar på hva som skal være/ikke 

være i sentrum.            

 

3. Er det behov for å legge R9 utenfor sentrum?   

Min erfaring fra sentrum i Hovden i påska, er at da er det rimelig kaotiske 

tilstander. Det skyldes først og fremst alle Hyttebyklar som skal handle mat, dvs. 

trafikken er for det aller meste lokal. Noe trafikk er det nok også sørfra til 

skiheisene/alpinanleggene og hytter vest for elva, men gjennomgangstrafikken er 

minimal i forhold. Det vil si at i slike ferier vil det ha veldig liten effekt å legge 

R9 utenom sentrum. Min hovedkonklusjon er derfor at en ny vei utenfor sentrum 

vil ha veldig liten nytte.  

 

Det er imidlertid en forskjell mellom det å legge veien utenfor sentrum vest og sør 

for sentrum, og det å legge veien utenfor sentrum øst og nord for sentrum. Folk 

som skal til skiheisene/alpinanleggene eller til hytter vest for elva, og som 

kommer sørfra, må i dag gjennom sentrum. Folk som skal i samme retning, og 

som kommer nordfra, benytter naturlig nok den veien som går inn oppe ved 

høyfjellshotellet. Den nye veien som er markert fra rundkjøringen sør for sentrum 

og vestover over elva, vil derfor etter min vurdering ha en høyere nytte enn en ny 

vei øst/nord for sentrum.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. -4. Rv 9 er vedtatt lagt utenom 

sentrum i kommunedelplan for 

Hovden.   

 

Trasé for fremtidig vei til vestsiden 

av Otra medtatt i planforslaget.   

 

Vegvesenet er vegmyndighet for 

fartsgrense på Rv 9.   
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4. Dersom det evt. (også) bygges en ny vei øst/nord for sentrum slik som angitt på 

kartutsnittet av 28.8.2014/2.9.2014, er jeg opptatt av to ting: støy og sikkerhet.   

 

Siden min hytte (og alle andre i Hovdekleivi) er så nærme sentrum, spaserer vi til 

sentrum for å handle. I «gamle dager», uten fartsdumper og med høyere 

fartsgrense i bakken opp fra sentrum, var det ikke så behagelig. Bakken ble i stor 

grad brukt som «akslerasjonsstrekning» for biler opp fra sentrum, og biler nordfra 

kom i høy fart nedover bakken. Det medførte støy og farlige situasjoner når man 

skulle krysse veien over til gang-/sykkelveien. Lavere fartsgrense og fartsdumper 

har forbedret situasjonen vesentlig.   

 

Jeg er derfor opptatt av at en eventuell ny vei øst/nord for sentrum ikke må bety at 

man går tilbake til «gamle dager» med økt støy og høyere fart/redusert sikkerhet. 

En evt. slik ny strekning bør derfor ha en utforming og (lav) fartsgrense som gjør 

at sikkerheten ivaretas.  

 

Plankontoret 

Hallvard Homme 

AS, v/ Hallvard 

Homme. 

18.08.2014 

 

1. INNLEIING  

Ein syner til tidlegare INNSPEL og HØYSINGSAUTTALE til KDPHovden 

angåande utvikling av teigen FFK-teigen, under konseptnamnet Hovden Å, 

der det er opna opp for bygging av 4 bygningar. Bygg 4 vart realisert i 2011.  

Bygg 4 er realisert, heilt nord på tomta  

 

Reguleringsplanen legg føringar for kombinasjon med næring og fritid. I 

føresegnene vart det spesielt innteke under sluttbehandlinga av planen: I første 

etasje er det tillete berre med forretning/ kontor, og ikkje fritidseininger. Dette 

kravet er sett til alle 4 bygg innafor tunet.  

 

Som aktive utvildarar på Hovden er eigarane bak Hovden Å mykje tilfreds 

med at kommunen no tar eit tak og fornyar det overordna planverket som legg 

føringar for arealutviklinga i Hovden sentrum gjennom ein områdeplan. Det er 

viktig i høve den vidare satsing på Hovden, at den nye overordna planen gir 

føringar til detaljplaner, som igjen legg grunnlaget for optimal 

marknadstilpassa utbygging av dei areala som skal gjere Hovden til en god 

heilårsdestinasjon og vere attraktiv å investere i. 
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OM HOVDEN Å (tidlegare Otratunet)  

Det vil vera allment kjent at utbyggarane bak Hovden Å har utarbeidd ein 

detaljplan for del av Hovden sentrum, FFK. Hensikta med planen var å heimle 

realisering av 4 leilegheitsbygg/ nærings-bygg. Planen vart vedtatt og 

sluttproduktet vart ikkje slik det var forutsett idet planen no set krav om 

næringsareal i 1. etasje (gateplan).  

 

I 2010/11 vart Bygg 1 i tunet med i alt 8 einingar realisert og desse vart selde, 

utan opphald. Det prinsippale ynskjet var å tilrettelegge for utleigeleilegheit i 

gateplan; men dette vart ikkje oppfatta å vere i samsvar med definisjonen av 

næring i bestemmelsane. 1. etasje er difor klargjort for utleige til annan type 

næring (kontor, forretning, o.l.). Pr. i dag har det ikkje lukkast å få leige ut 

lokala (ca. 100 m2).  

 

Slik utbyggarane oppfattar leigemarknaden på Hovden i dag, med mange 

ledige nceringslokal til tross for sterkt subsidierte prisar, vurderer ein det til å 

vere umogeleg å få leie ut lokala i dei næraste åra (5-10 år). På den bakgrunn 

finn ein ikkje grunnlag for å realisere dei neste 3 bygg, sjølv om det er kundar 

på venteliste på leilegheitsdelen/fritid.  

 
Ovafor er eit situasjonsbilete frå Otravegen framom bygg 2 og 3. Gjeldande 

reguleringsplan for veg-gjennomføringa er ikkje i samsvar med dagens 

vegføring. Det vil krevjast store ressursar for å opp-arbeide vegstrekninga i 

høve til detaljplanen som eit attraktivt gate- og handelsmiljø. Sidan 

kommunen ikkje fram til d.d. har sørga for slik omlegging og infrastruktur for 

denne delen av sentrum kan det tyde på at det ikkje er sterk nok tru på at dette 

er dagsaktuell areal- og nærings-politikk. 
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Eigedomsmeklarar har arbeidd med utleige/sal av næringsareala, både i det 

som er ferdig og det som står att til realisering (bygg, 1+2+3). Meldingane frå 

marknaden er eintydig: kombinasjonen næring i første etasje og fritid i etasj 

ane over er ikkje gunstig. Fritidsmarknaden er skeptisk til å ha næring på 

gateplan, utan å vite kva slags verksemd som vil verte næraste nabo. Med 

formulering `forretning/kontor" vil ein kunne risikere uønskt og støyande 

naboskap som ikkje vil vere ein kvalitet til fritidsdelen i anlegget. Innan 

næringsmarknaden er meldingane at det framleis er lite spurnad etter 

næringslokale i Hovden sentrum. Der det er bygt ut for sal og utleige er det 

vanskar med langsiktig leige til rekningsvarande pris. Det er også dokumentert 

ledige lokale i sentrum med høg standard og til sterkt subsidierte prisar, prisar 

som ikkje vil stå i forhold til kostnaden med å etablere næringsdel på gateplan.  

 

Med bakgrunn i meldingane frå marknaden/meklar har ein kome til at det er 

med for stor risiko å setje i gang fullføring av resten av tunet (bygg 3+2+1) i 

samsvar med føringane i gjeldande plan. Utbyggar har kome til at konseptet i 

dagens marknad ikkje vil vere berekraftig med den klausul som no ligg inne 

om kombinasjon med forretning/kontor. Realiseringa av heile tunet vil stoppe 

opp. Ein kan leve med å ta eit tap med 1 leilegheitsblokk, men det vil ikkje 

vere forsvarleg å realisere resterande 3 bygg utan utleigemogelegheit på 

gateplan. 

 

INNSPEL OG PLANENDRING  

På den bakgrunn som er nemnt framanfor bed utbyggjar om at planendring 

vert vurdert i områdeplanen og vil føreslå at ein tenkjer nytt for så vidt gjeld 

næringskravet. Som alternativ vil ein føreslå:  

- Bygg 2+3+4 kan ha utleigeleilegheiter i første etasje (varme senger)  
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- Bygg 1 skal ha næring/kontor/forretning i fasaden som venter ut mot 

Otravegen. Lokala vil kunne eigne seg som "showroom" for lokalt 

næringsliv som elles er meir perifert lokalisert på Hovden/Bykle 

kommune. Eit samla lokalt næringsliv vil her kunne ha ein felles 

visningsplass mot publikum.  

 

 
Utdrag av reguleringsplanen  

 

Gjennom prosjekt Hovden Å ønskjer utbyggarane sterkt å bidra til at det skal 

skje ei utvikling på Hovden. Prosjekt «Hovden Å» vil gi eit betydeleg bidrag 

til å få fleire «kundar» til Hovden. Eit viktig moment for utbyggjarane er å 

gjere tunet ferdig. Slik det framstår idag ber det sterkt preg av å vere uavslutta 

og det er ikkje Hovden Å eller destinasjonen Hovden tent med.  

 

Men konseptet er ikkje salgbart dersom ein skal legge til grunn at det kan 

etablerast kafear, kioskar, div. utsalg i sokkeletasjen. Ved nærmere 

undersøkelsar og eigne vurderingar om marknaden har ein kome til at 

utleigeleilegheiter (kommersielle og dermed blå/varme senger) er en 

akseptabel og grei nok kombinasjon med leiligheter for fritid i etasjane over 

(for fritt salg (gule/kalde senger). Bestemmelsen i dagens gjeldande detaljplan 

bør kunne gjevast ei forståing av i områdeplanen at utleigeeiningar er næring 

god nok. 

 

Dersom Otravegen er tiltenkt som ei «handlegate» i framtida vil næring ut mot 

vegen i gateplan i bygg 1 kunne aksepterast.  

 

Det er eit sterkt ønskje at planprosessen for områdeplanen tar opp temaet og at 

overordna plan for sentrum kan gjeve føringar i samsvar med det som er anført 

ovafor.  
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2. AVSLUTNING   

Planprosessen for ny områdeplan må ta dette temaet opp meir spesifikt for å 

kunne gi føringar for det revisjonsarbeidet som no skal i gang med NY 

SENTRUMSPLAN i etterkant av KDP.  

 

Utbyggar ynskjer:  

 

Prinsipalt:   

1. etasje (gateplan) i bygg 1 som vender mot Otra-vegen kan ha krav om 

næringsareal. 2. bygg 2, 3 og 4, som vender seg ned mot Otra, kan vere 

FRITID (kalde senger).  

 

Sekundært:  

1. etasje (gateplan) i bygg 1 som vender mot Otra-vegen kan ha krav om 

næringsareal. 2. bygg 2, 3 og 4 er FRITID med utleigeleilegheiter (varme 

senger) i sokkeletasjen.  

 

Blir dette ein realitet i ein revidert sentrumsplan vil utbyggar kunne forplikte 

seg til realisering av heile tunet «Hovden Å» omgåande. Utbyggjar stiller 

gjerne i eit møte for å gjere nærare greie for bakgrunnen til dette ønsket om 

planendring.  

 

For utbyg Hovden Å/Per Arne Kjøstvedt m.fl. 

 

Innspill er imøtekommet i planforslaget, 

hvor det skal være næringsareal kun ut mot 

Otravegen, men ellers kan det etableres 

fritidsboligleiligheter. 
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10.2 Planprogram på offentlig ettersyn 
For å fastsette rammer for planarbeidet (inkl fremdriftsplan) og samtidig bidra til økt medvirkning ved planutarbeidelsen, ble det utarbeidet forslag til 

planprogram for områdereguleringsplanen. Forslag til planprogram ble annonsert parallelt med varsel om utvidelse av planområdet og lagt ut på høring i 6 uker 

(16.12.2014 – 03.02.2015).  

Under følger innkommende innspill og merknader til planprogrammet når det ble lagt ut til offentlig ettersyn, samt kommentarer til merknadene: 

 

Innkommende merknader: 

Navn/og el. foretak 

Dato 

Merknad: Kommentarer: 

Statens vegvesen, 

Plan og forvaltning, 

v/Glenn Solberg. 

26.01.2015 

 

1. Målet med planarbeidet er å avklare og detaljere; (1) Infrastruktur, inkludert 

riksveg 9 lagt utanfor sentrum, (2) Trafikkløysing, trafikksikring og parkering i 

sentrum, og (3) Plassering og utforming av bustader, fritidsbustader, næring og 

aktivitetsanlegg og grønstruktur for å kunrintvikle og gjøre Hovden til ein attraktiv 

buplass og turistdestinasjon.  

 

Statens vegvesen har vurdert planprogrammet og finn at våre tidlegare innspel og 

merknader av 26.8.2014, er teke med som rammer og premisser for det vidare 

planarbeidet. Vi har såleis ingen merknader til planprogrammet. 

 

 

1. Tas til orientering. Møter med Statens 

vegvesen er avholdt for å avklare 

planavgrensinger og veitekniske 

løsninger.  

 

Aust-Agder 

fylkeskommune,  

Seksjon for plan og 

natur og seksjon for 

Kulturminnevern,  

v/ Trude Beate 

Kjeller. 

02.02.2015 

 

1. I det foreliggende forslaget til planprogram besvares alle de tre hovedspørsmålene 

som planprogrammet skal avklare. Fylkeskommunen har tidligere gitt innspill om 

at miljørevisjonen knyttet til automatisk fredede kulturminner må brukes i det 

videre arbeid med en planbeskrivelse. Dette innspillet er tatt inn i 

planprogrammets pkt 3.3.6. 

 

2. A.Planfaglig innspill til planprogrammet: 

Opplegget for medvirkning kunne gjerne vært tydeligere/mer detaljert. For 

eksempel burde det fremkomme hvor i planprosessen det legges opp til 

medvirkning, hvem som inviteres til å medvirke og hvordan.  

 

1. Imøtekommet  

 

2. Utvidet medvirkning på facebook 

rettet mot barn og unge, samt 

idedugnad med barneskolen på 

Hovden.  
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3. B. Planfaglig innspill til tema som bør belyses i planprosessen/ planbeskrivelsen: 

- Er det behov for et nytt utbyggingsområde (A10) helt i nord? Kan fortetting i 

sentrum bidra til at det ikke er behov for et nytt utbyggingsområde? 

- Hvilke kvaliteter vil styrke Hovden sentrum og gjøre det til et attraktivt sted, for 

både fastboende og besøkende? 

 

4. Aust-Agder fylkeskommune har tilsatt en stedsutvikler som gir faglig støtte og råd 

til kommuner med stedsutviklingsprosjekter. Dette er en ressurs Bykle kommune 

gjerne må benytte seg av i arbeidet med områdeplan for Hovden. Dersom dette er 

av interesse, ta kontakt med rådgiver Kari Huvestad, 

kari.huvestad@austagderfk.no 

3. A10 vurdert som et egnet boligområde 

inn mot skole, kulturhus, badeland, 

helsehus m.m.   

Styrke sentrum som møtepunkt og sted 

for aktiviteter, hvor barn og unge 

vektlegges. 

4. Tas til orientering. Dette blir aktuelt 

ved revisjon av kommunens 

byggeskikkveileder.  

 

 

Fylkesmannen i 

Aust-Agder, 

Miljøvernavdelingen 

V/ Maria 

Fremmerlid. 

05.02.2015 

 

 

1. Miljøvernavdelinga kan ikkje sjå at det er forskrift om konsekvensutredninger 

(KU forskrifta) som utløyser kravet om planprogram i denne saka, men antar at 

planprogrammet er kommunens eige ynskje fordi det er tale om eit så pass sentralt 

areal på Hovden.  

 

2. Miljøvernavdelinga legg difor til grunn at det ikkje blir lagt ut nye 

utbyggingsområder i strid med overordna plan, då kommunen har konkludert med 

at det ikkje er behov for nokon konsekvensutgreiing, jf. 2d i KU-forskrifta.  

 

3. Med omsyn til medverknad vil miljøvernavdelinga peike på at det ikkje er vist til 

korleis barn og unge skal bli hørt i planprosessen. Det ville være teneleg å vise 

dette i planprogrammet.   

 

Utover dette har miljøvernavdelinga andre merknader til planprogrammet. 

 

 

1.  Endret areal / bruk er utredet i 

plandokument for områdeplanen.   

 

2. Det er ikke planlagt nye 

utbyggingsområder enn det som 

vedtatt i gjeldende kommunedelplan. 

 

3. For å gjøre det lettere for barn og 

unge å delta i planprosessen har Bykle 

kommune opprettet en egen facebook-

side hvor man har spesielt bedt barn 

og unge komme sine innspill om 

hvordan de ønsker at Hovden sentrum 

skal bli i framtiden. Samt idedugnad 

med barneskolen på Hovden. 

 

Bente Urdal Vinje, 

Beboer på Hovden 

Å. Uten dato. 

 

1. Arkitektur 

Det må stilles større krav til utforming av bygg på Hovden enn det har blitt gjort til 

nå. Dette er spesielt viktig for bygg som skal bygges i sentrum.Turister ønsker et 

koselig sentrum med "fjell-preg". Tenker da på tømmer, mørke farger, dvs. brunt/ 

sort og helst gress/ torvpå taket.  

Skal det benyttes moderne arkitektur, må dette tilpasses fjell-stilen. Hvit blokk-

bebyggelse som ved Høyfjellshotellet er veldig uheldig. Har ikke truffet en person 

 

1. Tas til orientering. Det er henvist til 

byggeskikkrettleder og mulig revisjon 

av denne i plandokumentet for 

områdeplanen.  

 

 

 



  
PLANBESKRIVELSE  

OMRÅDEREGULERING FOR HOVDEN SENTRUM – BYKLE KOMMUNE 

 

83 

som synes det er vellykket. Høyden på byggenemå begrenses. Det er nok med 3-4 

etasjer. 

 

2. Kjørebro over elva 

Det er veldig viktig å bevare det flotte turområdet langs elva. Tenker på løypene 

på begge sider. Veldig mange folk har glede av dette. Noen ønsker en kort tur 

andre kan ikke gå lang tur. Det kan være barnefamilier, eldre mennesker som er 

dårlig til beins, rullestolbrukere med flere. Dette området eret aktivum for alle som 

kommer til Hovden og jeg mener det ikke må røres. 

På kartet ser det ut som om det er planlagt en ny kjørebro over elva. Det vil jeg 

sterkt fraråde. En kjørebro vil ødelegge det vakre området langs elva fra sentrum 

ned til Heggni. Jeg mener det må satses på den kjørebroen som allerede ligger der. 

En del trafikk kan også ledes via broa ved Høyfjellshotellet. 

 

3. Vei utenfor sentrum 

Det vil være en stor fordel med vei utenfor sentrum. Slik kan sentrum utvikles til 

et hyggelig sted å oppholde seg. Ser på kartet at veien er tegnet bak bebyggelsen. 

Det er fint, men jeg mener denne bør knyttes til eksisterende bro. Det bør gjøres 

ovenfor sentrum. Dvs. der den nye veien treffer den gamle. Derfra må en finne en 

god trasee ned til broa, gjerne via veien som går forbi grendehuset. 

 

4. Løyper over vei 

Det bør bygges flere overganger/ underganger der skiløypene krysser vei. 

Gangbroa over elven ved Hovdestøylen kan gjerne utvides, slik at den blir mer 

egnet til skiløype om vinteren. Spesielt når en går på ski med pulk savner en mer 

tilrettelegging i sentrumsområdene/ lysløypa. 

 

5. Næring 

Når en stiller krav til næring i bygg i sentrum må en være realistisk med tanke på 

hvor mye lokale som trengs til dette. Anbefaler at en samler bygg som skal ha 

butikker i første etasjeslik at det blir et koselig sentrum.Noen tomter i utkanten av 

dette må kanskje ligge med tanke på seinere utvidelse av sentrum. 

Næring som ikke er butikker kan med fordel samles litt lenger unna, for eksempel 

der det i dag ligger en trelasthandel. 

 

6. Varme/ kalde senger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til orientering 
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På Hovden bør det være tilbud på leilighetsbygg med kalde senger og andre bygg 

med varme senger. Det er ikke til å stikke under en stol at bygg med kalde senger 

har et bedre bomiljø.  

Ikke alle ønsker å kjøpe leilighet i bygg med såkalte varme senger. Sett fra min 

side sombeboer var det uaktuelt å kjøpe leilighet i bygg med utleieplikt. I slike 

bygg blir det gjerne mer uro/ festing, en får ikke et hyggelig nabofellesskapog ikke 

alle som leier tar like godt vare på sine omgivelser. 

På Hovden Å har vi i dag et veldig flott nabo-fellesskap. Dette ønsker vi å bevare. 

Anbefaler derfor at Hovden Å får omdisponere lokalene i første etasje til ordinære 

leiligheter som kan selges, dvs. kalde senger. 

 

OPPSUMMERTE HOVEDPUNKTER 

1. Fraråder på det sterkeste bygging av ny kjørebro over elva. 

2. Viktig med enhetlig arkitektur på bebyggelsen (fjell-stil). 

3. Ønsker omregulering av 1.etasje i Hovden Å til leiligheter (kalde senger). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kommentarer ovenfor. 

Ann Helen Dolsvåg, 

Beboer i Hovden Å. 

 

1. Har sendt akkurat samme skriv som merknad nr 4. 

1. Tas til orientering. 

Destinasjon Hovden 

AS, v/Kirsten Leira. 

13.04.2015 

 

1. Vil du bringe dette bildeforslaget videre til rette vedkommende i kommunen 

som jobber med sentrumsplanen for Hovden. Synes dette var en kjempefin idé 

med bokstavene H O V D E N spredt rundt i Hovden sentrum eller nogenlunde 

samlet på gressplenen. 

 
 

 

1. Slike konkrete innspill må tas i en 

senere fase. 

Cowi AS, v/Endre 

Fennefoss Balchen. 

19.03.2015 

 

1. På vegne av vår oppdragsgiver, AS Sætersdalen ønsker vi å komme med 

innspill til planen. 

 

1. Innspill er vurdert i utarbeidelsen 

av områdeplanen. 
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10.3 Facebook-side 
 

Etter at planprogrammet ble vedtatt ble det også opprettet en egen facebookside av Bykle kommune for Hovden sentrum: Hovden sentrum – ein framtidsvisjon. 

Hensikten var å få barn og unge til å delta aktivt i planprosessen for hvordan den yngre generasjon av befolkningen ønsket hvordan Hovden sentrum skal bli i 

framtiden. Følgende innspill ble kommentert på internettsiden: 

 

‹ " Dette kan bli bra:=) Vi er nødt for å få bilene bort fra selve sentrum, også begrense parkeringsplassene i "myldreområdet". 

Kommentar:  Torvet er gjort bilfritt i planforslaget. 

 

‹ I 2007 vann Dark Arkitekter utlyst arkitektkonkurranse om utforming av Hovden sentrum. Her er mange godt gjennomtenkte løysingar, så kanskje sjå 

gjennom planen på nytt. Blant anna eigen plan for belysning, Sjå nettsida til Dark, prosjekt 2007, Hovden sentrum. 

Kommentar:  Vurderes i forbindelse med utforming av aktivitetsplan for torvet.  

 

‹ Tufte park ved pil planområde:) 

 

‹ Tilrettelagte fiskeplasser med gapahuk langs Otra kunne være hyggelig. 

Kommentar:  Planen tilrettelegger for dette. 

 

Trollvegg Arkitektstudio AS har i samarbeid med COWI AS utarbeidet en 

minianalyse av Hovden sentrum og konkretisert noen tanker og idéer om 

fremtidens 

Hovden. Dette arbeidet har resultert i fire A3-plansjer som viser tanker 

omkringutvikling av sentrum og omkringliggende områder på Hovden.   

Innspillene våre legger vekt på å bygge opp under de fantastiske 

naturkvaliteter som finnes på Hovden i dag, samtidig som sentrum 

urbaniseres.   

Vi ber om at vårt innspill tas med videre i planprosessen. Dersom 

administrasjon og/eller politikere ønsker en presentasjon står både arkitekt og 

konsulent til disposisjon. 

 

*A3-plansjene/skissene er lagt med i de originale innkommende merknader som er 

lagt som vedlegg i planbeskrivelsen. 
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‹ Råde kommune har laget et fint aktivitetsområde, midt i sentrum og nær riksvei. Her er buldrestein, ballbinge, skaterampe, huskestativ, amfi, 

sittegrupper og "sandgrop" for kulespill. Fint område og en møteplass for alle aldre. 

Kommentar:  Vurderes i forbindelse med utforming av aktivitetsplan for torvet. 

 

‹ Legg eit tak over dei to terminalbygga så blir det en litt meir normal byggestil å så slipper en å brøyte imellom all denna steinen som ligg i vegen. 

Kommentar:  Vurderes i forbindelse med utforming av aktivitetsplan for torvet.
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11 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Plankart (tegningsnummer: A056867-001) 

Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser 

Vedlegg 3: Risiko og sårbarhetsanalyse 

Vedlegg 4: Konsekvensutredning for område H2, COWI AS (2015) 

Vedlegg 5: Støykartlegging Hovden sentrum – Vegtrafikkstøy, COWI AS (2015) 

Vedlegg 6: Illustrasjon av Hovden sentrum, SVENSSON ARKITEKTER AS (2015) 

Vedlegg 7: Varslingsbrev- og annonse 

Vedlegg 8: Planprogram 

Vedlegg 9: Innkommende innspill og merknader 

 

 

 


