
 

 

 

Detaljregulering for FT6 og del av Hovdenut Alpint 

(planid 201401) 
Hovden i Bykle kommune 

 

Bestemmelser 

 

Bestemmelsene gjelder for FT6 og del av Hovdenut Alpint, som hovedsakelig omfatter 

byggeområder for fritidsboliger og utleieleiligheter. Plankartet har målestokk  

1: 1000 i A2. Planområdene er avgrenset som vist på plankartene. 

 

Sist revidert 02.02.2018 

 

§ 1  Formål 

Arealformål i reguleringsplan etter PBL § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg: 

BFF Fritidsbebyggelse – frittliggende (SOSI 1121) 

BFK Fritidsbebyggelse – konsentrert  (SOSI 1122) 

BFT Fritids- og turistformål  (SOSI 1170)  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

SV Kjøreveg    (SOSI 2010) 

SF Fortau     (SOSI 2012) 

SVT Annen veggrunn   (SOSI 2018) 

SPA Parkering    (SOSI 2080) 

 

Landbruk, natur og friluftsområder: 

LF Friluftsområde   (SOSI 5130) 

 

Bestemmelsesområder: 

# 1 - # 4 Bebyggelse under bakkenivå 

# 5 - # 7 Kulturminne 

 

Hensynssoner etter PBL§ 11-8 a og c, jf. § 12-6: 

H310  Ras- og skredfare  

H320  Flomfare 

H370  Høgspenningsanl. (inkl. høgspenningskabl.) 

H390  Annen fare, VA-ledninger  

H140  Frisikt  

 

§ 2  Fellesbestemmelser 

Sammen med byggemeldingsøknad skal det være en situasjonsplan i målestokk 1: 500, 

som viser hvordan byggene, og eventuelt parkeringsanlegg under terreng, skal plasseres 

i forhold til terreng, veg, parkering og tomtegrenser. Situasjonsplanen skal vise ferdig 

opparbeidet uteareal, inkl. grøntanlegg, evt. lekeplasser/skøytebane mm. 

Terrenginngrep, inkludert terrasser og støttemurer, skal vises med nye koter. Snitt skal 

vise eksisterende og nytt terreng. 
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§ 3   Bebyggelse og anlegg  

Bebyggelsen skal plasseres innenfor anviste byggegrenser. Omriss av planlagt 

bebyggelse er veiledende og ikke juridisk bindende. Alle bygg skal gis en helhetlig og 

stedtilpasset utforming.  

 

Utbyggingen skal fordeles i fire byggetrinn med balansert utbygging. Når 25 % av 

fritidsboligenhetene er ferdigstilt i BFK, kan det ikke gis igangsettingstillatelse for 

utbygging av ytterligere fritidsboliger i dette området før det foreligger brukstillatelse for 

minst 25 % av de innregulerte utleieenheter i FT6. Dette gjelder alle byggetrinn. 

 

Veiledende byggetrinn for 180 fritidsenheter og minimum 180 utleieenheter er: 

 

Byggetrinn 1:  

45 boenheter med BFK3 (gult) 

45 utleieenheter i bygg B (lilla) 

 

Byggetrinn 2: 

45 boenheter med BFK3 (gult) 

45 utleieenheter i bygg C (lilla) 

 

Byggetrinn 3: 

45 boenheter med BFK3 (gult) 

45 utleieenheter i bygg D (lilla) 

 

Byggetrinn 4: 

45 boenheter med BFK3 (gult) 

45 utleieenheter i bygg E (lilla) 

 

Byggetrinn 5: 

45 utleieenheter i bygg F (lilla) 

 

§ 3.1  Fritidsbebyggelse – frittliggende (BFF) 

Regulert tomtegrense ligger i formålsgrensen. Avkjørsel er angitt på plankart. To 

parkeringsplasser tillates skal etableres på tomten. Eksisterende bebyggelse tillates 

opprettholdt eller erstattet av fritidsbolig av tilsvarende størrelse.  

 

§ 3.2  Fritidsbebyggelse – konsentrert (BFK) 

For utbyggingsfeltene BFK1-3 skal det ved første byggemelding lages en felles 

situasjonsplan for det enkelte feltet. Søppel skal leveres på felles henteplass og 

postkasse skal plasseres samme sted. Parkeringsplasser skal vises på situasjonsplan. 

 

§ 3.2.1  Utforming 

Det tillates flate tak. Bygningene skal være kledd med stein eller trematerialer. 

Trekledning skal behandles med beis i brun, mørk rød, svart eller grå, evt. stå uten 

overflatebehandling.  

 

§ 3.2.2  Utnyttelse 

BFK1-2: 

Tomtene skal bygges ut med fritidsboliger tilpasset bratt terreng med sokkeletasje 

/underetasje innskutt i terrenget. Det tillates inntil flere boenheter per fritidsbolig, som 
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kan seksjoneres. Fritidsboliger på nabotomter kan være sammenbygd. Det tillates 

avkjørsel til hver tomt fra tilliggende vei. Til hver boenhet skal det etableres 1 

parkeringsplass, som skal medregnes i BRA med 18 m² per plass.  

 

Maksimal utnyttelse for BFK1 og BFK2 er totalt 4700 m² BRA.  

Maksimalt tillatt mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m fra overkant gulv 1.etg til overkant 

møne. i BFK1 er kote 865,5 og i BFK2 kote 874,0. 

 

BFK3: 

Maksimal utnyttelse for BFK3 er 8000 m² BRA og det tillates maksimalt 150 boenheter. 

Bygningenes maksimale mønehøyde er 15 m til overkant møne og måles fra overkant 

gulv i 1. etasje. Leilighetsbebyggelse og sammenbygde enheter tillates. 

 

I bestemmelsesområde #3 kan oppføres bygninger i inntil 4 etasjer og med tillatt 

mønehøyde kote 848,0 +/- 1 m. I bestemmelsesområde #4 kan oppføres bygninger i 

inntil 4 etasjer over parkeringskjeller og med tillatt mønehøyde kote 853,0 +/- 1 m. 

 

Arealet mellom Hovdenutvegen og byggegrense skal brukes til snøopplag. Arealet kan 

ikke brukes til parkering. 

 

Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak i BFK3 skal området sikres mot flom. Det 

tillates oppført forstøtningsmur i formålsgrensen.  

 

Til hver boenhet i BFK3 skal det etableres 1,5 parkeringsplass. Parkeringsplass 

medregnes i BRA med 18 m² per plass. Parkeringskjeller under terreng tillates innenfor 

byggegrensene. Parkeringskjeller og bruksareal under terreng medregnes ikke i BRA.  

 

§ 3.2.3  Bestemmelsesområde #3 og #4 Bebyggelse under bakkenivå 

Innenfor bestemmelsesområde #3 kan bygges parkeringskjeller, boder, andre 

oppbevaringsrom og felles aktivitetsrom med tilhørende fasiliteter. 

Innenfor bestemmelsesområde #4 kan bygges parkeringskjeller, boder og andre 

oppbevaringsrom.  

 

Parkeringskjeller med tilhørende anlegg, som er helt eller delvis under bakken, er tillatt å 

bygge inntil grense etter nabosamtykke.   

 

§ 3.3 Fritids- og turistformål BFT (FT6) 

Ny bebyggelse i BFT skal benyttes til kommersielle fritids- og turistformål. Dette er i form 

av boliger og leiligheter til utleie, næring i tilknytning til skisenteret og servicefunksjoner 

til utleieenhetene. Dette inkluderer salg, serveringssteder og nødvendige bygninger for 

driftsmateriell. 

 

§ 3.3.1  Utforming 

Bebyggelsen skal ha saltak.1 Bygningene skal være kledd med stein eller trematerialer. 

Trekledning skal behandles med beis i brun, mørk rød, svart eller grå, evt. stå uten 

overflatebehandling.  

  

§ 3.3.2  Utnyttelse 

                                           
1 Vedtatt av KS 16.02.2017. Ved en inkurie unnlatt å tatt inn. 
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Maksimal utnyttelse for ny bebyggelse i BFT er 20.000 m² BRA med inntil 400 

utleieenheter. Det tillates parkeringsanlegg under terreng innenfor BFT. Bakkeparkering i 

tilknytning til BFT skal regnes med i BRA med 18m² per parkeringsplass. Det skal være 

1,5 parkeringsplass 2 per boenhet. Parkeringskjeller og bruksareal under terreng 

medregnes ikke i BRA.  

 

Det tillates åpent overbygd areal til svalganger med inntil 15 % av BYA for hver bygning. 

 

Bygningenes maksimale mønehøyde er 12 meter til overkant møne og måles fra 

overkant gulv i 1. etasje 

Maksimalt tillatt mønehøyde i BFT er kote 834,0 +/- 1m for de høyestliggende 

bygningene, som avtrappes ned til maksimal møne 826,0 +/- 1m for de lavereliggende 

bygningene. 

 

Byggegrense mot Hovdenutvegen er 4 m målt fra yttergrense formålsgrense fortau. 

Arealet mellom Hovdenutvegen og byggegrense skal brukes til snøopplag. Arealet kan 

ikke brukes til parkering. 

 

§ 3.3.3 #1 og #2   Bebyggelse under bakkenivå 

Innenfor bestemmelsesområdene tillates bebyggelse under bakkenivå. 

Bestemmelsesområde #1 kan benyttes til konferansehall med tilhørende fasiliteter. 

 

Bestemmelsesområde #2 kan benyttes til parkeringskjeller for BFT3.  

 

§ 4  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

§ 4.1  Felles veg 

Vegene skal opparbeides i bredde som vist på plankart. Vegene skal være åpen for 

ferdsel. 

 

§ 4.1.1 Felles privatveg f_SV1 

Kjøreveien er adkomst til BFT og BFF. og videre til eksisterende hyttefelt. 

 

§ 4.1.2 Felles privatveg f_SV2 (Hovdenutvegen) 

Kjørevegen er adkomst til BFK1, BFK2, BFK3 og videre til eksisterende hytter innenfor 

plan for Hovdenut Alpin og plan for Gåttestøyl samt for Nedre Hovdenut 4, 5, 15, 19, 23, 

25, 29, 33, 37, 45 og 51.  

 

§ 4.1.3 Felles veg f_SV3 (veg inn til skisentret)   

Kjøreveg er adkomst til FT6 og felles parkering f_SPA.   

 

§ 4.2  Felles fortau 

Område er avsatt for etablering av fortau og tekniske anlegg. Fortauet skal opparbeides i 

bredde som vist på plankart. Fortauet skal være åpen for ferdsel. 

 

§ 4.2.1 Felles privat fortau f_SF1-2  

                                           
2 Vedtatt av KS 16.02.17. Vede en inkurie unnlatt å tatt inn. 
3 Flyttet fra § 4.2. Samme innhold som i den vedtatte planen. 
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Felles for BFK1, BFK2, BFK3 og videre til eksisterende hytter innenfor plan for Hovdenut 

Alpin og plan for Gåttestøyl samt for Nedre Hovdenut 4, 5, 15, 19, 23, 25, 29, 33, 37, 45 

og 51.  

 

§ 4.3  Annen veggrunn SVT1 - 6 

Område avsatt for snøopplag, grøfter og tekniske anlegg. 

 

§ 4.4  Felles parkering f_SPA 

Parkeringsplassen skal benyttes som dagparkering til alpinanlegget og er felles parkering 

for delfeltene D3, Q, D4 og D5 i reguleringsplan Hovden del II (planID 199701). Ved 

etablering av parkeringskjeller skal antallet parkeringsplasser til dagparkeringen 

opprettholdes. Øvrige parkeringsplasser kan regnes med som parkering for FT6. 

 

§ 4.5  Offentlig veg o_SV4 

Område avsatt for offentlig veg og tekniske anlegg. 

 

§ 4.6    Offentlig fortau o_SF 3-4  

Området er avsatt til offentlig fortau.  

 

 

§5   Landbruk, natur og friluftsområder LNFR: 

 

§5.1  Friluftsformål LF    

Området skal i størst mulig grad opprettholdes slik det er i dag, med tre og vegetasjon. 

Det kan tillates fyllingsfot for tomter ut i friområdet. 

 

§ 6  Hensynssoner 

 

§ 6.1  Faresone – høyspenningsanlegg (H370) 

Oppføring av bebyggelse tillates innenfor faresonen der høyspentlinjen er lagt om til 

jordkabel. Jordkabel skal legges slik at den ikke kommer i konflikt med uteareal eller 

bygninger i planområdet. Bebyggelse skal ligge minimum 2 meter fra jordkabelen. 

Graving eller andre maskinarbeider nær elektriske installasjoner må gjennomføres i 

samråd med netteier. 

 

§ 6.2  Faresone VA-anlegg (H390) 

Parkeringskjeller i BFT innenfor bestemmelsesområde #2 kan ikke igangsettes før VA 

ledninger under f_SPA er flyttet.  

 

Bebyggelse skal ligge minimum 4 meter fra midtlinje ledning.  

 

§ 6.3  Faresone flom (H320) 

Det tillates ikke tiltak i område avsatt som faresone flom. 

 

§ 6.4   Faresone ras- og skredfare (H310) 

Tiltak innenfor faresone H310 skal sikres mot skred. Geoteknisk rapport skal innsendes 

sammen med søknad om rammetillatelse. Sikringstiltak med skredvoll eller tilsvarende 

skal være gjennomført før igangsettingstillatelse kan gis4. 

                                           
4 Flyttet fra rekkefølgekrav tidligere § 8.1 
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§ 6.5   Frisiktsone (H140)  

Innenfor frisiktsonen skal det være frie siktlinjer. Det tillates ikke tiltak eller vegetasjon 

høyere enn 0,5 meter.  

 

§ 7  Kulturminner 

Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjonen av 

de berørte automatisk fredete kullgropene - ID 91873, 98742 og 98782, som er markert 

som bestemmelsesområde #5 - #7 5i plankartet. Tiltak iht. planen er tillatt. 

 

Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre funn blir oppdaget i forbindelse med 

gravearbeid, skal arbeidet stanses umiddelbart og kulturminnemyndigheter skal varsles, 

jf. Lov om kulturminner § 8, 2.ledd.  

 

§ 6.2. Sone med angitte særlige hensyn – bevaring kulturmiljø (570). Ved søknad om 

tillatelse til tiltak innenfor en hensynssone (570), skal kulturminnemyndigheter kontaktes 

og godkjenne tiltaket. 

 

§ 8  Rekkefølgekrav  

 

§ 8.1 Innenfor område FT6 Høgspentkabelen må legges om til jordkabel før det blir gitt 

igangsettingstillatelse. Sammen med søknad om tekniske anlegg (veg, vann- og avløp, 

renovasjon og evt. andre installasjoner) skal det foreligge teknisk plan godkjent av Bykle 

kommune. Planen skal dokumentere tilstrekkelig kapasitet til vann, avløp og brannvann, 

og vise ledningstrase med tilkoplingspunkt.  

 

§ 8.2 For området BFK3 og BFT skal den estetiske utformingen følge Bykle kommunes 

gjeldende byggeskikksrettleiar. I sammenheng med rammetillatelse skal byggeskikk 

avklares og godkjennes av planutvalget. Ved søknad om rammetillatelse skal det 

utarbeides illustrasjoner, fotomontasjer og/ eller 3D modell som viser tiltaket sett i 

forhold til omkringliggende bebyggelse, terreng, fremstående siktlinjer og 

bakkeplanstandpunkt. Fargesetting og materialbruk skal godkjennes i sammenheng med 

søknad om rammetillatelse. 

 

§ 8.3 Før igangsettingstillatelse til tiltak kan gis, skal avrenning av grunn og 

overflatevann være sikret og dokumentert i teknisk plan for det aktuelle tiltaket.  

 

§ 8.4 Før rammetillatelse for nye tiltak kan gis, må det dokumenteres at VA-nett og veg 

har tilstrekkelig kapasitet til de tiltak som skal igangsettes. Tilknytning til evt. privat veg 

og VA-nett må sikres gjennom skriftlig avtale og skal foreligge sammen med 

rammesøknad. 

 

§ 8.5 Før igangsettingstillatelse kan gis til byggetiltak i BFT skal fortau langs 

Hovdenutvegen fra kryss mot Skisentervegen i planens lengde være opparbeidet.  

Vedtatt Kommunestyre:  

 

___________________________Ordfører Bykle Kommune 

 

                                           
5 Endret nummer  


