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Bykle kommune 

VSarvsvegen 14 

4754 Bykle 

Vår ref.:  Deres ref.: 2017/1469-2 
  

 

Dato:  01.12.2017 

SAKSNR: 17/1469 DETALJREGULERING HOVDENUT ALPIN OG FT6, PLANID 201401 –  

KLAGE PÅ VEDTAK.  

Det vises til kommunens brev av 08.11.2017 ref 2017/1469-2. På vegne av Hovdenu Alpin hyttevel 

påklages vedtaket for følgende forhold: 

 

Planforslaget er mangelfullt med hensyn til infrastruktur, herunder vannforsyning og avløp.  

 

I sentrale plandokumenter,  som risiko og sårbarhetsanalys (ROS), planbeskrivelsen og 

planbestemmelsene,  er viktige forhold for vannforsyning og avløp ikke vurdert.  

 Vann og avløp er ikke nevnt i ROS analysen.  

 I planbskrivelsen  pkt 2.7 påstås: ”Alle tomtene innenfor planområdet Hovdenut Alpin er 

byggeklare og i prinsippet tilrettelagt mht. teknisk infrastruktur”I pukt 4.12 ” Alle bygg skal 

tilkoples eksisterende privat VA-nett.   

 Planbestemmelsene omhandler heller ikke noe angående vann og avløp.  

 

Påstand i planbeskrivelsen er feil og tilbakevises. Det er ikke foretatt kapasitetsvurdering i forhold til 

påkopling  av planlagt utbygging innenfor felt FB_K3 og anlegget nedstrøms for dette er ikke vurdert.  

VA nettet på Hovdenut går via privat ledning over Gottestøyl før det er tilkoplet kommunalt 

ledningsnett. Ledning over Gottestøyl tilhører annen utbygger/grunneier. Tilstand og kapasitet for 

denne ledingen er ikke vurdert i planforslaget.  

 

Eksisterende løsning for vannforsyning og avløp til Hovdenut via 3.part utgjør en risiko og sårbarhet 

som ikke er vurdert. Kommunen har avvist overtakelse av ledningsnettet på Hovdenut med 

begrunnelse om at dette ikke er direkte tilkoplet eksisterende kommunalt nett. Planprosessen må 

redegjøre for hvordan dette kan løses og planvedtak må sikre gjennomføring av kommunal 

overtakelse.  

 

Tilrettelegging for kommunal overtakelse av hele ledingsnettet kan løses med rekkefølgekrav i 

planbestemmelsene og sikres gjennomført ved utbyggingsavtale. Alternativt må  kommunen garantere 

for opprettelse av offentlige  ledninger mellom eksisterende kommunalt anlegg og anlegget på 

Hovdenut.  

 

Om nødvendig må planområdet utvides slik at trace for ledninger fram til eksisterende offentlig anlegg 

sikres.  
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Dersom endelig planvedtak opprettholdes uten rekkefølgekrav, må kommunen påta seg ansvaret for 

en løsning som medfører kommunal overtakelse av VA-anlegget på Hovdenut før videre utbygging 

kan finne sted. Kommunens ansvar er hjemlet i flere lover. Det vises blant annet til følgende lovverk:  

 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). - Lov av 12.09.1989 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. - Lov av 16.03.2012 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). - Lov av 27.06 2008. 

 

 

Vi viser for øvrig til vårt brev av 07.11.17 til Bykle kommune v/enhetsleder Sigbjørn Åge Fossdal.  

 Brevet gjøres også gjeldende som del av denne klagen.  

 

Vi mener manglende utredning og vurdering av forholdene knyttet til vann og avløp er å betrakte som 

vesentlig saksbehandlingsfeil. Foreliggende vedtak må oppheves og ny plan utarbeides der foran 

nevnte forhold blir ivaretatt.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Spiss Arkitektur og Plan AS 

 

Erik Tveit   

 

 

 

Kopi:   Hovdenut Alpin hyttevel v/ Camilla Thomassen  

  Rådmann Tallak Hoslemo.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6

