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Jeg viser til kommunens brev av 08.11.2017 ‐   ref. 2017/1469‐2
 
 
Vedlagt oversendes e‐post  der  planvedtak  påklages for følgende forhold:
 

1.       Barn og unges interesse i planen.
2.       Trafikksikkerhet
3.       Utforming av bebyggelsen i felt FB_K3
4.       Flomsikring.
5.       Kommunal overtakelse av VA‐annlegget på Hovdenut.

 
 

1.       Barn og unges interesser er ikke nevnt i planbeskrivelsen annet enn i pkt 1.5, der det konkluderes med at
”regulert formål ikke gir behov for økt kapasitet på barnehage eller skoler i nærområdet”  Manglende
redegjørelse vedrørende barn og unges interesser  regnes vanligvis  å være saksbehandlingsfeil.  

 
2.       Trafikksikkerhet er vurdert i ROS‐analyse, pkt 34. Ulykke i av‐/påkjørsler, herunder ulykke med

gående/syklende er vurdert til ”lite sannsynlig”, men med konsekvens ”3 kritisk/alvorlig”.  Trafikale
utfordringer er undervurdert.  Sannsynlighet må vurderes til minst 2. ”Mindre sannsynlig” eller 3.
”sannsynlig”.  I planforslaget er det heller ikke gjort beregninger av økt trafikk i kryss og videre inn i området,
selv om  trafikken vil øke betydelig.  Spesielt i nedre del av Hovdenutvegen vil trafikk bli en stor utfordring og
 faren for ulykker betydelig økt, som følge av ny avkjørsel til skisenteret.  Innspill til planarbeidet fra Statens
vegvesen ( ref brev fra SVV  av 15.09.14) angående kryssutforming og frisikt er ikke hensyntatt. Krysset er
tatt ut av planen,  mens det er reguler inn avkjørsel til/fra den store dagparkeringen langs FV 341 kun 25
meter inn fra krysset. I tillegg er det regulert inn ny avkjørsel fra eksisterende og nytt utbyggingsområde ved
Skisenteret direkte ut i Hovdenutvegen, ca 50 meter lenger oppe.   tilkopling til Hovdenutvegen skjer midt i
bakken,  der  det i dag tidvis er svært vanskelige kjøreforhold, selv uten avkjørsel!.  Hovdenutvegen  er smal
uten fortau. Veien videre inn i området må utbedres. Veien er dårlig/mangelfullt underbygd med setninger
og hull . Veien er ikke egnet for dagens trafikk og langt mindre egnet for økt trafikk. I planforslaget nevnes
at det  kan være mulig å bygge fortau mellom veien og byggelinje for ny bebyggelse.  Jeg  mener avstand til
byggelinjer mot vei må økes,  fortau må reguleres inn og krav om  opparbeidelse av fortau /gangvei må
sikres ved rekkefølgebestemmelser.  Når det gjelder eksisterende kryss mellom Hovdenutvegen og FV341, så
er dette uoversiktlig og trangt med vertikalkurvatur, bredde og siktforhold  som ikke  tilfredsstiller
vegvesenets krav til utforming (ref håndbøker)  Vegvesenets krav om opprusting av kryss som følge av
utvidet bruk må følges opp. Krysset må innlemmes i planområdet.

 
3.       Planen må være entydig med hensyn til  utformingen av bebyggelsen innenfor felt FB‐K3. Planen må være

såpass detaljert at den tjener som styringsverktøy, og visualisering av planlagt bebyggelse må bli bindende
for det som senere byggemeldes. Krav om parkering under bakken eller under tak må opprettholdes. Høyder
må ikke settes høyere enn det tidligere plan setter som begrensning.
 
 

4.       Flomfare. Vi registrere at råd fra NVE, om å regulere inn byggegrense for FB_K3 mot bekken,  ikke er tatt inn
i planen. Vi mener dette bør gjøres både ut fra hensyn til flomsikring men også ut fra hensyn til  biologisk
mangfold og visuell  skjerming. Bekken med kantvegetasjon er en viktig miljøfaktor, men bekken kan også
 være en viktig gytebekk!  Det er registrert  mye fisk i bekken. Dett forholdet er ikke vurdert i planbeskrivelsen
under 4.8 Biologisk mangfold, eller annet sted i beskrivelse eller øvrige plandokument

 



5.       Eksisterende VA‐anlegg på Hovdenut må overtas av kommunen før videre utbygging kan tillates. Ref. brev
av 01.12.17 fra Spiss Arkitektur og Plan AS angående dette forholdet.

 
 
Flere av foran nevnte forhold må vurderes som saksbehandlingsfeil. Foreliggende vedtak må oppheves, og saken
må fremmes på nytt med endringer som tar  hensyn til innvendingen som er reist.
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