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Til: Bykle Kommune
 
Vdr. saksnummer 17/1469             ‐    Klage på vedtak.
Hovdenut Alpin og FT6  ( klagefrist 04.12.17)
 
 
Vi eier eiendommene  Gnr. 2 ‐ Bnr. 1377, 1378, 1410 og 1412 som ligger bak området FT6 som er planlagt utbygd.
 
Det vi reagerer på er høyden som er satt på byggene F‐J.  Den er satt til hele 12 meter (fra overkant gulv i 1 etg til
overkant møne).
 
I reguleringsplanen rett bak er det en maks mønehøyde satt til 7 meter. 
 
Det vil ødelegge utsikt og lysforhold for området bak FT6 dersom mønehøyden settes til hele 12 meter.  Vi mener
9 meter bør være maks høyde på bygg F‐J.
Da kan man bygge fine bygninger i tre etasjer som glir mer inn i området.  Bygg F er tegnet med tre etasjer og er da
ca 9 meter høyt. Det er ok.
 
En annen ting vi mener er viktig er maks kotehøyde for møne på byggene F‐J.  Det er ekstremt viktig for området
bak at byggene kommer så langt ned i bakken som mulig.
Her ligger det i dag en skråning hvor man kan få byggene gravd mest mulig ned mot bakken. Videre kan det fjernes
masse foran slik at bakkant av byggene forsvinner
under bakken hvor det tilbakefylles mot.  Vi mener disse maks kotehøydene må på plass nå, og at det da tas
hensyn til bebyggelse bak når de settes.
 
Vi legger ved to tegninger fra området som viser hytte området og de aktuelle byggene F‐J. 
 
Med hilsen,
 
Lars Morten Johannessen
Eier av Gnr. 2 Bnr. 1377
 
Erik Hansen
Eier av Gnr. 2  Bnr. 1378
 
Joachim Holmboe Rye
Eier av Gnr. 2 Bnr. 1410
 
Karsten Repstad
Eier av Gnr. 2 Bnr. 1412
 
 
 
 


