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Jeg sender herved en klage på vedtaket som er gjort i kommunestyret i Bykle 16.02.2017.
 
Aller først så klager jeg på feil i saksbehandlingen. Som eier av Gåttstøylstubben 1 ‐ Gnr 2 , Bnr. 1408 skulle jeg blitt
varslet om disse planene mye tidligere i prosessen.  Min tomt grenser til veien som går på sydvest‐siden av FT6.
Jeg ble først varslet i slutten av november – brevet er datert 8. 11. 201
 
Min familie er aktive brukere av alpinanlegget og tilhørende fasiliteter. Jeg synes det har vært en positiv utvikling
på Hovden med bla utviklingen av Breive skiheisen, Hovden Lodge og nye restauranter og butikker på skisenteret.
Det er forståelig at en ønsker å videreutvikle selve området rundt skisenteret og at det er et behov for flere varme
senger. Samtidig så har kommunen et ansvar for å bevare dagens arkitektoniske preg og den «atmosfæren»
skisenteret har i dag med mye uteareal tilgjengelig for brukerne av skisenteret.
 
På generelt grunnlag er  det tekniske underlaget av en svært lav kvalitet og ikke på et tilstrekkelig detaljnivå til at
en kan vedta en så stor utbygging som det er her er snakk. Dette er også blitt påpekt i flere omganger av flere
representanter i Kommunestyret;
Referanse Saksprotokoll i Kommunestyret – 27.10.2016. I saksdokumentene som er tilgjengelige på hjemmesiden
til Bykle kommune er det ikke er samsvar mellom perspektiv tegninger  ( 3D tegninger) og endelig planskisser.
 
Jeg fremlegger følgende merknader / klager:

1. Blokkene F‐J  grenser inn mot skibakken. I planen er det ikke beskrevet hvordan sikkerheten for både
beboere i blokkene, alpinister / brettkjørere og skiløpere / fotgjengere i området skal i varetas. Blokk J
ligger helt inntil Halfpipen i skiparken og midt i trasen som binder Vestheisen og hovedanlegget sammen.
Hvordan er dette knutepunkt tenkt løst? Jeg ser på dette området som et høyrisiko område for alle brukere
av området. Liknende problemstilling gjelder også for blokkene I‐G. Blokk H er for eksempel tegnet veldig
nær dagens T‐trekk.  

2. Det er angitt at det skal bygges inntil 400 boenheter i FT 6. Betyr dette at blokkene C‐J skal inneholde inntil
400 boenheter? Hvordan skal dette fordeles på de enkelte blokkene? Basert på den informasjonen som
ligger i Situasjonsplanen for FT6 så vil jeg anta at det meste av disse leilighetene vil ligge i blokkene F‐J.
Dersom en antar 300 boenheter her med 4 personer per boenhet, så vil en få inntil 1200 personer som bor
tett inntil skiområdet. Hvordan er beboernes adkomst til skiområdet planlagt?  Det er tegnet inn gule
«adkomster / gangveier» fra blokkene til en gul vei som går parallelt med eksisterende vei. Er det tenkt
anlagt en gangsti langs eksisterende vei? Denne veien er allerede sterkt trafikkert og  økende trafikk lan
forventes når FB‐K og FB‐F er ferdig utbygget. Hvordan er tenkt at fotgjengerne / skiløpere skal skjermes /
sikres mot biltrafikken lang veien ned til skisenteret?

3. Det står i planen at det tillates parkering under bakkenivå og at det ikke skal medregnes i BRA. Er det
planlagt at blokkene skal ha parkering i underetasjen?  I så fall, hvordan er adkomsten til et slikt
parkeringsanlegg planlagt? Betyr dette at kotehøyde for 1.etasje vil bli løftet opp av terrenget av
underliggende parkeringskjeller? I planen er det tegnet inn 147 parkeringsplasser på bakkeplan. Hvor er de
resterende inntil 253 parkeringsplasser planlagt (gitt at det bygges 400 boenheter).

4. I planen tillates det flate tak med takterrasse. Dette er et arkitektonisk uttrykk som fraviker sterkt fra
eksisterende bygg i området. Det fraviker dermed også fra Bykle kommune sin egen retningslinje om at ny
bebyggelse skal ha en stedtilpasset utforming. Takterrasser er definitivt i brudd med slike retningslinjer.

5. Maksimal mønehøyde er satt 12 m fra gulv 1.etasje. Dette vil bety at skisenteret vil bli omkranset av en vegg
med høye boligblokker i sydvest. Dette vil resultere i  et fullstendig  nytt utrykk rundt skisenteret og
representerer et dramatisk inngrep i terrenget. Foreslår at mønehøyden reduseres med 3 meter for å
dempe inntrykket av «en mur av blokker» og det vil da også gli lettere inn i terrenget.

6. Foreslår også at antall blokker langs veien (F‐J) reduseres fra 5 til 4 for bedre sikkerhetssonen mellom
brukere av skianlegget og bebyggelsen.
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