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SAKSFRAMLEGG 
 
 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

6/18 Planutval 14.02.2018 

13/18 Kommunestyre 01.03.2018 
 

Detaljregulering for del av Hovdenut Alpint og FT6 - klagehandsaming  

Rådmannen si tilråding: 

 
1. Med heimel i Plan- og bygningslova §1-9 tar kommunestyret klagene delvis til følge.  

 
Dei viktigaste punkta som vert endra som følgje av klagehandsaminga, gjeld: 
- Trafikktryggleik og infrastruktur. Det er lagt inn fortau langs Hovdenutvegen, og det er 

stilt rekkefølgjekrav om opparbeiding i samband med utbygging av FT6. Det er vidare 
teikna inn frisiktsoner i kryss. Avkøyrsle til «dagparkeringsplassen» er lagt til nord. 
Det vert stilt krav til godkjent teknisk plan før det vert gjeve rammløyve til tiltak. Det 
vert sett krav til avtale og dokumentasjon til tilstrekkeleg kapasitet på veg, vatn- og 
avløpsnett før det vert gjeve rammeløyve.  

- Presisering av mønehøgde. Fastsetting av kotehøgde for maksimal mønehøgde gir 
større presisjon om venteleg høgde. 

- Ivaretaking av Gåttstøylbekken. Avrenning av overflatevatn skal avklarast i teknisk 
plan. Det skal ikkje vere fylling ut i friluftsområdet. Friluftsområdet vert omfatta av 
omsynssone flom.  

 
Som følgje av opprettingar av feil og manglar i plandokumenta, har det medført ei rekke 
mindre endringar av plandokumenta. Dette er gjort for å sikre standardiserte teiknereglar 
og krav til juridisk og teknisk kvalitet på planen. Mellom anna er det lagt inn nødvendige 
omsynssoner, korrekte nemningar, og språklege oppryddingar i føresegnene.  
 
Ein syner til fullstendig opplisting av opprettingar i plankart og føresegner som ligg i saka. 

 
2. Kommunestyret vedtar detaljregulering for FT6 og del av Hovdenut Alpint (planid 

201401) datert 02.02.2018 der ovanfor nemnde endringar er innarbeidd i 
plandokumenta.  

 
Kommunestyrets vedtak vert sendt klagerane, velforeiningar, offentleg myndigheiter og 
partane i saka. Kommunestyrets vedtak kan påklagast på nytt.  
 

Saksmappe: 2017/1469 
Sakshandsamar: IHE 
Dato: 31.01.2018 

Saksmappe: 2017/1469 
Sakshandsamar: IHE 
Dato: 31.01.2018 
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SAKSUTGREIING 
 

Samandrag/ konklusjon 
Saka vert handsama som ei klagebehandling på kommunestyrets vedtak av 
detaljreguleringsplan for Hovdenut Alpint og FT6, 16.02.2017. Melding om kommunestyrets 
vedtak vart ikkje kunngjort og sendt partane før 08.11.2017. Det kom inn 7 klagar. I samband 
med klagehandsaminga har ein funne manglar og feil i plandokumenta. Som følgje av 
klagehandsaminga, vert planen endra. Det planforslaget som no vert lagt fram til vedtak, 
erstattar i sin heilskap plandokumenta som vart vedtekne 16.02.2017. 
 
Opprettingar i plankart og føresegner ligg ved som trykte vedlegg. Det dreier seg om mange 
mindre endringar, og rådmannen har laga ei opplisting av endringar i plankartet i 
oppsummeringa av saka. Når det gjeld føresegnene har ein laga eit dokument der ein har 
stroke over det som er teken ut, og nye føresegner er lagt til med raud skrift. Det er gjort ei 
rekke mindre endringar som kan seiast å vere av teknisk karakter, men det er og gjort fleire 
rettingar som kan karakteriserast å vere manglar i førre planvedtak. Hovudendringane er 
gjort ved at klagene er tekne til følgje. Dei viktigaste endringane gjeld trafikktryggleik og 
infrastruktur, presisering av mønehøgde og ivaretaking av Gåttstøylbekken. 
 
Ut over det som kjem fram av klagehandsaminga, har ikkje rådmannen funne grunn til å take 
andre planfaglege tema opp til ny vurdering.  
 
Det er viktig å presisere at hovudtrekka i planen, slik som utforming, høgder på ny 
bebyggelse, utnyttingsgrad og omfang ligg fast. Likedan ligg fast prosentvis  tilhøve mellom 
kor mange fritidsbustader i dei «gule» felta som kan byggast før krav om bygging i dei «blå», 
utleigeeiningane slår inn.  
 

Bakgrunn for saka 
Kommunen har i denne saka henta inn juridisk hjelp, og saksframlegger vert av den grunn 
skriven både på nynorsk og bokmål. Rådmannen ber om orsaking for at det vert slik, men 
grunngjev dette med at det kan falle vekk nyanser i innhaldet dersom denne delen skulle ha 
vore formulert om til nynorsk.   
 
Rådmannen gjer merksam på at føremålsnemingane er endra til standardnemingar som skal 
nyttast på plankartet. Tidligare FB_K3 = BFK3, og FT6 = BFT. (Den tidlegare nemninga FT6 
er i tillegg behalde på plankartet. Det er bare eitt område innan BFT.) Rådmannen har også 
vurdert namnet på planen, og kome til at det er mest korrekt at planen vert heitande: 
«Detaljregulering for FT6 og del av Hovdenut Alpint», ettersom planen omfattar heile FT6-
området, mens han bare omfattar ein del av Hovdenut Alpint-planen.  
 
Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for Hovdenut, sak 25/17, i møte den 16.02.2017. 
Kommunestyrets vedtak ble kun sendt til offentlige instanser, og noen private ved brev 9. 
mars 2017.  
 
Da rådmannen oppdaget at kommunestyrets vedtak ikke var sendt til alle berørte, ble det 
sendt ut ny melding om kommunestyrets vedtak ved brev 8. november 2017 med 3 ukers 
klagefrist. Klagefristen ble også kunngjort på kommunens hjemmeside 8. november 2017.  
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Det er deretter innkommet syv klager på reguleringsvedtaket.  
 
1. Følgende har påklaget vedtaket:  
 

 Walter Sognnes 

 Erik Tveit  

 Hovdenut Alpin Hyttevel v/Spiss arkitektur & Plan AS v/Erik Tveit 

 Hovdenut Alpin Hyttevel v/styret v/Kåre Magnus Herikstad 

 Gottestøyl velforening v/Erik Kaldheim 

 Lars Morten Johannessen, Erik Hansen, Joachim Holboe Rye og Karsten Repstad 

 Henning Garsjø og Jorunn Aagetvedt 
 
Forslagstiller ble varslet om klagene 2. januar 2018. Forslagstiller har ved brev 4. januar 
2018 uttalt seg til klagene.  
 
2  KLAGENE 
Klagene omhandler i hovedsak følgende forhold:  
 
2.1.1 Varsel/medvirkning 
Flere av gjenboerne til den planlagte utbyggingen anfører at de ikke er nabovarslet.  
 
2.1.2 Barn og unges interesser 
Det anføres at det er en saksbehandlingsfeil at barn og unges interesser ikke er tilstrekkelig 
beskrevet.  
Det anføres at de hyppige brukte akebakkene i området sannsynligvis vil forsvinne ved en 
utbygging.  
 
2.1.3 Konsekvenser for naturmangfoldet 
Det anføres at det ikke er vurdert om Gåttstøylbekken kan være en viktig gytebekk. 
 
2.1.4 Trafikksikkerhet 
Det anføres at det er en saksbehandlingsfeil at trafikksikkerheten ikke er tilstrekkelig utredet.  
 
2.1.5 Sikkerhet for brukerne 
Det er vist til at det i planen ikke er beskrevet hvordan sikkerheten til brukerne av 
alpinanlegget og brukerne av bygningene skal ivaretas og hvordan sikkerheten mellom 
brukerne av T-trekket og bygningen H er tenkt løst. 
 
Det stilles også spørsmål ved hvordan knutepunktet mellom Vestheisen og hovedanlegget er 
tenkt løst.  
 
2.1.6 Infrastruktur – vei/parkering//vann/avløp 
Det anføres at planforslaget er mangelfullt med hensyn til infrastruktur.  
 
Det anføres at beboernes adkomst til skiområdet ikke fremgår av plankartet.   
 
Det anføres at veien til Hovednut hyttefelt ikke er bred nok til å ta all trafikk som kommer som 
følge av utbyggingen. Det kreves at utbygger må utbedre vegen etter anleggstrafikk. 
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Det anføres at eksisterende kryss mellom Hovdenutvegen og Skisentervegen må opprustes i 
tråd med Vegvesenets krav til utforming og at krysset må innlemmes i planområdet.  
 
Det anføres at avstanden til byggegrenser mot vei må økes og at fortau må reguleres inn og 
at krav om opparbeidelse av fortau/gangvei må sikres ved rekkefølgebestemmelser.  
 
Det anføres at det er for lite parkering til Hovden Alpinsenter på store utfartsdager. Det stilles 
også spørsmål ved om blokkene skal ha parkering i underetasjen og hvordan adkomsten til 
disse er løst. I planen er det tegnet inn 147 parkeringsplasser. Det stilles spørsmål ved hvor 
de resterende 253 parkeringsplassene er planlagt. Det stilles krav om parkering under 
bakken eller under tak må opprettholdes. 
 
Det stilles spørsmål ved om eksisterende skitransportløype for eksisterende bebyggelse til 
skianlegget vil forsvinne.  
 
Det anføres at det er en saksbehandlingsfeil at vann- og avløp ikke er nevnt i ROS-analysen.  
 
Det anføres at påstanden i planbeskrivelsen om at alle bygg skal tilkoples eksisterende privat 
VA-nett er feil.  
 
Det anføres at eksisterende VA-anlegg på Hovdenut må overtas av kommunen før videre 
utbygging kan tillatelse.  
 
Det anføres at om nødvendig må planområdet utvides slik at trase for ledninger fram til 
eksisterende offentlige anlegg sikres.  
 
2.1.7  Utforming av bebyggelsen 
Det anføres at det tekniske underlaget er av dårlig kvalitet (ikke tilstrekkelig detaljert) og at 
illustrasjonene som fulgte planen er for dårlige til at man kan se konsekvensene av 
utbyggingen. Det anføres også at det ikke er samsvar mellom perspektivskisser og tegninger 
og endelig plankart.  
 
Det anføres at planen ikke er entydig med hensyn til utformingen av bebyggelsen innenfor 
felt BFK3. Høyder må ikke settes høyere enn det tidligere plan setter som begrensing.  
 
Det stilles spørsmål ved om kotehøyde for 1. etasje vil bli økt dersom det bygges 
underliggende parkeringskjellere. 
 
Det stilles spørsmål ved hvordan antall boenheter skal fordeles på de enkelte blokkene.  
 
Det anføres at takterrasser er et brudd med kommunens egne retningslinjer om stedtilpasset 
utforming.  
 
Det anføres at blokker med mønehøyde på 12 meter vil innebære et nytt uttrykk rundt 
skisenteret og vil representere et dramatisk inngrep i terrenget. Det anføres at naturen må 
ivaretas og at den arkitektoniske utformingen må være forenlig med området.  
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Videre anføres det at høyden vil ødelegge utsikts- og lysforhold for området bak FT6 (BFT). 
Det foreslås at mønehøyden på bygg F-J reduseres med 3 meter for å dempe inntrykket av 
en «mur av blokker». Det bør settes maks kotehøyde for møne.  
 
Det foreslås at antall blokker langs veien reduseres fra 5 til 4 for å bedre sikkerhetssonen 
mellom brukere av skianlegget og bebyggelsen.  
 
2.1.8 Byggegrense mot bekk 
Det påpekes at råd fra NVE om å regulere inn byggegrense i FB_K3 (BFT3) mot 
Gåttstøylbekken ikke er tatt inn i planen. Dette bør gjøres av hensyn til flom, biologisk 
mangfold og visuell skjerming.   
 
Det vises for øvrig til klagene som i sin helhet følger som trykt vedlegg.  
 
3 FORSLAGSSTILLERS UTTALELSE TIL KLAGENE 
 
Forslagsstiller har uttalt seg til klagene ved brev 4. januar 2018. Uttalelsen omhandler i 
hovedsak følgende:  
 
Forslagsstiller er av den oppfatning at barn og unges interesser er ivaretatt. Det er vist til at 
det ikke er innkommet merknader som går på barn og unges interesser og at planen gjelder 
fritidsboliger med store grønt- og friluftsområdet, samt skisenter (fritidsaktiviteter) like i 
nærheten.  
 
Forslagsstiller er av den oppfatning at trafikksikkerheten er ivaretatt. Det er vist til at det ikke 
er innkommet merknader om trafikksikkerhet, heller ikke fra Statens vegvesen og at det i 
rettighetsavtale om vegen er bestemt at grunneier og utbygger skal vurdere utbedring av 
vegen dersom trafikkgrunnlaget blir for stort. Utbygger vil være interessert i at veien har en 
standard som gjør salg av leiligheter attraktivt.  
 
Det er endelig vist til at felt FT6 (BFT) får adkomst via skisenteret og derfor i svært liten grad 
vil berøre vegen. 
 
Når det gjelder estetisk utforming viser forslagsstiller til at det i planbestemmelsene er vedtatt 
rekkefølgekrav om at estetisk utforming skal være i samsvar med Bykle kommunes 
byggeskikksrettleiar, og godkjennes av planutvalget i forbindelse med rammesøknad. Dette 
er således ivaretatt i planen.  
 
Forslagsstiller opplyser at flomfare ikke er spesielt vurdert i planarbeidet da det er relativt 
store høydeforskjeller i område som gjør flomfare lite sannsynlig. 
 
Det er videre vist til at det for felt BFK3 er utarbeidet en VA -  plan og i den forbindelse er 
flomfare vurdert som usannsynlig.  
Det vises også til at bekken ikke vil bli berørt av en utbygging på annen måte enn ved 
tilførsel av overvann fra utbyggingsområdet. 
 
Når det gjelder VA- nett er dette utredet i VA planen og er sikret med rettighet. Det anføres at 
utredning for kommunal overtakelse må ses på som egen sak og ikke er en del av 
plansaken.  
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Når det gjelder bestemmelser om høyder mm. vises til at bygningsutforming er godkjent i 
vedtak 25.08.17 og at det for øvrig er redegjort på en forsvarlig måte i byggesaken for 
byggetrinn 1 i FB_K3 (BFK3) hva angår høyder og plassering i terreng.  
 
Forslagsstiller viser videre til at plan og skisser som har vært fremlagt under planarbeidet 
ikke er gjort til gjeldende planvedtak og at disse innvendingene eventuelt må behandles i 
forbindelse med byggesak. 
 
Forslagstiller opplyser at planen totalt sett medfører en bedre tilpasning til resten av 
hyttefeltet. Det anføres at antall enheter er redusert med 70 enheter og dermed en redusert 
trafikkbelastning på Hovdenutvegen. 
  
Det vises for øvrig til uttalelsen med vedlegg som i sin helhet følger som trykt vedlegg.  
 
Forslagsstiller har også fått seg forelagt rådmannens anbefaling til kommunestyret. En 
eventuell uttalelse vil bli ettersendt. 
 
 
Formelt grunnlag 
Plan og bygningslova § 1-9 (klage), jf Forvaltningslova § 28 
 

Vurderingar og konsekvensar 
 

4.1  Medvirkning 
 
Flere av gjenboerne til den planlagte utbyggingen anfører at de skulle vært varslet om 
planarbeidet.  
 
Det følger av pbl. § 12-8 at registrerte grunneiere og festere til planområdet, og så vidt mulig 
andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte 
berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.  
 
Naboeiendommer er eiendommer som har felles grense til planområdet. Eiendommen gnr.  
2, bnr. 1 har felles grense til begge utbyggingsområdene. Eier av denne eiendom er varslet 
om utbyggingen.   
 
I denne saken har ikke alle gjenboere vært varslet og spørsmålet er om det er begått en 
saksbehandlingsfeil. Gjenboere er man dersom vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom 
denne og planområdet.  
 
Det er ikke noe absolutt krav i loven at gjenboere varsles, men det må foretas en konkret 
vurdering. Gjenboere som ligger nærme planområdet skal varsles dersom de blir berørt av 
utbyggingen. Det følger av planpraksis at man med «nærme» mener inntil 50 meter fra 
planområdet.  
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Erik Tveit ble varslet om planarbeidet selv om hans eiendom etter rådmannens syn ikke blir 
berørt av utbyggingen på grunn av den store høydeforskjellen mellom hans eiendom og 
planområdet. Eiendommen grenser heller ikke til Hovdenutvegen.  
 
De øvrige klagerne er ikke blitt varslet.  
 
Etter rådmannen syn vil ikke Henning Garsjø/Jorunn Aagetvedt bli så influert av utbyggingen 
at det kan anses som en saksbehandlingsfeil at de ikke ble varslet om planarbeidet.  
Eiendommen ligger på det nærmeste ca. 26 meter fra planområdet, men på grunn av 
høydeforskjellen vil ikke eiendommen bli berørt i av utbyggingen. Eiendommen grenser 
heller ikke til Hovdenutvegen.  
 
Når det gjelder Walter Sognnes sin eiendom ligger den på det nærmeste ca. 25 meter fra 
planområdet. Eiendommen grenser til Hovenutvegen, og rådmannen er av den oppfatning at 
Sognnes av den grunn burde vært varslet om planarbeidet.  
Av klagerne er det eiere av gnr. 2/1378, gnr. 2/1377, gnr. 2/1410 og gnr. 2/1412 som blir 
mest berørt både ift. trafikkøkning og av den planlagte bebyggelsen. Rådmannen er av den 
oppfatning at Johannesen, Hansen, Holboe Rye og Repstad er gjenboere som klart skulle 
vært varslet om planarbeidet.  
 
Det er således en saksbehandlingsfeil at Sognnes, Johannesen, Hansen, Holboe Rye og 
Repstad ikke ble underrettet på et tidligere tidspunkt.  
 
Rådmannen anser imidlertid at saksbehandlingsfeilen anses avhjulpet gjennom 
klagebehandlingen. Det vises til at rådmannen den 8. november 2017 sendte ut ny melding 
om planvedtak til 114 saksparter, herunder naboer og gjenboere til planområdet, samt 
velforeningene.  
 
Rådmannen har på bakgrunn av den saksbehandlingsfeilen som er begått, foretatt en svært 
grundig gjennomgang av klagene.  
 
4.2 Klagerett og klagefrist 
 
Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig 
andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt 
underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om 
klageadgangen og frist for klage, se pbl. § 12-12. 
 
Etter forvaltningsloven § 28 kan reguleringsplanvedtaket påklages av sakens parter og av 
andre med rettslig klageinteresse.  
 
Rådmannen legger til grunn at Sognnes, Johannesen, Hansen, Holboe Rye og Repstad er å 
anse som parter og dermed har klageadgang.  
 
Når det gjelder Erik Tveit og Hennig Garsjø/Jorunn Aagetvedt er rådmannen av den 
oppfatning av ingen av dem er å anse som parter, men finner under tvil at de har rettslig 
klageinteresse idet de har fritidsboliger i nærheten av utbyggingsområdene.  
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Det legges videre til grunn at Hovednut Alpin Hyttevel og Gottestøyl velforening har rettslig 
klageinteresser etter forvaltningsloven § 28.  
 
Alle klagene er fremsatt rettidig.  
 
4.3 Barn og unges interesser 
 
Det er anført at det er en saksbehandlingsfeil at barn og unges interesser ikke er tilstrekkelig 
beskrevet. Videre er det anført at de hyppige brukte akebakkene i området sannsynligvis vil 
forsvinne ved en utbygging.  
Rådmannen er enig i at barn og unges interesser er vist liten oppmerksomhet i 
planbeskrivelsen, men kan ikke se at dette kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, 
jf. forvaltningsloven § 41.  
 
Det vises blant annet til at det i forbindelse med sluttbehandlingen fremgår at kommunen har 
vurdert Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder råd om å avsette et område til lekeplass 
innenfor planområdet. Kommunen vurderte at dette ikke var nødvendig, da kommunen har 
laget en lekeplassplan som gir anvisning på at lekeplasser skal ligge på kommunal grunn 
eller i boligfelt.  
 
Rådmannen anser at det i nærmiljøet finnes gode og store nok arealer hvor barn og unge 
kan utfolde seg. Rådmannen er videre av den oppfatning at planforslaget vil ha positiv 
betydning for barn og unge idet flere kan bruke og bo nærmere alpinsenteret.  
 
Rådmannen er ikke kjent med at det er etablert akebakker i planområdene, men kan 
selvsagt ikke se bort fra at barn og unge sporadisk kan ha benyttet arealer ved 
Alpinanlegget/Vestheisen til aking. Etter rådmannens syn vil det imidlertid fortsatt være store 
arealer som barn/unge kan benytte til aking både ved Alpinanlegget og ved Vestheisen. Det 
vises til vedlagte kart som viser hvor store grøntarealer som vil være bevart etter 
utbyggingen.  
 
4.4 Konsekvenser for naturmangfoldet 
 
I forbindelse med sluttbehandlingen av planen vurderte kommunen konsekvenser etter 
naturmangfoldloven. Kommunens database for biologisk mangfold ble sjekket og det ble ikke 
funnet registreringer på eiendommene. På bakgrunn av dette ble tiltaket vurdert å ikke 
komme i konflikt med naturmangfoldloven.  
 
I en av klagene er det vist til at det ikke er vurdert om Gåttstøylbekken kan være en viktig 
gytebekk. 
 
Rådmannen har i forbindelse med klagebehandlingen undersøkt dette nærmere.  
 
Verken kommunens naturforvalter eller fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-
Agder har data/registreringer som skulle tilsi at Gåttstøylbekken ved BFK3 er en gytebekk.  
 
Fylkesmannens miljøvernavdeling peker imidlertid på at selv om det ikke er foretatt slike 
registreringer, må planen ikke forringe vannforekomstens kvalitet og det må ikke gjøres 
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fysiske inngrep i bekken. Det må heller ikke planlegges aktiviteter for nærme bekken og det 
er viktig at kantvegetasjon opprettholdes.  
  
Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at det vedtas en ny bestemmelse i § 8.3 som lyder:   
«Før igangsettelse til tiltak kan gis, skal avrenning av grunn- overflatevann være sikret og 
dokumentert i teknisk plan for det aktuelle tiltaket». 
 
Området rundt Gåttstøylbekken er regulert til friluftsområde i samme utstrekning som det er 
gjort i reguleringsplan for Hovdenut.  
 
I tillegg foreslår rådmannen at det tas inn hensynssone flomsone i det arealet som er regulert 
til friluftsområde, se for øvrig punkt 5.3 nedenfor.  
 
I § 5 er det bestemt at «Fyllingsfot for tomter kan tillatast i friluftsområde.»  
Rådmannen er av den oppfatning at fyllingsfoten for tomter bør inngå i byggeformål og det 
foreslå på denne bakgrunn at bestemmelsen utgår. Når det gjelder behovet for fyllingsfot kan 
dette løses ved at det for eksempel bygges en mur i formålsgrensen, se nærmere om dette i 
punkt 5.4 nedenfor.  
 
Ved å gjøre disse endringer i plankart og bestemmelser er rådmannen av den oppfatning at 
Gåttstøylbekken, og området rundt bekken, er tilstrekkelig sikret mot inngrep slik at tiltaket 
ikke kommer i konflikt med naturmangfoldloven.  
 
4.5 Trafikksikkerhet  
 
Rådmannen er enig i at planbeskrivelsen av trafikksikkerheten er mangelfull. Rådmannen 
har derfor i forbindelse med klagebehandling foretatt en grundig vurdering av dette 
spørsmålet.  
 
Flere klagere har stilt spørsmål/stilt krav om at det i planen må stilles rekkefølgekrav om 
fortau/gang- og sykkelveg langs Hovdenutvegen. 
 
En utbygging av BFT vil innebære en økning på inntil 400 utleieenheter, noe som vil 
generere trafikk. Rådmannen er av den oppfatning at trafikksikkerheten ikke er tilstrekkelig 
ivaretatt slik planen er vedtatt. Rådmannen foreslår derfor at det i plankartet legges inn 
nødvendig arealformål til fortau fra krysset ved Skisentervegen og langs BFT fram til 
plangrensen mot Gåttstøyl.  
 
I tillegg foreslås følgende rekkefølgebestemmelser i § 8.5:  
 «Før igangsettingstillatelse kan gis til byggetiltak i BFT skal fortau langs Hovdenutvegen fra 
kryss mot Skisentervegen i planens lengde være opparbeidet.» 
 
Adkomst/innkjøring til parkeringsplass 
Adkomst/innkjørsel til parkeringsplassen var tidligere vist med innkjørselspil fra sør. På grunn 
av innregulert fortau på denne strekningen, er dette nå endret til innkjørsel fra nord. 
Rådmannen er av den oppfatning at innkjørsel fra nord vil være mer trafikksikkert, da dette 
ikke vil føre til kryssing av fortau. Ny innkjøring til parkeringsplassen fremgår av plankartet.  
 
4.6 Sikkerhet for brukerne av eksisterende anlegg og nye bygninger 
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Når det gjelder sikkerheten til brukerne av alpinanlegget og brukerne av bygningene, viser 
rådmannen til at sikkerheten er regulert i forskrift om taubaner. Statens jernbanetilsyn er 
tilsynsmyndighet. Rådmannen legger på denne bakgrunn til grunn at sikkerhetene vil bli 
tilstrekkelig ivaretatt.  
 
4.7 Opparbeiding av veg, vatn, og avløp 
 
4.7.1 Veg, frisikt mv.  
Både BFT og BFK1-3 har adkomst via Skisentervegen. I planbeskrivelsen er det oppgitt at 
trafikken vil øke til planområdene, men ikke i vesentlig grad. Det er videre opplyst at 
utbyggingen ikke vil føre til gjennomgangstrafikk til hyttefelt.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at både fylkesvegen og Skisentervegen har tilstrekkelig 
kapasitet og bredde til en økt utbygging på inntil 400 utleieenheter og 180 fritidsenheter.  
 
Når det gjelder eksisterende kryss mellom Hovdenutvegen og Skisentervegen legger 
rådmannen til grunn at det er en uteglemmelse at frisikt ikke er innarbeidet i planen. Dette er 
nå rettet opp. I tillegg er krysset nå innlemmet i planområdet i samsvar med vedtatt 
reguleringsplan for Hovden del 2 (planid 199701).  
 
Når det gjelder anførselen om at Hovdenutvegen ikke er bred nok til å ta all trafikk som 
kommer som følge av utbyggingen, vil rådmannen bemerke at trafikken til BFT, som vil 
innebære den vesentligste utbyggingen med ca. 400 utleieenheter, kun vil benytte nedre del 
av Hovdenutvegen. Hensynet til myke trafikanter er nå ivaretatt med at det er innregulert og 
stilt rekkefølgekrav til fortau langs denne delen av Hovdenutvegen.  Rådmannen er av den 
oppfatning at Hovdenutvegen er tilstrekkelig bred til å ta den økte trafikken som følge av 
utbyggingen som kan komme i BFT.  
 
I BFK1-3 vil det kunne oppføres inntil 180 selveierenheter. I gjeldene plan er dette området 
regulert til 134 utleieenheter. En endring fra 134 utleieenheter til 180 selveierenheter vil etter 
rådmannens syn ikke innebære vesentlig trafikkøkning. Det vises til at trafikkbelastningen er 
større ved utleieenheter enn ved selveierenheter. Rådmannen er således av den oppfatning 
at Hovdenutvegen også bred nok til å ta den trafikken som utbyggingen i BFK1-3 vil kunne 
generere. 
 
4.7.2 Felles veg og fortau 
I bestemmelsene § 4.1 og § 4.2 er det ikke angitt hvem fellesvegene er felles for. Dette må 
være en uteglemmelse og dette er nå rettet opp i bestemmelsene.  
 
Når det gjelder anførselen om at utbygger må utbedre Hovenutvegen etter anleggsdrift, er 
dette et privatrettslig forhold som ikke angår plansaken. Rådmannen forutsetter imidlertid at 
eventuelle skader som påføres vegen vil bli utbedret av utbygger.  
 
Det er videre anført at avstanden til byggegrenser mot vei må økes.  
 
Det fremgår av plankartet at byggegrensen mot Hovdenutvegen er 4 meter. Rådmannen en 
er av den oppfatning at dette er tilstrekkelig og i tråd med planpraksis ved regulering av 
private veger. I og med det nå er regulert inn fortau langs Hovdenutvegen til plangrensen 
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mot Gåttstøyl, må imidlertid byggegrensen flyttes tilsvarende, slik at det opprettholdes en 
byggegrense mot fortau på 4 meter.  
 
Det foreslås derfor at det tas inn i følgende bestemmelse i § 3.3.2:  
«Byggegrense mot Hovdenutvegen er 4 meter målt fra yttergrense formålsgrense fortau.» 
Rådmannen har funnet det riktig å presisere at området mellom veg/fortau til byggegrense er 
areal som skal benyttes til snøopplag, og derfor ikke kan brukes til parkering.  
 
Når det gjelder avstanden til Skisentervegen så er det regulert inn et område for 
parkering/annen veggrunn (eksisterende). Dette arealet vil slik rådmannen vurdere det, 
fungere som en tilstrekkelig byggegrense mot Skisentervegen.  
 
4.3.7 Felles parkeringsplass 
Det anføres at det er for lite parkering til Hovden Alpinsenter på store utfartsdager.  
 
Til dette skal rådmannen bemerke at eksisterende dagparkering som er innregulert mellom 
Skisentervegen og skisenteret, fortsatt er ment å skulle betjene dagparkering for skisenteret, 
og ikke benyttes som parkering for den nye utbyggingen.  
 
Parkeringsplassen er regulert til felles parkeringsplass, men det er i bestemmelsene ikke 
bestemt hvem den skal være felles for. I gjeldende reguleringsplan «Hovden del 2» vedtatt i 
1997, er parkeringsplassen felles for D3, Q, B9, D4 og D 5. Når det gjelder område B9 er 
dette i sin helhet erstattet av reguleringsplanen for Hovden Alpin Lodge.  
 
Det foreslås på denne bakgrunn at kommunestyret inntar følgende bestemmelse i § 4.4 
første ledd: «Parkeingsplassen .... er felles parkering for delfeltene D3, Q, D4 og D5 i 
reguleringsplan for «Hovden del 2 (planID 199701).». Samtidig bes det om at kommunestyret 
bestemmer at siste setning i de vedtatte reguleringsbestemmelsen utgår: «Øvrige 
parkeringsplasser kan regnes med som parkering for FT6.» 
 
§ 4.4 vil etter dette lyde:  
«Parkeringsplassen skal benyttes som dagparkering til alpinanlegget og er felles parkering 
for delfeltene D3, Q, D4 og D5 i reguleringsplan Hovden del 2 (planID 199701). Ved 
etablering av parkeringskjeller skal antallet parkeringsplasser til dagparkeringen 
opprettholdes.» 
 
4.7.4 Parkeringsplasser  
 
Det er stilt spørsmål ved om leilighetsbyggene skal ha parkering i underetasjen og hvordan 
adkomsten til disse er løst.  
 
Til dette skal rådmannen bemerke at i henhold til planen vil det være tillatt å etablere 
parkeringskjeller. Det vil imidlertid være opp til utbygger å bestemme om parkeringsplassene 
skal opparbeides i dagen eller om det skal etableres parkeringskjeller. Dersom utbygger 
velger parkering i dagen, vil det medføre en lavere utnyttelse for bebyggelsen da hver 
parkeringsplass kreves at det settes av 18 kvadratmeter.  
 
Når det gjelder adkomst til utleieenhetene i BFT vil den enten etableres som vist på 
plankartet eller innenfor byggeområdet BFT.  
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4.7.5 Parkeringsplasser pr boenhet 
 
I forbindelse med sluttbehandlingen av reguleringsplanen ble vedtatt:  
 
«§ 3.2.2: For område FB_K3 og FT6 skal det etablerast 1,5 parkeringsplass per eining.» 
 
Bestemmelsen ble ved en inkurie ikke rettet i bestemmelsene til BFT § 3.3.2. (men ble tatt 
inn i 3.2.2). Dette er nå gjort.  
 
4.7.6 Vann og avløp, brannvann (slokkevann) 
 
I planbeskrivelsen opplyses det at VA-anlegg skal løses privat. Dette ble lagt til grunn av 
kommunen og det ble ikke stilt rekkefølgekrav i planen knyttet til teknisk infrastruktur. 
 
I regulerte strøk kan grunn bare bebygges dersom hovedavløpsledning og hovedvannledning 
fører til og langs eller over tomta, jf. pbl. § 18-1 bokstav a) og c).  
 
Dette er således noe som uansett må løses av utbygger i forbindelse med byggesak. 
Dersom det ikke er mulig å kople seg til en kommunal hovedledning, må utbygger løse dette 
selv, enten ved å bygge en hovedledning, inngå en privatrettslig avtale eller skaffe seg 
rettigheter i medhold av pbl. § 27-3.  
 
Kommunen har for øvrig ingen plikt til å overta eksisterende private anlegg på Hovdenut før 
videre utbygging kan tillates.  
 
Rådmannen anser det ikke som nødvendig at planområdet utvides slik at trase for ledninger 
frem til eksisterende offentlig anlegg sikres. Det vises til at kommunen har besluttet å legge 
en ny hovedledning i det aktuelle området.  
 
Når det gjelder brannvann (slokkevann) så følger det av plan- og bygningsloven § 27-1 at 
bygning ikke må føres opp eller tas i bruk med mindre det er tilstrekkelig slokkevann.  
 
For å ivareta forholdene knyttet til teknisk infrastuktur foreslår rådmannen at det stilles 
følgende rekkefølgekrav: 
  
Ny § 8.1: «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» 
 
Ny § 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. 
 
I tillegg ønsker rådmannen at det tas inn følgende setning i § 6.2 «Bebyggelse skal ligge 
minimum 4 meter fra midtlinje ledning». Dette vil sikre VA-ledningene i driftsfasen.  
 
4.8  Utforming av bebyggelsen  
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4.8.1 Om illustrasjoner/perspektivskisser/planskisse 
 
Saken skulle opprinnelig har blitt sluttbehandlet av kommunestyret 27. oktober 2016, men 
ble utsatt fordi planen manglet illustrasjoner som ga et tydelig bilde av hvordan området ville 
fremstå.  
 
Etter rådmannens syn forelå det tilstrekkelige illustrasjoner mv. da planen ble sluttbehandlet 
av kommunestyret 16. februar 2017.  
 
4.8.2 Utforming av bebyggelsen  
 
Det er anført at planen ikke er entydig med hensyn til utformingen av bebyggelsen innenfor 
felt BFK3 og at høyder ikke må settes høyere enn det tidligere plan setter som begrensing.  
 
Det følger av bestemmelsen § 3.2. 2 Utnyttelse: 
«Maksimal utnyttelse for FB_K3 er 8000 m2 BRA og det tillates maksimalt 150 boenheter. 
Bygningens maksimale mønehøyde er 15 meter til overkant møne og måles fra overkant 
gulv i 1. etasje.»  
 
Tilsvarende bestemmelser er gitt for BFK1-2 og BFT, men da er mønehøyden angitt til 
henholdsvis 5,5 meter og 12 meter fra overkant gulv i 1. etasje.  
 
Etter TEK 10 § 5-9 skal høyde angis enten med kotetall eller i meter over planert terreng. 
Høydefastsettelse med kotetall er konkret og entydig og brukes dersom man ønsker å styre 
høyden nøyaktig.  
 
Slik bestemmelsene er utformet gir den etter rådmannens syn ingen kontroll med hvor 
«høyt» terrenget blir etter planering eller hvor «høy» grunnmur blir. Rådmannen er av den 
oppfatning at slik bestemmelsen er utformet gir den liten mulighet til styring av bygningenes 
høyde. Rådmannen anbefaler derfor at bestemmelsene endres slik at høyden fastsettes med 
utgangspunkt i koteangivelse som innarbeides i bestemmelsene.  
 
Det foreslås følgende koteangivelser i bestemmelsene: 
I BFK1 skal maksimal mønehøyde ikke overstige kote 865,5. 
I BFK2 skal maksimal mønehøyde ikke overstige kote 874,0. 
I BFK3 skal maksimal mønehøyde ikke overstige kote 848,0 +/- 1m i bestemmelsesområde 
#3 og kote 853,0 +/- 1m i bestemmelsesområde #4. 
I BFT skal maksimal mønehøyde ikke overstige kote 834,0 +/- 1m for de høyestliggende 
bygningene, som avtrappes ned til maksimal møne 826,0 +/- 1m for de lavereliggende 
bygningene. 
 
4.8.3 Flate tak med takterrasse, samt balkonger 
I klagene anføres det at takterrasser er et brudd med kommunens egne retningslinjer om 
stedtilpasset utforming.  
 
Til dette skal rådmannen bemerke at det under sluttbehandlingen i kommunestyret ble gjort 
vurderinger av dette spørsmålet. Kommunestyret bestemte at bebyggelsen i FT6 (BFT) 
skulle ha saltak, og følgende bestemmelse ble vedtatt for område BFT:  
§ 3.3 «Bebyggelsen skal ha saltak».  
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Ved en inkurie ble ikke bestemmelsen § 3.3.1 tatt ut. I denne bestemmelsen sto det at «Det 
tillates flate tak med takterrasse». For at det ikke skal være motstrid mellom disse to 
bestemmelsene, er § 3.3.1 «Det tillates flate tak med takterrasser», tatt ut av 
bestemmelsene. Det vil etter dette ikke være tillatt med flate tak i BFT. Flate tak er derimot 
fortsatt tillatt i BFK1-3 og BFF.  
 
Etter rådmannens vurdering ble det ved kommunestyrets behandling tatt stilling til hvilke 
områder som kan ha flate tak, jf § 3.2.1. for områdene FB_K (BFK): «Det tillates flate 
tak.osv», og hvilke områder som skal ha saltak, jf § 3.3.1 for området FT6 (BFT): 
Bebyggelsen skal ha saltak. osv». Når det gjelder takutforming i BFF er dette ikke omtalt i 
bestemmelsene. 
 
Selv om vedlagte illustrasjonsskisser, som var vedlagt kommunestyrets behandling, viste 
balkonger, har dette ikke vært tillatt i hht bestemmelsene. Rådmannen er av den oppfatning 
at disse spørsmålene som er knyttet til bebyggelsens utforming, ikke skal rokkes ved i denne 
behandlingen, da det innebærer nye planfaglige vurderinger.   
 
4.8.4  Antall boenheter 
 
Det er stilt spørsmål ved hvordan antall boenheter skal fordeles på de enkelte blokkene. 
Reguleringsplanen gir anledning til at det oppføres inntil 400 utleieenheter fordelt på 9 
bygninger i BFT og inntil 180 selveierenheter i BFK1-3.  
 
Det vil imidlertid være opp til utbygger å prosjektere bygningene innenfor tillatt utnyttelse 
(BRA), kotehøyden og byggegrensen.  
 
4.8.5 Terrenginngrep 
 
Det er anført at leilighetsbygg med mønehøyde på 12 meter vil innebære et nytt uttrykk rundt 
skisenteret og vil representere et dramatisk inngrep i terrenget.  
 
Rådmannen viser til at det allerede i dag er gjort naturinngrep i området rundt Alpinsenteret 
og at det er en ønsket utvikling å etablere nye kommersielle senger nær skisenteret og 
Hovden sentrum.  
 
4.8.6 Naboulemper 
 
Det er anført at høyden vil ødelegge utsikts- og lysforhold for området bak BFT. Det foreslås 
at mønehøyden på bygg F-J reduseres med 3 meter for å dempe inntrykket av en «mur av 
blokker» og at det bør settes maks kotehøyde for møne.  
 
Når det gjelder maks kotehøyde vises det til punkt 4.8.2 ovenfor hvor dette er hensyntatt.  
 
Når det gjelder naboulemper er rådmannen av den oppfatning at klagene ikke danner 
grunnlag for å omgjøre planvedtaket. Det vises til at området ligger sentralt tilknyttet 
skisenteret og er et av Hovdens viktigste turistområder. Området er avsatt til videre 
utbygging i kommunedelplanen for Hovden, og området er allerede regulert til fritid- og 
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turistformål og blir i dag benyttet til skisenter. Etter rådmannens syn viser planen en 
utnyttelse som man må forvente i et sentralt og viktig turistområde.  
 
5 FORSLAG TIL ØVRIGE ENDRINGER 
 
5.1 Automatisk fredede kulturminner 
I reguleringsplanen er det angitt en sone med særlige hensyn – bevaring kulturmiljø. I dette 
området lå det tidligere seks kullgroper. Ved arkeologisk undersøkelse kan ikke disse 
gjenfinnes i terrenget, og det er derfor ikke lenger nødvendig å angi disse området som 
bevaring kulturmiljø. Denne feilen er verifisert av fylkeskommunen v/arkeolog Nils Ole Sunde 
i epost til kommunen 23.01.2018. Rådmannen foreslår derfor at bevaringsområde for 5 
kulturminner i BFK3 og bevaringsområde for 1 kulturminne i LF tas ut av planen.  
 
Det er da heller ikke lenger nødvendig å opprettholde den tilhørende bestemmelsen i § 6.2, 
som lyder: «Ved søknad om tillatelse til tiltak innenfor en hensynssone (570), skal 
kulturminnemyndigheter kontaktes og godkjenne tiltaket.».  
 
 
5.2 Bestemmelsesområder 
 
Bestemmelsesområder er angitt både for bebyggelse under bakkenivå og parkeringskjeller. 
De samme tallene er benyttet for å markere de automatisk fredete kullgropene.  
 
Tallene foreslås endret slik: 
Bestemmelsesområdene under bakkenivå og parkeringskjeller benevnes #1 og #2 i BFT og 
#3 og #4 i BFK3. 
 
Bestemmelsesområdene automatisk fredede kullgroper benevnes #5 og # 6 i BFK1 og #7 i 
BFT. 
 
 
5.3 Endring av paragrafnummer 
 
Som følge av en del bestemmer utgår og en del tas inn, vil paragrafnummerene bli endret, se 
utkast til bestemmelser. 
 
5.4 Flom 
 
I § 5 er det bestemt at «Fyllingsfot for tomter kan tillates i friluftsområde.» Rådmannen har 
foreslått i punkt 4.4 ovenfor at bestemmelsen skal utgå da fyllingsfot for tomter ikke bør inngå 
i friluftsområder. I tillegg har rådmannen foreslått at det tas inn hensynssone flomsone i det 
arealet som er regulert til friluftsområde. 
 
Dersom kommunen tillater at fyllingsfot for tomter kan tillates i friluftsområde, er det risiko for 
at en eventuell fyllingsfot vil kunne bli liggende i et flomutsatt område. Rådmannen foreslår 
på denne bakgrunn at det inntas følgende bestemmelse i ny § 3.2.2: «Før det gis 
igangsettingstillatelse til tiltak i BFK3 skal området sikres mot flom. Det tillates oppført 
forstøtningsmur i formålsgrensen.» 
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5.4 Høyspent 
 
I det vedtatte plankartet var høyspentlinjen i BFT vist i luftstrekning. Denne er lagt i bakken, 
og plankartet er nå endret slik at det i stedet viser kablet linje. I bestemmelsen er § 6.1 rettet 
til omsynssone høgspentanlegg, og det er inntatt en bestemmelse om at det ikke kan bygges 
nærmere enn 2 meter fra ytterkant kabel. 
 
 
Rådmannen tilrår følgjande endringar: 
 
i plankartet: 
 

a) Omsynssone høgspenlinje/bevaring kulturmiljø som ikkje lenger gjaldt, er teken ut 
b) Nye omsynssoner for høgspenning, jordkabel/VA-leidningar/frisiktsoner/flom/ er lagt 

til  
c) Bestemmelsesområde #3 og #4 for parkeringskjeller i BFK3 er lagt inn i plankartet 
d) Avkørsle til «dagparkingsplassen» f_SPA er flytta frå sør til nord på 

parkeringsplassen 
e) Del av felles veg til skisenteret er lagt inn (f_SV3) 
f) Del av Hovdenutvegen, Skisentervegen og kryss mellom Hovdenutvegen og 

Skisentervegen er lagt inn i plankartet 
g) Det er lagt inn nytt fortau langs Hovdenutvegen frå krysset med Skisentervegen. 
h) Teiknforklaring, tittelfelt og Sosi-kodar er utfylt og retta 
i) Forkortingar av formålsnemningar og nummer er retta og påført kartet og 

teiknforklaringa 
j) Dei to kartblada er sett saman til eitt plankart 

 
i føresegnene: 
 

a) § 2 er gjort meir omfattande ved at situasjonsplanen skal syne opparbeiding av 
uteareal  

b) § 3.1 er endra for BFF frå «To parkeringsplassar tillates etablert ...» til «To 
parkeringsplassar skal etableres..»  

c) § 3.2.2 er fastsett kotehøgde for topp møne for bebyggelse i BFK1-3 i staden for tal 
meter overkant golv 1. et. Mønehøgda er differensiert etter dei høgdene som var i 
planan. Vidare er det sett inn for område BFK3 at arealet mellom Hovdenutvegen og 
byggegrense ikkje kan nyttast til parkering, men er nødvendig å ha til 
snøopplagsplass. Vidare er det tatt inn at før det kan gjevast igangsettingsløyve til 
tiltak i BFK3 skal området sikrast mot flom, td ved at det vert sett opp forstøtningsmur 
i formålsgrensa mot friluftsområdet 

d) § 3.2.3 gjeld parkeringskjeller og bruksareal under terreng, og knytt til 
bestemmelsesområde #3 og #4, som no er avmerkt på plankartet. Den nye § er dels 
ei omarbeiding av føresegn 3.2.2., og delvis utvida ved at parkeringsareal under 
bakken er delt inn i to område, som fell saman med byggetrinn 1 og 2. Det er tatt inn 
at parkeringskjeller med tilhøyrande anlegg, som er heilt eller delvis under bakken, er 
tillete å bygge inntil grense etter nabosamtykke 

e) § 3.3.2 er fastsett kotehøgde for topp møne for bebyggelse i BFT i staden for tal 
meter overkant golv 1. et. Mønehøgda er differensiert etter dei høgdene som var i 
planen. Vidare er det sett inn at arealet mellom Hovdenutvegen og byggegrense ikkje 
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kan nyttast til parkering, men er nødvendig å ha til snøopplagsplass, og ei presisering 
av at byggegrensa er 4m målt frå formålsgrensa mot fortau.  

f) § 3.3.3 er ikkje endra i innhald, men føresegner som gjaldt parkeringskjeller og 
bruksareal under terreng for bestemmelsesområde #1 og #2, er samla i denne § 

g) § 4.1 – 4.2 er opprydding av fleire § i planen. Ordet «privat» er teken ut, då det skal 
vere felles veg og fortau, som samstundes også er opne for ferdsle, men ikkje 
offentlege vegar/fortau. Det er rydda opp i kven det er felles for.  

h) § 4.3 (ny) gjeld anna veggrunn. Avsett til snøopplag, grøfter og tekniske anlegg. 
i) § 4.4 gjeld felles parkeringsplass ved skisenteret. Her er det no teken inn att dei 

delfelta som hadde parkeringsrettar i reguleringsplanen for Hovden del II (planid 
199701). «Øvrige parkeringsplasser kan regnes med som parkering for FT6» er teken 
ut 

j) § 4.5 – 4.6 (nye) gjeld offentleg veg (Skisentervegen) og offentleg fortau langs denne. 
Dette er opparbeidd 

k) § 5.1 gjeld friluftsområdet ned mot Gåttstøylbekken. Her er teken ut «Det kan tillates 
fyllingsfot for tomter ut i friområdet.»  

l) § 6 gjeld omsynssoner.  
m) § 6.1 Her er det teken ut at oppføring av bebyggelse innaføre BFT ikkje kan tillatast 

før omlegging av høgspentlinje har funne stad. Høgspentlinja er no lagt om til 
jordkabel. Av same grunn er (gamal) § 8.2 teken ut.  

n) § 6.2.(ny) Gjeld VA-anlegg. Det er sett krav om at VA-leidningar under 
parkeringsplassen f_SPA må flyttast før det kan byggast parkeringskjellar. Det er krav 
til at ny bebyggelse skal ligge minimum 4 m frå VA-leidningar. 

o) § 6.3 (ny) Gjeld faresone flom. Det er ikkje tillete med tiltak i område avsett til flom. 
p) § 6.4 (ny) Gjeld faresone skred. Flytta frå tidlegare § 8.1 – elles ikkje endra 
q) § 6.5 (ny) Gjeld frisiktsone i kryss. Presiserer at det skal vere frie siktlinjer i kryss.  
r) § 7 Kulturminne. Her er ikkje endra noko, bortsett frå nummerering på 

bestemmelsesområda. Tidlegare § 6.2 er teken ut, då bevaringsområda for 6 
automatisk freda kulturminne er fjerna frå planen.  

s) § 8.1 (nytt innhald) gjeld krav om teknisk plan for veg, vatn, avløp, brann, renovasjon 
mm før det kan gjevast rammeløyve. Det er lista opp krav til kva planen skal 
innehalde av dokumentasjon på kapasitet, traséar og påkoplingspunkt.  

t) § 8.3 (ny) gjeld krav til at overflatevatn og avrenning til grunnen skal vere sikra før det 
vert gjeven igangsettingsløyve for det enkelte tiltaket 

u) § 8.4 (ny) krav til at før rammeløyve vert gjeve må det dokumenterast at VA-nett og 
veg har tilstrekkeleg kapasitet til dei tiltaka som skal settast i gong, og at evt. 
tilknyting til privat veg og VA-nett må vere sikra gjennom skriftleg avtale 

v) § 8.5 (ny) krav om at fortau langs Hovdenutvegen skal vere opparbeidd før det vert 
gjeve igangsettingsløyve til byggetiltak i BFT 

 
Ver merksam på at det i omtalen er nytta dei nye nemningane. 
 
Ein syner til vedlagte føresegner der ein har stroke over det som er teken ut, og nye 
føresegner er lagt til med raud skrift. 
 
Plankart og –føresegner, vedteken av kommunestyret 16.02.2017, som vart sendt ut ved 
melding om vedtak, er vedlagt. 
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Rådmannen gjer merksam på at planomtalen som ligg ved ikkje er oppdatert i samband med 
klagesaka.  
 
Konsekvensar for folkehelse 
 
Ein kan ikkje sjå at saka har negativ innverknad på folkehelsa.  
 
Bykle,  
 
 
Rådmann 
 
 
Vedlegg: 
  

Melding om vedtak blir sendt til offentlege mynde, velforeiningar og partar i saka. 
 
 
 
 
 
 


