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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre drift og utvikling av eksisterende helikopterbase i 

sørenden av Hartevatn. Planen tilrettelegger for nye bygg tilknyttet basen som skal muliggjøre fremtidig 

drift, da med særlig fokus på mulig fremtidig luftambulansebase.   

 

Planen er utarbeidet i samarbeid med Bykle kommune som har jobbet aktivt politisk for å få 

luftambulansebase til Hovden. 

 

Planen vil viderefører eksisterende helikopterbase, men legger samtidig til rette for en utvidet bruk av basen i 

form av økt frekvens i flyvinger og etablering av ny bygningsmasse til næringsformål. Økt frekvens for 

flyvinger henger sammen med bruk av basen til luftambulanseflyvinger. Noen av byggene er foreslått 

regulert i område som i dag er regulert til jordbruksformål i gjeldende plan. Dette gjør at ønsket formål er i 

strid med regulert formål. Det er derfor utarbeidet konsekvensutredning av formålsendringen. Basen vil 

fortsatt være en helikopterbase, men man ønsker å åpne opp mulighet for å etablere luftambulansebase i 

området, og konsekvensutredningen omfatter derfor også en støyutredning knyttet til endret bruk, samt en 

generell vurdering av endring i beredskapssituasjon nyttet til endret bruk.  

 

Planarbeidet går parallelt med rullering av kommuneplanen, hvor planforslaget også er spilt inn og utredet, 

men på grunn av behov for fremdrift har man sett seg nødt til å kjøre parallelle prosesser, da rullering av 

kommuneplanen erfaringsmessig er en tidkrevende prosess. 

Dersom kommuneplanen blir vedtatt uten endringer i foreslått formål for området vil planen dermed være i 

tråd med vedtatt kommuneplan. 

Planarbeidet utføres av COWI AS på vegne av Knut Axel Ugland Holding AS. 
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2 Prosess og medvirkning 

Arealplaner skal vurderes i forhold til "Forskrift om konsekvensutredninger for 

planer etter plan- og bygningsloven", som har til hensikt å sørge for at hensyn 

til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under utarbeidelsen av planer. 

Forskriftens § 2 tar for seg tiltak som alltid skal konsekvensutredes, mens § 3 

tar for seg tiltak som skal utredes hvis det vurderes å ville være vesentlig 

virkning for miljø og samfunn. Vedlegg II til forskriften lister opp tiltak som 

skal vurderes etter kriteriene i Vedlegg III bokstav a) til q). 

Noen av byggene er foreslått regulert i område som i dag er regulert til 

jordbruksformål i gjeldende plan. Dette gjør at ønsket formål er i strid med 

regulert formål. Det utarbeides derfor konsekvensutredning av 

formålsendringen. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning, jf. pbl. § 

4–2 andre ledd. 

 

Formålet med konsekvensutredning (KU) er å sikre at hensynet til miljø og 

samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen og gjennomføringen av 

planen. Tema som skal konsekvensutredes er:  

› Biologisk mangfold 

› Nærmiljø, friluftsliv og hensynet til ban og unge 

› Landskap 

› Landbruk og grønnstruktur 

› Naturresurser 

› Kulturminner og kulturmiljø 

› Støy 

› Forurensning 

› Bygningsmiljø og estetikk 

› Teknisk infrastruktur 

› Næringsliv 

› Folkehelse 

› Konsekvenser i anleggsperioden 

› ROS analyse 

 

Når det stilles krav om en konsekvensutredning skal det ved oppstart av 

planarbeidet utarbeides et planprogram. Planprogrammet legger føringer for 

konsekvensutredningen som legges fram sammen med et planforslag i neste 

runde av planprosessen. Planprogrammet ligger som vedlegg 7 

Varsel om oppstart 

Oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram ble kunngjort 10.06.2018, 

med frist for innspill satt til 31.08.2018. Planarbeidet ble annonsert i 

Setesdølen den 10.07.2018. I tillegg ble berørte offentlige myndigheter, 

grunneiere og festere i området tilskrevet. Se vedlegg 8 for varselbrev, annonse 

og varselkart. 

Ved fristen for å komme med merknader var det mottatt 9 merknader til 

Varsel om igangsetting av 
reguleringsplanarbeid med KU

•Utarbeide forslag til 
planprogram

Kunngjøring om utlegging av  
planprogram til offentlig høring

•6 ukers høringsfrist

Planprogram fastsettes politisk 
av kommunestyret

Utarbeide planforslag med  
konsekvensutredning

1. gangs politisk  behandling av 
planforslaget i planutvalget. 

•Planforslag legges ut på høring 
med 6 ukers høringsfrist

2. gangs politisk behandling av 
planforslaget i  planutvalget før 

egengodkjenning i 
kommunestyret 

Kunngjøring av vedtatt 
reguleringsplan

Klagefrist på vedtaket,  3 uker
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oppstart og planprogram. Et sammendrag og kommentarer til disse ble laget etter offentlig ettersyn av 

planprogrammet. Se kapittel 7.  

Planprogrammet, ble behandlet og fastsatt av Planutvalget 15.10.2018. 

Planforslag 

Basert på planprogrammet med vedtatte tilføyelser, samt innkommende merknader er det utarbeidet et 

planforslag som består av: 

 

› Plankart 

› Planbestemmelser  

› Planbeskrivelsen med konsekvensutredning og tilhørende vedlegg. 

› ROS analyse 

 

Etter politisk behandling vil det bli offentlig ettersyn av planforslaget, før forslaget revideres ved behov og 

deretter sendes til ny politisk behandling og endelig vedtak. 

Diagrammet på forrige side viser den formelle planprosessen. 

 

Lovverket gir klare føringer i forhold til medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige myndigheter og 

andre sentrale parter i saken blir varslet gjennom brev. I tillegg annonseres planarbeidet i lokal presse, slik at 

også øvrige har mulighet til å følge med og / eller komme med innspill til planarbeidet. 

 

En standard planprosess for reguleringsplaner har flere runder der man ber om innspill. I første omgang 

varsler man oppstart, for å innhente merknader før man går i gang med utarbeiding av et konkret forslag. 

Deretter vil man legge ut forslaget til offentlig ettersyn, og ved behov kan det være aktuelt med flere slike 

høringsrunder. 

 

Bykle kommune bruker aktivt sine nettsider i forbindelse med pågående planarbeider, og alt planmateriale 

som legges ut til høring vil legges ut her. Adressen til nettsidene er www.bykle.kommune.no. 

http://www.bykle.kommune.no/
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2.1 Framdrift 

 

Fastsettelse av planprogram  Høst 2018 

Varsel om igangsetting av planarbeid / frist for 

uttalelse 

11.7.18/ 31.08.18 

Innsending av forslag til 1. gangsbehandling  Høst 2018 

1. gangsbehandling (antatt) November 2018 

Offentlig ettersyn (6 uker) Høst 2018 

2. gangsbehandling (antatt) Vår 2019 

Kommunestyrevedtak (antatt) Vår 2019 
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3 Gjeldende planer og føringer 

 

3.1.1 Nasjonale føringer 

› Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008.  

› Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000. 

› Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981.  

› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009 

› Lov om friluftslivet av 28. juni 1957. 

› Lov om kulturminner av 10. juni 2005. 

Lov om vassdragsregulering. 

› Luftfartsloven  

› RPR areal og transport i planleggingen 

› RPR for vernede vassdrag 

› RPR Universell utforming 

 

3.1.2 Kommuneplaner – Pågående planarbeid- Rullering av kommuneplans 
arealdel for Bykle kommune 2018-2030 

Planarbeidet går parallelt med rullering av kommuneplanen, hvor planforslaget også er spilt inn og utredet, 

men på grunn av behov for fremdrift har man sett seg nødt til å kjøre parallelle prosesser, da rullering av 

kommuneplanen erfaringsmessig er en tidkrevende prosess. 

Dersom kommuneplanen blir vedtatt uten endringer i foreslått formål for området vil planen dermed være i 

tråd med vedtatt kommuneplan. 

 

3.1.3 Reguleringsplaner 

› Reguleringsplan for Helikopter og sjøfly - sørenden av Hartevatn, planID 199705 med tilhørende 

utredninger. 

Figuren under viser planavgrensning i forhold til eksisterende reguleringsplan.  
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Figur 1: Helikopterlandingsplass og sjøflyhamn i sørenden av Hartevatn. Stiplet linje viser ny planavgrensning. Linjen er kun 

ment som en illustrasjon. Plan ID 941 

 

› Reguleringsplan Hartevatn sør, planID 941_200613 
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Figur 2: Reguleringsplan – Hovden – industriområde i sørenden av Hartevatn. 
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4 Planområdet 

Dette kapittelet omhandler planområdet slik det framstår i dag.  

4.1 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger lengst syd i Hartevatn, syd for Hovden sentrum. Området grenser til Otra i sør-øst, 

Hartevatn i nord og rv. 9 i øst. Planområdet utgjør omlag 39,7 daa.  

 

Figur 3: Planområdets beliggenhet (Kilde: kartverket.no) 
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Figur 4: Planavgrensning vist i gjeldende kommuneplan/ortofoto. Avgrensningen er vist omtrentlig og er ment som en 

illustrasjon.  

4.2 Eierforhold 

Området som berøres av planarbeidet omfatter i all hovedsak eiendom gnr/bnr: 2/842, 2/843, 2/2, 2/835, 

2/464. 

4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området brukes i dag som helikopterbase med omkringliggende arealer regulert til parkbelte i 

industriområde og landbruksformål. Landbruksformålet stemmer ikke med dagens bruk eller potensiale for 

bruk. Dette temaet er vurdert i konsekvensutredningen. 

 

Figur 5: Helikopterbasens beliggenhet ved Hartevatn. 

Helikopterbase 
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4.4 Stedets karakter 

Selve området er småkupert, men ligger i en dal der Otra renner ut av Hartevatn langs RV9 med høye 

fjellsider i øst og vest. Planområdet grenser mot et masseuttak i sør. 

 

4.5 Natur og landskap 

Ifølge Gårdskart fra NIBIO er det ikke registrert dyrkbar jord innenfor planområdet. Vegetasjonen er skrinn, 

hvor majoriteten av de ubebygde arealene er kategorisert som uproduktiv skog i tillegg til mindre 

forekomster av jorddekt fastmark og skog med lav bonitet. Det er tross formålet heller ikke knyttet særlige 

hensyn til landbruk i området. I forhold til vegetasjonen er ikke området særlig egnet til skogsdrift. Nord-, 

vest- og sørsiden av dagens bebygde areal forekomst av lauvskog med lav bonitet.  

Fra Artsbankens Artskart kan man se at det ikke er registrert rødlista arter i eller rundt planområdet. Like øst 

og sør for planområdet er det imidlertid registrert fire forekomster av livskraftige arter, herunder moser, 

alger, fugler og karplanter. Miljødirektoratet har i tillegg kategorisert et større område med arter av særlig 

stor forvaltningsinteresser som strekker seg fra nordsiden av rv.9 til øst- og sørsiden av planområdet ved 

Sanden.  

 

Figur 6:  Område med arter av særlig stor forvaltningsinteresse, planområdet markert med rød stiplet strek (Kilde: Naturbase) 

 

Rett sør for basen er det registrert forekomstområde for pukk og uttak av gneis. NGU har registrert 

forekomstområdet til å være "lokalt meget viktig". Reguleringsplanen vil ikke komme i konflikt med dette 

området.  
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Figur 7: Forekomstområde for pukk og uttak av gneis. Kilde: DMF, 2018 

 

4.6 Flom-, erosjon- og skredfare 

Deler av området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Viser her til NVEs flomsonekart:  

Område hvor det er 

forekomstområde for pukk 

og uttak av gneis 
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Figur 8: Flomsonekart fra NVE. Kilde NVE, 2018 

NVEs aktsomhetskart for flom viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Kartet er ikke nøyaktig, 

men gir en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere. Planområdet grenser til Hartevatn som er et 

regulert vassdrag. Det foreligger ikke flomsonekart for planområdet. Hartevatn er regulert med høyeste 

vannstand på 759.9 m. og laveste vannstand på 758.30 m. Ved en 1000 års flom er høyeste vannstand i 

Hartevatn beregnet til 760.25 m. Det at Hartevatn er regulert reduserer faren for flom på planområdet.  

Det er ikke registrert områder med fare for ras og skred i planområdet eller i nærhet til planområdet (kilder: 

ngi.no, miljostatus.no, ngu.no).  

4.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller –miljøer innenfor planområdet. Fra Riksantikvarens 

Kulturminnesøk kan man imidlertid se at det er registrert et arkeologisk enkeltminne like sør for 

planområdet. Minnet består av et veganlegg, men har vernestatus ikke-fredet. Planforslaget vil ikke komme i 

konflikt med kulturminnet. 

4.8 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Hovden ligger i toppen av Setesdalen omringet av fjellandskap. Ryfylke-, Setesdals- og Austheiane som 

ligger i nærheten, gir Hovden som destinasjon en stor rekreasjonsverdi. Den norske turistforening har flere 

oppmerkede løyper med utspring fra Hovden sentrum. Hovden har også alpinbakke, langrennskiarena, DNT 

hytter og lysløyper. Dette gjør at fjellet rundt planområdet blir mye brukt.  
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Det er ikke registrert turstier, skiløyper ol innenfor planområdet. Store deler av området er i dag utbygd. 

Hartevatn er også regulert og det er en demning vest for planområdet ved utløpet av Otra. Det er registrert en 

gammel ferdselsveg langs rv. 9. Denne er lagt inn i reguleringsplan for Hartevatn sør – utvida. Planområdet 

ligger utenfor denne ferdselsvegen. Området vurderes som mindre attraktivt for rekreasjon og friluftsliv. 

Adkomstvegen til området vil ikke bli endret. Dette gir mulighet for å bevege seg rundt hele Hartevatn 

dersom det er ønskelig.  

 

Figur 9: Oversiktsbilde over området. Kilde: Ut.no, 2018 

 

 

 



  
 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR HELIKOPTER OG LUFTAMBULANSE –SØRENDEN AV HARTEVATN, BYKLE KOMMUNE 

 

 

16 

4.9 Trafikkforhold 

Området har adkomst fra rv. 9 og inn på vegen Hartevatn industriområde. ÅDT for rv. 9 ved innkjøring til 

planområdet er på 1100 med 11% tunge kjøretøy.  

 

Det er registrert én ulykke på rv. 9 i nærhet til planområdet de siste 15 årene. Ulykken var en utforkjøring på 

vegen. Det er ikke registrert noen ulykker i tilknytning til innkjøringen til planområdet. Det er ikke registrert 

noen ulykker ved innkjøring til planområdet.  

 

Figur 10: Innkjøring inn til planområdet fra rv. 9. Kilde: Googlemaps, 2018 

 

  

4.10 Teknisk infrastruktur 

Agder Energi har distribusjonsnett. AEs luftkabler/ledninger er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på 

kartet under kan variere. Det er sannsynlig at man kommer til å legge kabler i undersjøisk ledning i 

Hartevatn og frem til helikopterbasen. 
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Figur 11: Viser distribusjonsnett innenfor planområdet. Kilde: Agder Energi, 2018 

 

4.11 Barn- og unges interesser 

Området benyttes i dag som helikopterbase og har få kvaliteter i dag som vurderes som attraktive for barn og 

unge. Det er ikke registrert barnetråkk i området. Det er heller ikke registrert skiløyper i området. Området er 

lite tilgjengelig for barn og unge slik det er. Det er langt unna barnehager, skoler og boligbebyggelse. Det er i 

dag en helikopterbase på området. Av den grunn vurderes det som lite trygt for barn å ferdes i området. Det i 

gjeldende reguleringsplan regulert parkbelte i planen. Dette formålet anses som misvisende i forhold til 

sikkerhet. En ønsker ikke at folk ferdes i området nær helikopterbasen. På motsatt side er det regulert 

industriområde. Området generelt er derfor lite egnet for barn og unge og ferdsel generelt.  

4.12 Offentlige funksjoner 

Planområdet ligger ca. 4 km sør fra Hovden sentrum i luftlinje. Her finnes barnehager, barne-, ungdoms-, og 

videregående skole. Her ligger også idrettsanlegg og Hovden Badeland. I sentrum finnes også skisenter.  
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Figur 12: Avstand fra planområdet til Hovden sentrum. 

 

Figur 13: Fasiliteter i Hovden sentrum 

Hovden 

sentrum 

Plan 

området 

Hovden sentrum 

 

 

 

 

 

 



  
 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR HELIKOPTER OG LUFTAMBULANSE –SØRENDEN AV HARTEVATN, BYKLE KOMMUNE 

 

 

19 

5 Beskrivelse av planforslaget 

Hensikten med planen er å lage en ny reguleringsplan og å avløse den eksisterende planen. Det eksisterende 

arealet for lufthavn og bruken av planområde skal utvides og eksisterende formål for landbruk og park 

endres til formål lufthavn/næring for å legge til rette for etablering av ny bebyggelse knyttet til eksisterende 

base. 

I gjeldende reguleringsplan er det regulert et større parkbelte. Som tidligere skrevet er området lite gunstig 

for folk å ferdes i. Formålet er derfor tatt ut i ny reguleringsplan. Det er heller regulert et område med 

"buffersone mot vassdrag". Det åpnes ikke opp for ferdsel i dette området av sikkerhetsmessige grunner.  

 

Figur 14: Plankart Helikopterbase Hartevatn, COWI AS 
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5.1 Arealbruk  

Formål Areal i m² 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Kjøreveg, SKV 1601 

Annen veggrunn – grøntareal, SVG 979 

Lufthavn generelt, SL1-SL2 27174 

Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer 

luftambulanse- og helikopterbase kombinert med andre næringsformål, SAA 

5519 

Buffersone mot vassdrag – grøntareal, SBG1-SBG2 4452 

TOTALT 39 725 

 

 

5.1.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

› Kjøreveg, SKV 

 Områdene er regulert til vegformål. SKV vil være hovedatkomst til planområdet og skal etableres med 

 minimum 4,0 m kjørebanebredde. Området inkluderer også dagens avkjørsel til helikopterbasen. Det 

 tillates etablert ny avkjørsel for område SAA, denne kan enten samordnes med dagens avkjørsel eller 

 være en egen avkjørsel. 

› Annen veggrunn - grøntformål, SVG 

 Områdene er regulert til annen veggrunn med bredde 3,0m fra vegskulder. Kan benyttes til snørydding 

 der dette ikke er i konflikt med siktsoner for utkjørsler. 

› Lufthavn generelt, SL 

 Områdene regulerer område for lufthavn. Det kan etableres anlegg, plattformer, bygg eller andre 

 konstruksjoner som er nødvendig i forbindelse med drift og vedlikehold av helikopterbasen. 

› Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer luftambulanse- og helikopterbase 

kombinert med andre næringsformål, SAA  

 Områdene regulerer næringsområde tilknyttet helikopterbasen. Her kan det etableres nærings- og 

 driftsbygg tilknyttet helikopterbasen. Man åpner for næringsvirksomhet og overnatting i nye bygg. 

 Dette er nødvendig for driften av basen og dersom basen skal kunne benyttes som luftambulansebase. 

 Næring vil ikke være i konflikt eller direkte konkurranse med annen næringsvirksomhet på Hovden og 

 vil være rettet mot drift og aktiviteter knyttet til helikopterbasen. 

› Buffersone mot vassdrag – grøntareal 

Området skal være en grønn buffersone mot Hartevatn. Det tillates ikke harde dekker i dette området. 

Vedlikeholdshogst av vegetasjon for å sikre innflygingssoner og sikt er tillatt. Det tillates etablert 

gjerder, lysinstallasjoner, opptrekksrampe for sjøfly og andre installasjoner som er nødvendig for drift 

og sikkerhet for helikopterbasen innenfor sonen. Disse skal omsøkes og godkjennes av kommunen. Det 
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tillates ikke bygninger innenfor sonen. Av  sikkerhetshensyn til helikopterbasen tillates ikke allmenn 

ferdsel i området.  

 

5.1.2 Hensynsoner 

› Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

 Områdene regulerer hensynssone for høyspentlinje.  

› Flomfare 

 Områdene regulerer hensynssone for flom.  

› Frisikt 

 Områdene regulerer frisiktsoner for eksisterende avkjørsel. 

› Krav vedrørende infrastruktur – VA-ledning  

Området regulerer VA-ledninger i bakken. Det kan ikke føres opp bygninger eller andre innretninger i 

sonen.  

 

› Innflygingssone 

Sonen viser innflygingssone for helikopterlandingsplass. Det må ikke settes i gang tiltak som kommer i 

konflikt med innflygingssonen for landingsplassen.  

 

5.2 Bebyggelsens plassering og utforming 

Ved behandling av byggemeldinger skal bygningsmyndighetene se til at de enkelte bygg og anlegg får en 

god utforming når det gjelder form, materialbruk og farger.  

 

5.3 Trafikkløsning 

Området vil ha adkomst via SKV fra rv. 9. Vegløsningen vil være lik som dagens situasjon. Avkjørselen slik 

den foreligger tilfredsstiller krav knyttet til utforming og frisikt. Det kan etableres ny avkjørsel for område 

SAA enten som egen avkjørsel eller i sammenheng med eksisterende avkjørsel. Nye avkjørsler skal ha 

bredde min 6,0m og tilfredsstillende krav til frisikt. 

Det er regulert ny avkjørsel til området fra RV9 i gjeldende plan. Denne legges til grunn at kan realiseres i 

fremtiden og at denne utbedringen vil være en forbedring av trafikksituasjonen inn til området. Den største 

utfordringen i trafikk i dag ligger i tungtrafikk til og fra eksisterende næringsområde ved siden av 

planområdet. Utbedring av eksisterende avkjørsel fra RV9 vil ha størst betydning for denne trafikken. 

Planforslaget vil ikke generere en stor øking i trafikk til og fra området, denne vil ikke være vesentlig større 

enn i dagens situasjon. 

5.4 Naturmangfold 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§8 – 12. Under følger 

redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt: 

 

§8 – Kunnskapsgrunnlaget: 
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Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand. Området er vurdert ut ifra kjent kunnskap om planområdet. Artsdatabanken, Naturbase 

og miljostatus.no er benyttet i kartleggingen når området er blitt vurdert. Norsk rødlistes kartlegging av 

viktig natur mangfold er lagt til grunn når området er blitt vurdert. 

 

Fra Artsbankens Artskart kan man se at det ikke er registrert rødlista arter i eller rundt planområdet. Like øst 

og sør for planområdet er det imidlertid registrert fire forekomster av livskraftige arter, herunder moser, 

alger, fugler og karplanter. Disse forekomstene ligger utenfor planområdet og det vurderes at disse ikke vil 

bli særlig påvirket av tiltaket da det er små endringer fra dagens situasjon.  

Miljødirektoratet har kategorisert et større område med arter av særlig stor forvaltningsinteresser som 

strekker seg fra nordsiden av rv.9 til øst- og sørsiden av planområdet ved Sanden hvor det er omsynssone for 

villrein. Planområdet ligger ikke innenfor denne hensynssonen. Når det kommer til støy knyttet til 

helikopterbasen er dette vurdert i egen rapport. Se vedlegg 5 

Når det gjelder vegetasjonen i planområdet er det ved nord-, vest- og sørsiden av dagens bebygde areal 

forekomst av lauvskog. NIBIO klassifiserer imidlertid lauvskogen med lav bonitet (evne til å produsere 

trevirke). Denne er også utenfor planområdet.  

 

§9 – Før-var-prinsippet: 

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er godt, og virkningene av planen omtales nedenfor.  

På planområdet er det gjennomført registreringer med tanke på ovennevnte, og det er ikke registrert arter 

eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet.  

 

§10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning: 

På grunn av tiltakets størrelse og omfang, samt det er i området gjennomført registreringer med tanke på 

ovennevnte hvor der er ikke registrert arter eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet vil 

planforslaget ikke medføre negative konsekvenser for naturmangfold. 

Ser man da på den totale belastningen på bakgrunn av punktene som er beskrevet ovenfor og vurderer man 

tiltaket i en større sammenheng, må man se hvordan tiltaket kan virke inn på andre økosystemer. I dette 

tilfellet er det ingen andre økosystemer som vil ta skade av tiltakene som er planlagt på planområdet. 

§11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver: 

Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom skade på naturmangfoldet skulle inntreffe. 

Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig i forhold til 

tiltakets og skadens karakter. 

 

§12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 

Ved opparbeidelse av planområdet vil det blitt tatt forhåndsregler som gjør at man unngår skader på 

naturmangfoldet ihht. gjeldende lover og forskrifter på planområdet. Vurdert ut ifra nåværende og fremtidig 

bruk, samt tiltakets størrelse og lokalisering i forhold til eksisterende boligbebyggelse, befolkningsvekst og 

økonomi, er vi av den oppfatning av at tiltaket samlet sett vil være hensiktsmessig for samfunnet. 

5.5 Kulturminner 

Det er ingen registrerte kulturminner som vil bli påvirket av planarbeidet.  

5.6 Plan for vann- tilknytning til offentlig nett 

Plan for vann og avløp vil bli avklart i tekniske planer. Godkjent teknisk plan skal foreligge før det gis 

igangsettingstillatelse i planområdet. Alle typer kabler skal legges i bakken. 
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5.7 Snø 

Det er regulert inn 4 meter annen veggrunn på sørsiden av BFT1 og 3,0m på nordsiden av SKV. Langs 

SKV2 er det regulert inn 1.5 m. på hver side av vegen. Det tillates snøopplag på friområder.  

5.8 Barn og unges interesser 

Området har ikke særlig bruk fra barn og unge i dag og det legges heller ikke opp til dette etter ny 

reguleringsplan. Området er ikke sikkert for ferdsel. Det ønskes ikke at barn skal ferdes i området.  

5.9 Renovasjon 

Det skal etableres anlegg for renovasjon, detaljert plan for søppelhåndtering avklares i situasjonsplan. 
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6 Konsekvenser av planforslaget 

Det er utarbeidet et eget dokument med punkter som er konsekvensutredet. Viser til vedlegg 4. Her finnes 

også en samlet vurdering av planen.  

 



  
 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR HELIKOPTER OG LUFTAMBULANSE –SØRENDEN AV HARTEVATN, BYKLE KOMMUNE 

 

 

25 

7  Planprosess 

 

7.1 Innkomne innspill og merknader  

Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. 

Allmennheten og berørte parter fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling av igangsatt 

detaljregulering av planområdet i avis, brev og på internett. 

Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn. Det er avholdt oppstartsmøte 

25.06.18 med kommunen med representant fra tiltakshaver til stede. Planarbeidet ble varslet 11.07.18, med 

frist for å inngi merknad 31.08.18. Under følger innkomne merknader til varsling om oppstart av planarbeid, 

samt COWIs kommentarer til merknadene:  

Dato Innkomne 

merknader: 

Merknad: Kommentar: 

24.07.18 Fylkesmannen i 

Aust- og Vest-

Agder 

Fylkesmannen er særlig opptatt av at følgende vurderes 

og gjøres rede for i det videre planarbeidet:  

› Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1 første 

ledd bokstav g). Se bl.a. miljøkommune.no for 

veiledning: 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima

/Klima--og-energiplanlegging/  

› Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4. 

› - Forurensning fra kjemikalier og drivstoff og støy. 

Vedr. støy viser vi til retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging T-1442/2016.  

› Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 

femte ledd.  

› Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. I 

dette tilfellet i første rekke for arealene åpne for 

allmennheten.  

›  Ivaretakelse av friluftslivsinteresser og hensynet til 

barn og unges interesser, herunder trygg adkomst til 

friluftsområder, jf. pbl. § 1-1 femte ledd og 

rundskriv om barn og planlegging T-2/2008.  

› Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra 

analysen skal innarbeides i plan og bestemmelser, 

jf. pbl. § 4-3. Veilederen «Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging – metode for risiko- 

og sårbarhetsanalyse i planleggingen» (DSB/2017) 

anbefales. Klimaendringer/klimatilpasning skal 

også belyses i ROS-analysen, se i denne 

sammenheng bl.a. www.klimatilpasning.no.  

› Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 

7.  

Tas til 

orientering. 
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› Vannforskriften § 12.  

 
For øvrig minner Fylkesmannen om deres sjekkliste for 

utarbeidelse av reguleringsplaner. Sjekklisten kan hentes 

elektronisk fra vår hjemmeside; 

https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-

Agder/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/  

05.09.18 Agder Energi 1 I planområdet som inngår i detaljreguleringen har 

AE distribusjonsnett og er bygget i medhold av 

områdekonsesjon.  

2 Det må tas hensyn til eksisterende nett innenfor 

planområdet. Traseen må registreres i planen med 

en hensynsone (faresone) på 15m.  Ved flyvning av 

helikopter i området kan det være greit at pilotene 

har et digitalt kart som viser hvordan linjen går slik 

at Helikopteret ikke kommer for nærme anlegget til 

AEN.  

3 Det må ikke iverksettes tiltak som medfører 

forringelse av adkomst til AEs anlegg. Det må 

heller ikke gjøres inngripen i terrenget som 

medfører endring av overdekningen over kabler 

eller oppfylling av terrenget som medfører redusert 

høyde opp til luftledningsanlegg.  

4 AE gjør oppmerksom på at spenningsnivået for 

ledningsanleggene ikke må påføres i planen, 

herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha 

en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå 

og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle 

ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som 

én ledning. Høyspenningskabler under bakken 

tegnes ikke inn på kartet. Vi viser i denne 

sammenheng til Forskrift om beredskap i 

kraftforsyningen § 6-2, og NVEs Veiledning til 

forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5. 

5 I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan 

planområdet skal forsynes med elektrisk. Det må 

avklares i hvilken grad eksisterende nett kan 

benyttes, evt omlegginger av nettet. 

1. -5  Faresone 

for 

høyspentlinjer 

er lagt inn i 

plankartet. Det 

er også lagt 

inn 

bestemmelser 

knyttet til 

faresonen. 

Viser til 

vedlagte 

bestemmelser.  

26.07.18 Avinor 1 Avinor har ingen merknader til planarbeidet. 

2 Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises 

til følgende regelverk for rapportering, registrering 

og merking av luftfartshinder: 

1. Tas til 

orientering 
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http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstill

ing_og_bruk_av_kraner 

17.07.18 Direktoratet for 

mineralforvaltnin

g 

1 Rett sør for basen er det registrert 

forekomstområder for pukk og uttak av gneis. NGU 

har registrert forekomstområdet til å være "lokalt 

meget viktig". Planområdet ligger ikke innenfor 

forekomstområdet. DMF minner om at eventuelle 

konsekvenser for mineralske ressurser skal utgreies.  

1. Området vil 

ligge utenfor 

området hvor 

det er 

registrert 

forekomstomr

åder for pukk 

og uttak av 

gneis.  

24.07.18 Fylkesmannen i 

Aust- og Vest-

Agder 

1 Fylkesmannen er særlig opptatt av at følgende 

vurderes og gjøres rede for i det videre 

planarbeidet:  

› Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1 første 

ledd bokstav g). Se bl.a. miljøkommune.no for 

veiledning: 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima

/Klima--og-energiplanlegging/  

› Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4.  

› Forurensning fra kjemikalier og drivstoff og støy. 

Vedr. støy viser vi til retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging T-1442/2016.  

› Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 

femte ledd.  

› Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. I 

dette tilfellet i første rekke for arealene åpne for 

allmennheten.  

› Ivaretakelse av friluftslivsinteresser og hensynet til 

barn og unges interesser, herunder trygg adkomst til 

friluftsområder, jf. pbl. § 1-1 femte ledd og 

rundskriv om barn og planlegging T-2/2008.  

› Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra 

analysen skal innarbeides i plan og bestemmelser, 

jf. pbl. § 4-3. Veilederen «Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging – metode for risiko- 

og sårbarhetsanalyse i planleggingen» (DSB/2017) 

anbefales. Klimaendringer/klimatilpasning skal 

også belyses i ROS-analysen, se i denne 

sammenheng bl.a. www.klimatilpasning.no.  

› Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 

7.  

› Vannforskriften § 12.  

1. Dette er 

ivaretatt 

igjennom 

planbeskrivels

en, ROS 

analyse og 

reguleringsbes

temmelsene.  

http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
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10.09.18 Statens Vegvesen 1 Statens vegvesen vurderer dagens avkjøring til Rv.9 

for å være tilstrekkelig sikker for den økte trafikken 

som følger av etablering av luftambulansetjenester 

og videreutvikling av helikopterbasen ved 

Hartevatn sør. Det forutsettes at avkjørsel inn til 

området fra rv. 9 tas i reguleringsplan for massetak-

virksomheten sør for planområdet.  

1. Tas til 

orientering.  

29.08.18 Aust-Agder 

Fylkeskommune 

 

1 Planområdet er tidligere registret med hensyn til 

kulturminner og en har ikke kjennskap til noen 

automatisk fredete kulturminner innenfor 

planområdet. Administrasjonen konkluderer med at 

det ikke er nødvendig med en arkeologisk 

registrering i denne saken.  

2 Planområdet ligger i Hensynssone Bygdeutvikling i 

Heiplanen, som innebærer at området er avklart i 

forhold til villreinens interesser, og at det i denne 

hensynssonen er det åpent for utbygging. Det 

forventes at planbeskrivelsen gjør støyvurderinger 

av økt helikopter- og luftambulanseaktivitet og bruk 

av ny type helikopter. Støy vil kunne påvirke både 

mennesker og dyr. Selv om selve helikopter- og 

luftambulansebasen ligger utenfor villreinens 

leveområder må aktiviteten som genereres som en 

følge av basen belyses. Flykorridorer, høyde på 

flyvinger etc. i villreinens leveområder vil kunne 

påvirke villreinen. Reinen oppholder seg i ulike 

områder i løpet av året.  Det forventes at 

planbeskrivelsen gjør rede for hvilke konsekvenser 

aktivitetene rundt en helikopter- og 

luftambulansebase får for villreinen. Dette bør være 

et eget tema i planprogrammet.  

3 Plan- og bygningsloven § 1-1, 5. ledd krever at 

hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår skal 

ivaretas i planleggingen. Videre er det utarbeidet 

nasjonale retningslinjer for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen. Fylkeskommunens 

administrasjon minner om at hensynet til barn og 

unge skal ivaretas og at vurderingene som er gjort 

knyttet til barn og unge skal gjøres rede for i 

planbeskrivelsen. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspoli

tiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/  

1. ok. 

 

 

 

2. Det er 

utarbeidet et 

eget notat 

knyttet til støy 

som omtaler 

dette. Viser til 

vedlegg 9 og 

vedlegg 5. 

Dette er 

ivaretatt.  

 

 

 

 

3. Barn og 

unges 

interesser er 

omtalt i 

planbeskrivels

en kap. 4.11 

og kap. 5.8 

samt i vedlagt 

konsekvensutr

edning.  
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16.08.18 Hovden 

Hytteservice AS 

1 Området må ikke reguleres så det er til hinder for 

steinbruddet.  

1. Dette er 

ivaretatt.  

10.07.18 NVE 1. I forbindelse med tidligere planarbeid i kommunen er 

det gjort utredninger og vurderinger av flomfare i 

Hartevatn. Vi anbefaler å bruke disse sammen med 

informasjon fra regulanten i vassdraget for å ivareta 

sikkerheten mot flom i planen. Plan- og bygningsloven 

og byggeteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav 

til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging 

og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være 

behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. 

Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

 

2. Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper 

for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 

vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en 

konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så 

ber vi om at dette kommer klart frem av 

oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan 

kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er 

godt nok ivaretatt i planen. 

 

3. Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt eller 

har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, 

bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

4. Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE 

ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE vil 

prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete 

problemstillinger. 

1.  -4 Det er 

lagt inn 

hensynssone 

for flom i 

plankartet. Det 

er også lagt 

inn 

bestemmelser 

til flomsonen i 

reguleringsbes

temmelsene. 

 

 

 

 

 


