
Detaljregulering for helikopter og lufthavnambulanse – sørenden av 

Hartevatn, PlanID: 201708 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Hovden i Bykle kommune 
 

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

eksisterende planområde skal utvides og eksisterende formål for landbruk og park endres til formål 

næring/tjenesteyting/produksjonsvirksomhet for å legge til rette for etablering av ny bebyggelse 

knyttet til eksisterende base. Basen skal benyttes som helikopterbase herunder base for 

luftambulansetjenesten, sjøflyhavn og næring. 

 

 
§1 Reguleringsformål 
Arealet innenfor plangrensen er regulert til følgende formål 

§1.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5 nr. 2) 

- SKV Kjøreveg 

-SVG Annen veggrunn – grøntanlegg 

-SBG Buffersone mot vassdrag - grøntareal 

-SL Lufthavn generelt 

-SAA Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer luftambulansebase- 

og helikopterbase kombinert med andre næringsformål. 

§1.2 Hensynssoner i reguleringsplan (pbl. §12-6) 

- H_370 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

- H_320 Flomfare 

- H_370 Frisikt 

- H410 Krav vedrørende infrastruktur – VA ledning 

- H130 Innflygingssone 



 
 

§2 Felles bestemmelser 

 
§2.1 Kulturminner 

§2.1.1   Dersom det under arbeider innenfor planområdet skulle dukke opp gjenstander eller spor 

fra eldre tid, skal arbeidet stanses straks og man skal snarest sende melding til regionale 

kulturminnemyndigheter jf. kulturminneloven §8 andre ledd. 

 
§2.2 Branntekniske krav 

§2.2.1   Vannforsyning/brannvann skal være i henhold til forskrift om brannforebygging og krav 

i gjeldende byggeteknisk forskrift på søknadstidspunktet. 

 
§2.3 Utforming 

§2.3.1 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. Bygget skal ha en 

formbruk og materialbruk som harmonerer med landskap og lokal arkitektur. 

Byggeområder kan, etter søknad til planmyndigheten, planeres før utbygging. 

Utvendig bruk av kjemikalier, drivstoffanlegg, de-iceing, avfettingsvæsker, avsettingsstoffer 

mv er ikke tillatt må kun brukes på en forskriftsmessig måte med hensyn til utskilling og 

oppsamling av drivstoff, olje mv. Innvendig bruk underlegges kravene til verksteder med 

hensyn til utskilling og oppsamling av drivstoff, olje m.m. 

 
§2.4 Støysoner 

§2.4.1 Trafikkaktivitet, flytyper med tilhørende støysoner, beskrevet i rapport vedlegg 9 gjelder for 

bruken av helikopterlandingsplass og sjøflyhavn. 

Lav flyving skal minimaliseres 

Lav flyving over villreinens områder i kalvingsperioden er ikke tillatt 

Hele planområdet er omfattet av støysoner (rød og gul), nye bygg og arealer for opphold 

skal prosjekteres på en slik måte at krav til støy ivaretas. 

 
§2.5 Revegetering 

§2.5.1   Etter tiltak skal fyllinger, skjæringer og lignende tildekkes med jord og revegeteres. 



§3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

§3.1 Veier, SKV 

§3.1.1 Kjørevei (SKV) er hovedatkomstvei i planen. Denne skal være dimensjonert slik at det er 

mulig for utrykningskjøretøy å komme frem i området. Min bredde 4,0m. Veien er offentlig 

innenfor planområdet. 

§3.1.2 Det kan etableres ny avkjørsel til område SAA. Denne kan etableres sammen med 

eksisterende avkjørsel eller som egen avkjørsel med bredde min 6,0m. Frisiktsoner og 

geometri vises i situasjonsplan som leveres med søknad om tiltak. 

 
§3.2 Lufthavn generelt, SL 
 

§3.2.1 Arealene skal benyttes til helikopterlandingsplass med nødvendig bygg og anlegg samt veier 

og parkeringsplasser, inkludert vei og brygger til sjøflyhavnen. Det tillates næringstilknyttet 

overnatting for virksomheten på luftambulansetjenesten, helikopterbasen eller 

sjøflyvirksomheten. 

§3.2.2 Inngjerding kan etableres. 

§3.2.3 Hangar og andre bygg og anlegg skal utformes slik at funksjonell bruk ivaretas. Byggehøyder 

er generelt 10,0 m fra innvendig gulv 1.etasje. Tekniske installasjoner som pipe, lufting til 

avløp, ventilasjonsinstallasjoner og evt. heisinstallasjoner kan aksepteres over mønehøyde. 

Bygget skal ha en formbruk og materialbruk som harmonerer med landskap og lokal 

arkitektur. 

§3.2.3 Tankanlegg skal være av godkjent type og skal ha forskriftsmessig utførelse av hensyn til drift 

og oppsamling ved lekkasjer. 

§3.2.4 Veier og plasser skal ha grus, asfalt eller betongdekke. 

§3.2.5 BYA for SL1 max 70%, BYA SL2 max 30%. 

 

 
§3.3 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer luftambulansebase- og 

helikopterbase kombinert med andre næringsformål SAA 

 

§3.3.1 Det kan i områdene etableres bygningsmasse for næring/tjenesteyting tilknyttet    
helikopterbasen/luftambulansen. Det er også tillatt å etablere håndtverksvirksomhet, 
produksjonslokaler, garasjer, hangar, lager og andre servicefunksjoner på området. Det tillates ikke 
detaljhandel utover det som følger av mindre utsalg fra håndverks- og produksjonsvirksomheten på 
området. Det tillates ikke serveringsvirksomheter i området. 
 

Det tillates midlertidig overnatting for næringsvirksomhet på området, og overnatting knyttet til drift 
av helikoptebasen/sjøflyhavnen på området. Bebyggelsen skal ikke benyttes til fritidsbolig eller fast 
bolig. Bygg skal ha en formbruk og materialbruk som harmonerer med landskap og lokal     arkitektur.     

 

§3.3.2 BYA max 60%. Det kan bygges i tre etasjer pluss underetasje. Maks mønehøyde 10,0m over 

innvendig gulv 1.etasje. Tekniske installasjoner som pipe, lufting til avløp, 

ventilasjonsinstallasjoner og evt. heisinstallasjoner kan aksepteres over mønehøyde. 

§3.3.3 Det tillates parkering i kjeller, så lenge gulv for denne ikke ligger lavere enn høyder for 

flomsoner. 

§3.3.4 Det kan etableres uteoppholdsarealer i forbindelse med bruk av bygg. 

 
§3.4 Buffersone mot vassdrag – grøntareal, SBG 

3.4.1 Området skal være en grønn buffersone mot Hartevatn. Eksisterende terreng og naturlig, lav 

vegetasjon skal bevares. Vedlikeholdshogst av vegetasjon for å sikre innflygingssoner og sikt 



er tillatt. Det kan tillates etablering av 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 tillates ikke bygninger eller 

harde dekker innenfor sonen. Av sikkerhetshensyn til helikopterbasen tillates ikke allmenn 

ferdsel i området. 

 

 

 

§4 Hensynssoner 
 

§4.1 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

4.1.1 Det kan ikke føres opp bygninger eller andre innretninger i sonen. Dersom kabel legges i 

bakken/under vann kan området benyttes til regulert formål. Byggegrense fra nye ledninger i 

bakken er 4 meter fra senter av ledning. 

 
§4.2 Flomfare 

4.21 Det kan ikke føres opp bygninger eller flomsensitive konstruksjoner i sonen. Brygger og 

anordninger og ramper for opptrekk kan etter søknad tillates innenfor sonen. 

 
§4.3 Frisikt 

4.3.1 Det skal være fri sikt i høyde over 0,5m i frisiktsonen. Det kan ikke føres opp bygninger eller 

andre innretninger i sonen. 

 
§4.4 Krav vedrørende infrastruktur – VA ledning 

4.4.1 Det kan ikke føres opp bygninger eller andre innretninger i sonen. 

 
§4.5 Innflygingssone 

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

kommer i konflikt med innflygingssonen for landingsplassen. 

 

§5 Rekkefølgekrav 

 
5.1 Sammen med søknad om nye bygg over 100m2 BYA skal det foreligge en teknisk plan for 

planområdet godkjent av Bykle kommune. 

 
Nye tekniske anlegg skal være i henhold til VA- normen i Bykle kommune. Planen skal 

dokumentere tilstrekkelig kapasitet til vann, avløp og brannvann i forhold til gjeldende krav 

i forskrift. Løsning for vann og avløp skal vise ledningstraseer med tilkoblingspunkter. 

Teknisk plan skal der det er relevant vise kabler, brannvann og overvannshåndtering. 

 
5.2 Dersom det etableres til sammen mer enn 1000m2 grunnflate på nye bygg innenfor 

byggeområdene SAA, skal det foretas egen vurdering av nødvendige opprustingstiltak 

for avkjørsel/kryss mot Rv 9 før det ev kan gis tillatelse til tiltak. 





 


