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1 Innledende 

1.1 Generelt 

Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan forventes å ha i 

forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Videre skal en konsekvensutredning ta for seg avbøtende 

tiltak for eventuelle negative konsekvenser som framkommer. 

 

Konsekvensutredninger skal videre gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før 

gjennomføring av planforslaget. Det skal også gjøres en vurdering av behovet for undersøkelser etter 

gjennomføring av forslaget, med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av forslaget. 

 

Metodikken som er brukt kan i hovedsak beskrives med følgende punkter: 

› Informasjonsinnhenting og beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon 

› Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets konsekvenser i forhold til utredningstemaene 

› Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak 

 

Det har vært jobbet med de ulike fagtemaene underveis i planprosessen for å komme fram til et 

planforslag som i størst mulig grad er tilpasset de faglige forutsetningene. Konsekvensutredningens 

innhold og omfang er tilpasset planen med utgangspunkt i tilgjengelig og relevant informasjon. For 

temaet støy er det utarbeidet en egen rapport som er benyttet som underlag i konsekvensutredningen for 

de respektive temaene.  

1.2 Krav om konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredninger har til hensikt å sørge for at hensyn til miljø og samfunn blir 

ivaretatt under utarbeidelse av arealplaner. Hvilke planer som omfattes av forskriften, og utløser krav 

om konsekvensutredning, fremgår av §§ 6, 7 og 8. I planprogrammet ble det vurdert at planarbeidet 

utløser krav om konsekvensutredning jf. vedlegg II Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter 

annet lovverk som skal vurderes nærmere, kapittel 10 punkt d) ii: 

› Landingsplass for helikopter. 

Planforslaget legger opp til en omdisponering av areal fra landbruksformål til næringsformål, men det er 

uklart om dette faller inn under vedlegg II kapittel 1 punkt b):  

› Prosjekter for bruk av uoppdyrkede landområder eller delvis naturlige områder til intensivt 

landbruk, herunder nydyrking på mer enn 50 dekar. Også mindre tiltak som skal behandles etter 

kapittel 5 og 6 dersom det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for 

naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn.  

Selve omdisponeringen av landbruksformål til næringsformål er beskrevet og vurdert i kapittel 2.4. 

I kommuneplanen er området avsatt til LNRF, men området er et bestemmelsesområde hvor gjeldende 

reguleringsplan skal gjelde foran kommuneplanen. Dette kan tolkes dithen at gjeldende formål er 
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parkbelte til lufthavnformål. Man velger likevel å utrede landbruksformålet for kommuneplanen slik at 

det er tatt høyde for at ny plan har endring i formål som avviker fra kommuneplanen. 

1.3 Gjeldende plan og planforslaget som konsekvensutredes 

1.3.1 Hensikten med planforslaget 

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.  

1.3.2 Sammenligningsgrunnlaget: 0-alternativet 

0-alternativet og sammenligningsgrunnlaget som legges til grunn i denne konsekvensutredningen 

baserer seg på allerede vedtatte planer etter dagens situasjon. I gjeldende kommuneplan ble det vedtatt 

at foreliggende reguleringsplan fortsatt skulle gjelde. Dette vil være sammenligningsalternativet i denne 

konsekvensutredningen (selv om dette planarbeidet går parallelt med rullering av kommuneplanens 

arealdel, hvor dette planforslaget er spilt inn og utredet).  

 

Figur 1:  Utsnitt av gjeldende reguleringsplan (Kilde: Bykle kommunes planinnsyn, 2018) 
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I tabellen under gjengis arealbruken for det aktuelle området, både etter gjeldende 

reguleringsplan/kommuneplan og nytt reguleringsplanforslag.  

 

Tabell 1:  Gjeldende arealbruk og foreslått arealbruk med begrunnelse 

Område Gjeldende arealbruk 

reguleringsplan 

Gjeldende 

arealbruk 

kommunedelplan 

Ny arealbruk 

forslag 

reguleringsplan 

Begrunnelse 

Eiendom 

2/842, 

2/843, 

2/2, 

2/835, 

2/464. 

Jordbruk/ skogbruk, 

høyspentlinje, 

parkbelte, kjøreveg, 

restriksjonsområde 

rundt flyplass, 

helikopterlandingsplas

s, privat veg, felles 

adkomst 

Planarbeidet går 

parallelt med 

rullering av 

kommuneplanen, 

hvor planforslaget 

også er spilt inn og 

utredet.  

Lufthavn generelt, 

angitte 

samferdselsanlegg 

og/eller teknisk 

infrastruktur 

kombinert med 

næring, annen 

veggrunn 

grøntareal, 

flomfare, 

høyspenningsanleg

g (inkl. 

høyspentkabler), 

kjøreveg. 

 

Sjøflyhavn i 

eksisterende 

reguleringsplan 

skal videreføres i 

ny plan.  

 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 

næring og mulig fremtidig 

luftambulansebase. Derfor 

omregulering av jordbruk 

skogbruk til angitte 

samferdselsanlegg og/eller 

teknisk infrastruktur 

kombinert med andre 

angitte hovedformål. 

 

 

Området er vurdert opp imot følgende tema/miljø/fagfelt: 

 

› Biologisk mangfold 

› Nærmiljø, friluftsliv og hensynet til barn og unge 

› Landskap 

› Naturressurser 

› Kulturminner og kulturmiljø 

› Støy 

› Forurensing 

› Bygningsmiljø og estetikk 

› Teknisk infrastruktur 

› Næringsliv 

› Folkehelse 

› Risiko og sårbarhet 
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1.3.3 Planforslaget 

Tiltaket som konsekvensutredes er i all hovedsak formålet "Lufthavn generelt", som i planforslaget 

strekker seg utover hele parkbeltet i gjeldende reguleringsplan. Samtidig foreslås gul/grønt areal 

(jordbruk/skogbruk) omregulert til samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer.  

1.4 Metodikk 
 

Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser en utvikling 

i tråd med forslaget/mulighetsstudien kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av 

og når det fattes vedtak om planen. Siden områdene det ønskes omdisponering av arealbruk til dels er 

nye utbyggingsområder, er aktuelle utredningstemaer derfor de temaene som kan ha betydning for 

miljø, naturressurser og samfunn. Analysene skal være mest mulig kortfattet og beslutningsrelevante. 

 

Konsekvensutredningen er utarbeidet med utgangspunkt i metodikk beskrevet i Statens vegvesen 

håndbok V712 og konsekvensutredning i gjort i rullering av ny kommuneplan for Hovden. 

Konsekvensutredning er videre tilpasset utredningens og tiltakets omfang. Forslaget er vurdert opp mot 

et definert referansealternativ (0-alternativet), jfr. kap. 4.4. SVV Håndbok V712. 

 

På bakgrunn av ovenfor nevnte er konsekvensutredningen vurdert ut fra en trinnvis metode: 

› Statusbeskrivelse og bakgrunn for endring av arealbruk 

› Verdisetting 

› Vurdering av effekt og omfang  

› Vurdering av konsekvens 

 

 

Statusbeskrivelse og kategorisering 

Statusbeskrivelsen er en verdinøytral og faktaorientert omtale av situasjonen innenfor det aktuelle 

fagfeltet. Det skal videre gi en begrunnelse for hvorfor man ønsker å endre arealbruken for det aktuelle 

området.  

 

Verdisetting 

Det skal gjøres verdivurderinger av de aktuelle temaene/miljøene som kan bli berørt av tiltaket på hvert 

delområde. Verdien angis på en tredelt skala: liten - middels - stor. 

 

 

 

 

Vurdering av effekt og omfang 

De direkte virkningene er knyttet både til det fysiske arealet tiltaket beslaglegger og andre virkninger 

som støy og forurensning. Visuelle virkninger kan være at natur og kulturmiljø får redusert verdi ved at 

naturopplevelsen endres eller at opplevelsen sett utenfra blir redusert. 

 

Utdrag Statens vegvesen sin håndbok V712 – omfang: 

 

"Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket 

(alternativet) har for et delområde. Omfanget vurderes i forhold til referansesituasjonen 

(nullalternativet). Omfanget skal vurderes for de samme miljøene eller områdene som er verdivurdert. 

Vurderingen bygger på kunnskap om verdiene i delområdene, kunnskap om tiltakets fysiske utforming 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                      ▲ 
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og kunnskap om hvordan tiltaket påvirker verdiene i delområdene. Vurderingen skal beskrives og 

begrunnes i hvert enkelt tilfelle." 

 
Figur 3: Skala for vurdering av omfang (kilde: Statens vegvesen håndbok V712 - kap 6.4.4). 

 

Vurdering av konsekvens 

I konsekvensvurderingen er verdiene sammenstilt med tiltakets effekt og omfang for de konkrete temaer 

som vurderes. Konsekvensen av tiltaket blir fastsatt på grunnlag av ei skjønnsmessig vurdering av 

verdier i det området som er berørt og tiltaket sitt omfang. Ved sammenstilling av alle verdier kan man 

utfra konsekvensviften (se neste figur) lese konsekvensen for temaet ved gjennomføring av forslaget.  
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Figur 2:  Konsekvensvifte- hvor en finner konsekvensgrad ved sammenstilling  

av verdi og omfang (kilde: Statens vegvesen håndbok V712 - kap 6.2.4). 
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2 Konsekvenser for miljø og samfunn  

2.1 Biologisk mangfold 

Verdisetting: 

Det biologiske mangfoldet, også kalt biodiversitet, omfatter alle variasjonene av livsformer, herunder 

planter, dyr og mikroorganismer. For å kartlegge arters status arbeider Artsdatabanken med Norsk 

rødliste for arter, som en samlet oversikt arter som har en risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista plasserer 

artene etter følgende kategorier: Regionalt utdødd (RE), kritisk truet (CR), sterk truet (EN), sårbar (VU), 

nær truet (NT) og datamangel (DD). Det opereres også med kategorien livskraftig (LC), men disse er 

ikke truet og står ikke på selve rødlista.  

 

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 3:  Område med arter av særlig stor forvaltningsinteresse, planområdet markert med rød 

stiplet strek (Kilde: Naturbase) 

 

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). Planområdet ligger ikke innenfor hensynssone for rein. Støy kan likevel være et aktuelt tema i 

forbindelse med rein. Dette omtales i kapittel 2.7 Støy.  

Det vurderes at det biologiske mangfoldet har en relativt liten verdi. Utvidelsen av eksisterende 

helikopterbase er ikke omveltende, og vil ha lite eller ingen negative konsekvenser for det biologiske 

mangfoldet.  

Verdi: Liten 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

       ▲                      
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Omfang og effekt: 

Området innehar ikke noe viktig naturmangfold som er kartlagt. Grunnet eksisterende helikopterbase, 

pukkuttak og etablerte veger, vurderes fremtidig potensiale å være lavt. Det er vurdert at nye tiltak ikke 

vil ha noe nevneverdig effekt på området.  

Tiltaket vurderes derfor å ha lite negativt omfang. 

 

 

 

 

 

 

Konsekvens: Lite negativt omfang sammen med liten verdi vurderes konsekvensen til å være liten 

negativ konsekvens (-). 

2.2 Nærmiljø, friluftsliv og hensynet til barn og unge 

Verdisetting: 

I dagens reguleringsplan er området rundt eksisterende helikopterbase regulert som parkbelte. 

Planområdet er imidlertid ikke særlig attraktivt for friluftsliv, rekreasjon eller lek. Området kan 

karakteriseres som et restareal ved helikopterbasen og består av en blanding av trær, mark og berg. Det 

er ikke etablert stier eller lignende, og bruken av området antas å være minimal. Det er heller ingen 

bebyggelse i nærheten som tilsier at området benyttes til friluftsliv. Parkbelte har størst verdi i form av å 

være en vegetasjonsskjerm som vil virke dempende på inntrykket av bygningsmasse i området, særlig 

sett fra Hartevatn. På grunn av byggegrenser (flomsoner og avstand til vassdrag) mot Hartevatn vil man 

fortsatt ha vegetasjon mot vannet. 

Med tanke på barn og unge, som er en gruppe som skal ivaretas spesielt i alt planarbeid, er det ikke 

registrert barnetråkk i området. Det er heller ingen indikasjon på at planområdet blir benyttet av barn og 

unge. Området ligger i tillegg langt fra barnehager, skoler og lignende. Områdene rundt planområdet 

vurderes som mye mer attraktive til lek og rekreasjon. I forhold til nærmiljø, friluftsliv og hensynet til 

barn og unge vurderes derfor området å ha liten verdi. Utvidelsen vurderes derfor å ikke ha 

nevneverdige konsekvenser.  

Verdi: Liten - Middels 

 

 

Omfang og effekt: 

For nærmiljø, friluftsliv og barn- og unges interesser vil nytt planforslag regulere områder regulert til 

parkbelte og jordbruk/skogbruk til formål knyttet til helikopterbasen. Områdene vurderes å ha lav 

kvalitet og potensiale i dag, men nytt planforslag vil ikke bedre mulighetene for nærmiljø, friluftsliv og 

barn- og unges interesser. Totalt vurders tiltaket å ha lite negativt omfang.  

 

 

 

 

 

 

Konsekvens: Lite negativt omfang sammen med liten til middels verdi vurderes konsekvensen til å 

være liten negativ konsekvens (-). 

 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

               ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                       ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                       ▲              
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2.3 Landskap 

Verdisetting: 

Planområdet ligger ifølge NIBIO innenfor landskapsregionen Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust 

Agder, med lokal landskapstype innlandskap. Området ligger i dalen mellom Syndre Hartevassnuten, 

Hartevassnuten asutre, Dei brende åsane, Koldsåbrautane og Rotefjellet.  

På et overordnet nivå har landskapet en høy verdi. Isolert sett innenfor planområdet har ikke landskapet 

vesentlig verdi.  

Verdi: Liten 

 

Omfang og effekt: 

Bearbeiding av til dels uberørt natur ved område regulert til jordbruk/skogbruk og område regulert til 

parkbelte i dagens reguleringsplan, gir negativ utslag for eksisterende landskap. Planlagt bygningsmasse 

vil være synlig fra Riksvegen og Hartevatn. Fra riksvegen vil det meste av planområdet og tiltakene 

være synlig. Vegetasjonen er skrinn, noe som danner en liten skjerm mot innsyn i området.  

Ser man på fjernvirkninger vil ikke området og planlagt bebyggelse være særlig synlig fra Hovden 

sentrum. Området er allerede flatet ut, og endringen vil derfor ikke være mye større enn slik situasjonen 

er i dag. Eventuelle silhuettvirkninger vil derfor bli svært lokale, også på grunn av høye fjell på alle 

sider av planområdet. Det vurderes derfor at planforslaget vil medføre mindre lokale konsekvenser, i et 

ellers større og urørt landskap.  

 

Tiltaket vurderes derfor til ha lite negativt omfang. 

 

 

 

 

 

Konsekvens: Lite negativt omfang sammen med liten verdi vurderes konsekvensen til å være liten 

negativ konsekvens (-). 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

      ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                   ▲ 
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2.4 Landbruk/skogbruk og grønnstruktur 

Verdisetting: 

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. Potensialet for landbruksdrift er 

også veldig lavt ettersom det ikke er dyrkbar jord innenfor området. Områdets størrelse og 

avgrensninger av veger, vann og bebygd areal gjør samtidig også området lite attraktivt for skogs- 

og/eller landbruksdrift. I forhold til landbruk er derfor områdets verdi svært lav.  

Når det gjelder grønnstruktur, herunder parkbeltet som er regulert i gjeldende plan, reguleres dette bort i 

planforslaget. 

Verdi: Liten 

 

 

 

 

Omfang: 

Det er ikke registrert potensiale for dyrkbar jord innenfor planområdet. Området som er regulert til 

jordbruk/skogbruk ligger mellom dagens helikopterbase og rv. 9. Det vurderes at det ikke vil være 

hensiktsmessig å benytte området til jordbruk. 

I utgangspunktet er omregulering av grønnstruktur negativt. Konsekvensene, fjerning av parkbelte, 

vurderes imidlertid som små, ettersom arealet ikke er særlig tilrettelagt som et parkbelte og/eller til bruk 

for friluftsliv, turgåing eller lignende.  

 

Tiltaket vurderes derfor til ha intet negativt omfang. 

 

 

 

 

 

Konsekvens: Intet omfang sammen med liten verdi vurderes konsekvensen til å være intet (0). 

 

 

 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

       ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                       ▲ 
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2.5 Naturresurser 

Verdisetting: 

Naturressurser består av råstoffer som luft, vann, vind, sol, sand, grus, pukk og olje. Mens luft, vann, 

vind og sol er fornybare ressurser er grus, pukk og olje ikke-fornybare ressurser. Det er de sistnevnte 

ressursene som er de kritiske ettersom disse, i et menneskelig tidsperspektiv, ikke fornyes.  

Innenfor planområdet er det ingen kjente naturressurser, men like sør-øst for planområdet ligger det et 

pukkverk. NGU har kategorisert dette som et meget viktig uttaksareal for pukkressurser. Ifølge DMN er 

det også uttak av gneis i dette området.  

 

 
Figur 4:  Pukkressurser (Kilde: NGU) 

 

Verdi: Liten til middels 

 

 

 

Naturressurser vil dermed ikke påvirkes av planforslaget, og det vurderes således at tiltakene i 

planforslaget ikke vil ha konsekvenser for naturressurser i tilstøtende områder.   

Omfang og effekt: 

Område med uttaksareal av pukk ligger utenfor planområdet og vil ikke bli berørt. Det er i dag helikopterbase på 

området. Det er derfor lite endring i forhold til dagens situasjon. Ulemper for pukkuttak vil være i anleggsperioden 

da helikopterbase og område for pukkuttak deler samme adkomstveg. Konsekvensene vurderes som minimale.  

 

Tiltaket vurderes derfor til ha intet til lite negativt omfang. 

 

 

 

 

 

 

Konsekvens: Intet til lite negativt omfang sammen med liten til middels verdi vurderes konsekvensen 

til å være intet konsekvens (0). 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

               ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                             ▲          
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2.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Verdisetting: 

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, og vil derfor ikke ha noen konsekvenser.  

Verdi: Liten 

 

 

 

 

Omfang og effekt: 

Da tiltaket ikke kommer i konflikt med noen kulturminner/kulturmiljø vurderes tiltaket å ha intet 

omfang.  

 

Konsekvens: Intet omfang sammen med liten verdi vurderes konsekvensen til å være ubetydelig 

konsekvens (0). 

2.7 Støy 

Verdisetting: 

Området benyttes i dag som helikopterbase. Det er periodevis støy fra denne samt skytebane øst for 

området. Av verdi er det intet til liten støyfølsom bebyggelse i eller i nærhet av planområdet. Området 

grenser likevel til området med hensynssone for vilt. Fjellene rundt planområdet er også mye brukt til 

rekreasjon og friluftsliv.  

Verdi: Middels 

 

 

 

 

Omfang og effekt: 

Fra støyrapport Fjellfly Hartevatn – Støy, utarbeidet av COWI 2018, kommer det frem at flytrafikken 

vil øke med mer enn 100% ettersom det legges opp til helikoptertrafikk for luftambulanse (vedlegg 5 og 

9). Dette vil, sett bort fra andre forhold som eventuelt endrer seg, isolert sett føre til en støyøkning på 

mer enn 3 dB. Dette er en betydelig økning, og for støyfølsomme boenehter som ligger i gul og rød 

støysone bør det dermed utredes tiltak.  

For friluftsområder etter kommuneplanens arealdel tolkes grenseverdien for støy til 40 dB. SINTEFs 

flystøysoner viser at ca. 7km2 får støynivå over 40dB. Aktuelle tiltak for å redusere støynivået for 

lufttrafikk er normalt sett begrensninger i avganger, avgangstider og flyretninger. Dette er imidlertid 

ikke gunstig ettersom hoveddelen av trafikken er luftambulanse. Totalt sett vurderes flystøy i 

friluftsområder ikke som veldig problematisk. Med gjennomsnittlige flybevegelser vil det i snitt være 

1:20 timer mellom flybevegelser, og området vil i mesteparten av tiden fortsatt oppleves som rolig, 

uavhengig om grenseverdien overskrider under flyvninger. Tiltakene fører til noe økning i støy som 

følge av økt flytrafikk. Støyrapporten konkluderer med at det er én fritidsbolig som har utendørs 

støynivå over kartleggingsgrensen, men ingen støyfølsomme bygninger i området får utendørs støynivå 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

       ▲                     

 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                    ▲    
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der det antas at tiltaksgrensen innendørs overskrides. Konsekvensene vurderes som noe negativt, 

ettersom støy ikke er ønskelig.  

Det er ikke mye data på hvordan flystøy påvirker villrein, men det er gjort en del undersøkelser på 

hvordan flystøy påvirker husdyr (kyr). Erfaringer fra dette viser at det i større grad er brå endringer i 

intensitet eller retning på støy som er utslagsgivende, ikke styrken på lyden, så lenge denne er lineær 

økende eller konstant. Her ville en endring av innflyvingsmønster vært viktigere enn en økning i støy. 

Det er ingen endring i innflyvingssonene. 

Tiltaket vurderes derfor til ha intet - lite negativt omfang. 

 

 

 

 

 

 

Konsekvens: Middels verdi sammen med intet – lite negativt omfang, vurderes konsekvensen til å 

være Liten negativ konsekvens. (0/-). 

 

2.8 Forurensing 

Verdisetting:  

Området benyttes i dag til helikopterbase. Forurensning i form av økt CO₂ utslipp påvirker derfor 

området. Forurensning ved uhell knyttet til oljesøl/drivstoffsøl mm. vil være hendelser som også kan 

forekomme. Forurensning vil kunne påvirke naturmangfoldet og Hartevatn, som har en liten/middels 

verdi. 

 

Verdi: Liten til middels 

 

 

 

Omfang og effekt:  

Ettersom det legges opp til luftambulanse og en økning i helikoptertrafikken, jf. støyrapport, vil dette 

medføre økt CO₂-utslipp. Dette vurderes som en negativ konsekvens i forhold til miljø og samfunn. Det 

er ikke beregnet hvilke mengder CO₂-utslipp det er snakk om.  

Ved utvidelse av helikopterbasen kan det også forekomme konsekvenser i form av utslipp av drivstoff 

eller lignende, som kan trekke ned i grunnen og ut i Hartevatn. Dette må sees i sammenheng med ROS-

analysen. Dette er for øvrig bare en potensiell konsekvens dersom det skulle oppstå en uønsket hendelse 

i forbindelse med påfyll/transport av drivstoff eller lekkasjer fra helikoptrene.  

Tiltaket vurderes derfor til ha intet - lite negativt omfang på grunn av liten endring i forhold til dagens 

situasjon. 

 

 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                                ▲ 

 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲    

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                                               ▲ 

                                                ▲ 
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Konsekvens: Liten til middels verdi sammen med intet – lite negativt omfang, vurderes 

konsekvensen til å være ubetydelig - liten negativ konsekvens. (0/-). 

2.9 Bygningsmiljø og estetikk 

Verdi:  

Det er svært lite bebyggelse etablert i og rundt planområdet i dag. Det er et renseanlegg i nærhet til 

planområdet. 

Verdi: Liten 

 

 

 

Omfang og effekt:  

Nye bygg og anlegg vil tilpasses landskapsrommet med en god utforming med tanke på form, 

materialbruk og farger og søke inspirasjon i formuttrykk og materialbruk fra eksisterende bygg i 

området, da primært nærliggende renseanlegg. Ved å etterstrebe dette vil ikke tiltakene ha negative 

konsekvenser for eksisterende bygningsmiljø. Konsekvenser vil heller være at tiltakene er med på å 

etablere et bygningsmiljø i området. I reguleringsbestemmelsene tillates det 3 etasjer og maks 10,0m 

over 1.etg gulv som maks, + mulighet for parkeringskjeller på SAA. 

Tiltaket vurderes derfor til ha lite negativt omfang. 

 

 

 

 

  

Konsekvens: Liten verdi sammen med intet – lite negativt omfang, vurderes konsekvensen til å 

være ubetydelig - liten negativ konsekvens. (0/-). 

2.10 Teknisk infrastruktur 

Verdi: 

Adkomsten til området er i dagens situasjon god. Det er ikke registrert ulykker i tilknytning til 

innkjørselen til området. Eksisterende infrastruktur har lokal betydning for dagens helikopterbase og 

pukkverket. Det har ellers ikke særlig betydning sett fra en større skala, og har derfor relativt liten verdi. 

 

Verdi: Liten 

 

 

 

Omfang og effekt: 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                       ▲ 

 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

         ▲         

 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

        ▲ 
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I overordnet plan er det regulert en flytting av trasé for riksvegen og ny avkjørsel til området. Planen 

tilpasses etter denne planen, og i forhold til dagens situasjon vil ikke tiltakene medføre negative 

konsekvenser for eksisterende vegforhold.  

Det foreligger også VA-ledninger og høyspentkabler innenfor planområdet. Disse vil være 

påkoblingspunkt for fremtidig VA-nett. Høyspentkablene vil bli ivaretatt og hensynstas gjennom 

hensynssone i plankartet. Det vurderes derfor at tiltakene ikke vil ha konsekvenser for dette. Når det 

gjelder VA-infrastrukturen vil heller ikke planforslaget ha negative konsekvenser. Etablering/utvidelse 

av VA-nettet kan ha positive virkninger i form av nye ledninger som vil være fungere proaktivt mot 

eventuelle brudd og forurensning/lekkasje til grunnen og Hartevatn.  

Tiltaket vurderes derfor til ha lite positivt omfang.  

 

 

 

 

 

Konsekvens: Lite positivt omfang sammen med middels verdi vurderes konsekvensen til å være liten 

positiv konsekvens (+). 

 

2.11 Næringsliv 

Verdi:  

Planområdet grenser til et område med uttak av pukk. Helikopterbasen i seg selv vurderes også å ha 

middels verdi slik den er i dag. I kommuneplanen er det satt av arealer til næringsformål og 

tjenesteyting på sydsiden av vegen inn til Hartevatn industriområde. 

Verdi: Middels 

 

 

 

 

Omfang og effekt: 

Planforslaget vil ha positive samfunnsmessige konsekvenser i form av flere arbeidsplasser og trygghet 

ved å ha en landingsplass for ambulansehelikopter. Helikopterbasen vil være svært viktig for Hovden, 

som spesielt på vinterstid er svært populært for flere vinteraktiviteter. Det er 180 km med løypenett som 

blir preparert daglig, alpinsenter og terrengpark. Mye aktivitet i fjellet, hvor det også kan være 

snøskredfare, gjør det svært viktig å ha en helikopterbase med luftambulanse dersom en ulykke skulle 

oppstå. Det er også en svært god strategisk plassering av en luftambulansebase da denne vil kunne 

dekke alle relevante sykehus på Sør-, Øst- og Vestlandet og slik fungere som en styrket beredskap på de 

sykehusene der man allerede har en luftambulansetjeneste i tillegg til å være et nytt tilbud i de områdene 

der man ikke har dekning i dag. 

Ved å avsette arealer til kombinert nærings og samferdselsformål også for deler av helikopterbasens 

eiendom, vil man også her kunne bidra til å skape et næringsområde med forskjellige aktører som kan 

jobbe sammen om å skape synergieffekt i drift i dette området. Dette kan bidra positivt til å utvikle 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                 ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                                                 ▲                                    
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området videre som næringsområde og vil gjøre området mer fleksibelt med tanke på tjenestetilbud og 

funksjoner som kan samordnes i området. Reguleringen vil derfor bidra til å styrke frem tidig 

næringsutvikling i området. 

Tilgrensende næringsområde vil kunne opprettholde vanlig drift og en utvidelse av bygningsmassen for 

helikopterbase vil ikke være til hinder for utvikling av tilgrensende næringsområde. Bygningsmasse 

som etableres vil ha høye krav til støyskjerming, og dette gjør at videre drift av massetak ikke vil gi 

negative konsekvenser for bruk av ny bygningsmasse.  

Innflygingssonene for helikopter er de samme som i gjeldende reguleringsplan. Disse er også lagt inn i 

kommuneplanen. Eventuelle restriksjoner på område avsatt til næringsvirksomhet (sør for planområdet) 

vil være tilnærmet de samme som i dagens situasjon. Hva som kan bygges på næringsområdet; 

byggehøyder mm. må tas i reguleringsplan for området hvor dette blir vurdert. I forhold til dagens 

situasjon vurderes det at ny reguleringsplan ikke vil føre til nye restriksjoner på området i forhold til 

dagens situasjon. 

Tiltaket vurderes derfor til ha middels positivt omfang.  

 

 

 

 

 

Konsekvens: Middels positivt til stort positivt omfang sammen med middels verdi vurderes 

konsekvensen til å være middels positiv konsekvens til stor positiv konsekvens (++/+++). 

 

2.12 Folkehelse 

Verdi:  

Folkehelse er et viktig tema i arealplanlegging. Området er lite tilrettelagt for rekreasjon, turgåing o.l. 

Det er likevel regulert et parkområde i dagens reguleringsplan. Området vurderes likevel som lite 

tilgjengelig for bruk og er dessuten såpass lite at potensialet er lavt. Verdien knyttet til folkehelse 

vurderes derfor som liten.  

Verdi: Liten 

 

 

 

 

Omfang og effekt: 

Virkningene vil i all hovedsak være positive for folkehelse, som må sees i sammenheng med kapittel 

2.12 Næringsliv. Etablering av helikopterbase med luftambulanse vil bidra til et raskere transport til 

sykehus om det skulle oppstå kritiske ulykker, sykdommer eller lignende. Det gir også positive 

virkninger i form av trygghet.  

Tiltaket vurderes derfor til ha stort positivt omfang 

 
 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                                                                                               ▲ 

 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

        ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                                                                          ▲ 
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Konsekvens: Stort positivt omfang sammen med liten verdi vurderes konsekvensen til å være middels 

positiv konsekvens (++). 

 

2.13 ROS analyse 

Verdisetting: 

I forhold til dagens situasjon vil verdisetting for risiko- og sårbarhet være knyttet til hendelser knyttet 

til: 

Flomfare (høy risiko) 

Planområdet ligger langs Hartevatn og er innenfor aktsomhetsområde for flom. Høydeforskjellen 

mellom vatnet og planområdet er ikke stor, så flom kan derfor medføre problematikk innenfor 

planområdet. 

 

Området ligger innenfor sone for aktsomhetsområde for flom. 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. Ved planlegging av området må konstruksjoner innenfor flomsonen 

bygges slik at de er i stand til å tåle belastningene under flom. Sikkerheten for dammer og andre 

vassdragstiltak er regulert etter reglene i vannressursloven og tilhørende forskrifter. Nye bygg bør 

legges over kote 760,25 meter for å sikre at disse ikke vil ta skade ved flom. Det er satt av flomsoner i 

plankartet på kote 761. 

Konsekvenser i anleggsfasen: 

Anleggsfasen i seg selv vil føre til konsekvenser i form av midlertidig begrensninger for 

helikopterbasens bruk. Alt anleggsarbeid vil i all hovedsak foregå innenfor planområdet på nordsiden av 

vegen, og vil derfor ikke ha konsekvenser for pukkuttak rett sør for planområdet. Om man stiller 

anleggsperioden opp mot sammenligningsgrunnlaget, 0-alternativet, medfører ikke anleggsfasen særlige 

konsekvenser (eventuelle konsekvenser knytter seg til de øvrige kapitlene utredet ovenfor). 

 

Grunnforhold (lav risiko) 

Planområdet ligger ikke innenfor område med kvikkleire. Det er heller ikke registrert kvikkleirerisiko i 

området. Det må foretas grunnundersøkelser før bygging.  

  

 

Store snømengder (middels risiko) 

Store snømengder er vanlig på Hovden. Dette kan utgjøre en risiko i forbindelse med frisikt i avkjørsler. 

Det må derfor tas hensyn til store snøfall ved utbygging, ved avsetting av arealer til snøopplag og 

prosjektering av avkjørsler. Regulering av frisiktsoner i forbindelse med avkjørsler vil være viktig i 

reguleringsfasen. Teknisk forskrift ivaretar dimensjonering av bygg som tåler store snømengder.  

 

Radon (middels risiko) 

Gjeldende teknisk forskrift ivaretar krav til radonsikring.  



  
DETALJREGULERING FOR HELIKOPTER OG LUFTAMBULANSE SØRENDEN AV HARTEVATN 

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

 

20 

 

Regulert vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is (middels risiko) 

Området grenser til Hartevatn og Otra. Det er registrert usikker is i Otra, ca 250 meter fra planområdet. 

Tiltak vurderes ikke som aktuelt da formål med plan er helikopterbase.  

 

Isgang (middels risiko) 

Det er registrert fare for isgang i Otra. Tiltak vurderes ikke som relevant da formål med plan er 

helikopterbase.  

 

Støy (middels risiko) 

Deler av området ligger innenfor gul støysone fra rv. 9. Støytiltak for støy fra rv. 9 vurderes ikke som 

relevant for planen da det ikke reguleres bygg med varig opphold (helikopterbase). Støy i forbindelse 

med helikopterbase vurderes som relevant for omkringliggende bebyggelse. Det må i den forbindelse 

utarbeides støyrapport for ny helikopterbase. Denne må også beskrive eventuelle tiltak.   

  

Utbygging i nærhet til drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann (middels risiko) 

Industribygg må ikke ha avrenning av spillvann til Hartevatn da dette er kilde for drikkevann. 

 

Landbruksareal (lav risiko) 

Deler av planområdet er regulert til jordbruk/skogbruk. I forhold til vegetasjonen er ikke området særlig 

egnet til skogsdrift. Potensialet for landbruksdrift er også veldig lavt ettersom det ikke er dyrkbar jord 

innenfor området. Områdets størrelse og avgrensninger av veger, vann og bebygd areal gjør samtidig 

også området lite attraktivt for skogs- og/eller landbruksdrift.  

 

Utslipp av giftige gasser/væsker (middels risiko) 

Utslipp av giftige gasser/væsker i Otra og Hartevatn i forbindelse med helikopterbase vurderes som en 

risiko.  Industribygg må ikke ha avrenning til Hartevatn da dette er kilde for drikkevann. Det er strenge 

rutinger i forbindelse med lufthavner og giftige væsker. Her har man oppsamlingsanlegg som skal 

ivareta at man ikke får forurensning ut i naturen ved en eventuell lekkasje. Rutinene for lufthavner 

ivaretar punkt om utslipp av giftige gasser/væsker. 

 

Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker (middels risiko) 

Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker i Otra og Hartevatn i forbindelse med 

helikopterbase vurderes som en risiko.  Industribygg må ikke ha avrenning til Hartevatn da dette er kilde 

for drikkevann. Det er egne regler og rutiner for sikring mot utslipp fra lufthavner, disse vil ivareta 

sikkerheten rundt bygg knyttet til helikopterbasen. 

 

Bortfall av tilgang på elektrisitet (liten risiko) 

Bortfall av elektrisitet vurderes som en risiko. Helikopterbasen har et eget aggregat som vil gi 

strømforsyning til basen ved bortfall av elektrisitet fra strømnettet. 

 

Bortfall av teletjenester (liten risiko) 

Bortfall av teletjenester vurderes som en risiko. Nytt nødnett vil fungere som erstatning for bortfall av 

teletjenester fra det ordinære kommunikasjonsnettet. 

 

Høyspentlinjer (middels risiko) 

Det er lagt inn faresone for høyspent. Det er lagt inn bestemmelse om at denne kan legges i rør. 
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Fare forbundet av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området til busstopp 

Det vurderes at bussforbindelse til helikopterbase ikke blir hyppig brukt. Vurderes derfor som lite 

relevant. Tiltak vil ikke være aktuelt.  

 

Brannvannforsyning (middels risiko) 

Det forutsettes at krav til slokkevann (l/s) blir ivaretatt ved utarbeidelse av tekniske planer for området. 

 

Planområdet ar kun en mulig adkomstrute for brannbil (middels risiko) 

Planområdet har bare en hovedatkomst fra Rv 9. Området ligger nært Hartevatn og man kan ved en 

større brann nytte brannfly/helikopter med slukking med vann fra Hartevatn. 

 

Strategiske/ sårbare objekt som kan være særlig utsatt for sabotasje/ terror, og/eller er sårbare i 

seg selv og derfor bør ha en grundig vurdering – vannkraft/kraftverk og bru/demning (middels 

risiko) 

Da man har risiko for at uvedkommende kan ta seg inn på området og gjøre skade på parkerte helikoptre 

og fuelanlegg legger man i planen opp til at man kan ha gjerder mot publikumsarealer for å minske 

risikoen for at uvedkommende tar seg inn på området og med vilje eller ved uhell forvolder skade på 

utstyr eller anlegg. 

 

Undervannsledninger (lav risiko) 

Det ligger undervannsledninger i Hartevatn. Disse ligger utenfor planområdet. Det kan bli aktuelt å 

legge høyspentlinje over området i rør. En må da forsikre seg at dette ikke kommer i konflikt med 

eksisterende undervannsledninger.  

 

Sosiale arenaer/bygg (middels risiko) 

Da man har risiko for at uvedkommende kan ta seg inn på området og gjøre skade på parkerte helikoptre 

og fuelanlegg legger man i planen opp til at man kan ha gjerder mot publikumsarealer for å minske 

risikoen for at uvedkommende tar seg inn på området og med vilje eller ved uhell forvolder skade på 

utstyr eller anlegg. 

 

På bakgrunn av ovenfor nevnte vektes verdien av risiko og sårbarhet til lavt. 

 

 

Verdi: Liten 

 

 

 

 

Omfang og effekt: 

I forhold til dagens situasjon vurderes det at en utvidelse av dagens helikopterbase ikke vil medfører noe 

økt omfang/effekt vedrørende hendelser tilknyttet risiko- og sårbarhet. Tiltaket vurderes derfor til ha lite 

til intet omfang (0/-). 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvens: Intet til lite omfang sammen med liten verdi vurderes konsekvensen til å være ubetydelig 

konsekvens ( 0 ). 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

        ▲      

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                    ▲ 
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3 Oppsummering av konsekvens  

 

Under gis en kort oppsummering av aktuelle tema og tilhørende konsekvenser som følge av tiltakene 

som planforslaget legger til rette for:  

› Landskap: Lokale silhuettvirkninger i et eller urørt landskap med høy verdi, mindre negative 

konsekvenser. Avbøtes med riktig utforming av bygningsmasse og anlegg.  

› Landbruk og grønnstruktur: Generelt sett negativt å regulere over grønnstruktur og potensielle 

landbruksarealer. Området er ikke opparbeidet for tur, rekreasjon eller lignende og vegetasjonen er 

ikke egnet til jordbruks- eller skogsdrift. Mindre negative konsekvenser.  

› Støy: Økning i støy ettersom økning i flytrafikken. Én fritidsbolig med utendørs støynivå over 

kartleggingsgrensen, men ingen støyfølsomme bygninger får utendørs støynivå hvor det antas at 

tiltaksgrensen innendørs overskrides. Konsekvenser vurderes som noe negativ.  

› Forurensning: Økt trafikk medfører økt forurensning (CO₂ ). Mindre negative konsekvenser.  

› Teknisk infrastruktur: Positive konsekvenser ved at det etableres VA-nett, som vil fungere 

proaktivt mot eventuelle brudd og forurensninger/lekkasjer i dagens VA-nett.  

› Næringsliv og folkehelse: Positive konsekvenser. Reduserer transporttiden til sykehus og gjør 

assistanse lettere tilgjengelig om ulykke skulle oppstå ved fjellaktiviteter og lignende.  

De negative konsekvensene vil i all hovedsak være små og lokale, i et ellers større og urørt 

landskap. De positive konsekvensene vektlegges høyere enn de negative. Hovden har blitt et svært 

populært sted for aktiviteter i fjellet, og det er desto viktigere å ha tilgjengelighet for ambulanse i 

nærheten om en ulykke skulle oppstå. Tilgjengeligheten for ambulansetransport til og fra Hovden 

vil ha positive ringvirkninger utover planområdets begrensning. Det er også en svært god strategisk 

plassering av en luftambulansebase da denne vil kunne dekke alle relevante sykehus på Sør-, Øst- 

og Vestlandet og slik fungere som en styrket beredskap på de sykehusene der man allerede har en 

luftambulansetjeneste i tillegg til å være et nytt tilbud i de områdene der man ikke har dekning i 

dag. Dette vurderes til å "trumfe" støykonsekvensene, som er den mest vesentlige negative 

konsekvensene av planforslaget. Det anbefales derfor at planforslaget vedtas, ettersom det vil ha 

positive konsekvenser for samfunnet i Bykle kommune.  
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Figur 11: Ulike kategorier for konsekvens med symbol- og fargebruk i. h. h. t. SVV hb V712. 

Meget stor positiv 

konsekvens 

+ + + + Meget stor negativ 

konsekvens 

- - - - 

Stor / meget stor 

positiv konsekvens 

+ + + / + + + + Stor / meget stor 

negativ konsekvens 

- - - / - - - - 

Stor positiv 

konsekvens 

+ + +  Stor negativ 

konsekvens 

- - -  

Middels / stor positiv 

konsekvens 

+ + / + + + Middels / stor negativ 

konsekvens 

- - / - - - 

Middels positiv 

konsekvens 

+ + Middels negativ 

konsekvens 

- - 

Liten / middels positiv 

konsekvens 

+ / + +  Liten / middels negativ 

konsekvens 

- / - - 

Liten positiv 

konsekvens  

+ Liten negativ 

konsekvens 

- 

Ubetydelig / liten 

positiv konsekvens 

0 / + Ubetydelig / liten 

negativ konsekvens 

0 / - 

Ubetydelig konsekvens 0 
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De negative konsekvensene vil i all hovedsak være små og lokale, i et ellers større og urørt landskap. De 

positive konsekvensene vektlegges høyere enn de negative. Hovden har blitt et svært populært sted for 

aktiviteter i fjellet, og det er desto viktigere å ha tilgjengelighet for ambulanse i nærheten om en ulykke 

skulle oppstå. Tilgjengeligheten for ambulansetransport til og fra Hovden vil ha positive ringvirkninger 

utover planområdets begrensning. Det er også en svært god strategisk plassering av en 

luftambulansebase da denne vil kunne dekke alle relevante sykehus på Sør-, Øst- og Vestlandet og slik 

fungere som en styrket beredskap på de sykehusene der man allerede har en luftambulansetjeneste i 

tillegg til å være et nytt tilbud i de områdene der man ikke har dekning i dag. Dette vurderes til å 

"trumfe" støykonsekvensene, som er den mest vesentlige negative konsekvensene av planforslaget. Det 

anbefales derfor at planforslaget vedtas, ettersom det vil ha positive konsekvenser for samfunnet i Bykle 

kommune.  

Helikopterbase og luftambulanse 

sørenden av Hartevatn 
Konsekvens 

Biologisk mangfold 0 

Nærmiljø, friluftsliv og hensynet til barn og 

unge 

 

o 

- 

Landskap - 

Landbruk/ skogbruk og grønnstruktur 0 

Naturressurser 0 

Kulturminner og kulturmiljø 0 

Støy 0/- 

Forurensning 0/- 

Bygningsmiljø og estetikk 0/- 

Teknisk infrastruktur + 

Næringsliv ++/+++ 

Folkehelse ++ 

Risiko og sårbarhet 0 

Samlet vurdering 0/+ 

Figur 12: Sammenstilling av konsekvenser for området  
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3.1 Forslag til avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak kan redusere negative konsekvenser, eller brukes for å forsterke mulige positive 

konsekvenser. 

Reguleringsplanen har ingen store negative konsekvenser. I forhold til forurensning og mulige lekkasjer, 

vil det være viktig med rutiner for oppsamling av lekkasjer.  
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4 Samlet vurdering 

Planen legger til rette for utvidet bruk av eksisterende helikopterbase og etablering av 

luftambulansetjeneste på basen som en beredskapsfunksjon. I tillegg vil tilknyttede bygg anvendes til 

næringsformål. Sammen med dette utvider man også muligheten for etablering av bygningsmasse og 

tekniske anlegg knyttet til helikopterbasen. Med denne utvidelsen i fysisk bygningsmasse kommer også 

en mulighet for økt bruk og utvidet formål for bruk av bygningsmasse. Dette henger sammen med 

driften av basen og basen som bosted og oppholdsplass for personer involvert i driften av basen og 

luftambulansetjenesten. 

Forslagstiller mener at en etablering av luftambulanse på Hovden vil være samfunnstjenlig, både i lokal 

sammenheng, da man her har behov for luftambulanse i forbindelse med fjellredning og aktiviteter i 

skiløyper og alpinanlegg. Det er også en svært god strategisk plassering av en luftambulansebase da 

denne vil kunne dekke alle relevante sykehus på Sør-, Øst- og Vestlandet og slik fungere som en styrket 

beredskap på de sykehusene der man allerede har en luftambulansetjeneste i tillegg til å være et nytt 

tilbud i de områdene der man ikke har dekning i dag. 

Utvidet bruk av basen vil ha konsekvenser for støy, men påvirker i liten grad tilgrensende 

friluftsområder og hytteområder, og vil ha liten påvirkning på villrein og annet dyreliv. Den 

samfunnsmessige nytten av basen mer enn veier opp for den lille belastningen i økt flystøy i området. 

Frekvensen vil også være innenfor det som kan aksepteres og vil heller ikke bidra til noen særlig økt 

belastning for friluftsliv, dyreliv eller hytteområder. 

Utvidelse av bruk av basen er nødvendig for å sikre fleksibilitet rundt driften av basen og bidra til å 

gjøre det mulig å etablere de fasiliteter som er nødvendige for drift av en luftambulansebase.  

Vi mener planforslaget er i tråd med ønsker om bygdeutvikling i Bykle og er samfunnstjenlig funksjon 

for innlandet på Sør-Norge. Bykle kommune har i flere år jobbet aktivt for å få en luftambulansebase 

etablert på Hovden. Planen utarbeides som et samarbeid med bakgrunn i Bykle kommunes ønske om 

luftambulansebase. De små ulempene som finnes med å tillate formålsendringene er små og sett i 

sammenheng med den samfunnsmessige nytten er disse akseptable. 

Vi mener derfor at planforslaget er godt og bør godkjennes. 
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5 Referanser 

NIBIO: https://gardskart.nibio.no/search  

Artsdatabanken: https://artskart.artsdatabanken.no/  

Miljøstatus: http://www.miljostatus.no  

Bykle kommune, kartinnsyn: http://www.bykle.kommune.no 

Naturbase: http://www.kart.naturbase.no 

Norges geologiske undersøkelse: http://www.ngu.no  

Norges vassdrags- og energidirektorat: http://www.nve.no  

Rapport: Fjellfly Hartevatn – Støy 
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