
 

 

 
SØKNAD OM REGULERINGSENDRING 

– HOVDEN AUST 

 

Dato: 22.11.18 



 

1. Sammendrag av endringen  
 

Utsnitt av gjeldende plan:        Endringer i plankartet: 

 
Oppsummering av endringer: 

1. Delt tomt gnr/bnr 2/85 i to: 150 A og 150B. (Tomt 150 i reguleringsplan for Hovden Aust) 

2. Tegnet inn avkjørselspil inn til 150A og 150 B 

3. Tegnet inn kjøreveg "vei" etter eksisterende veg og eiendomsgrenser.  

2. Nøkkelopplysinger 

Gnr./bnr. (hovedeiendommen) 2/85 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommuneplan) Reguleringsplan for Hovden Aust, 

planID 200509, vedtatt 27.05.2010 

  

Forslagstiller Torhild Einstabland 

Grunneiere (gnr./bnr. på alle eiendommene innenfor 

planområdet, ev navn på grunneiere) 

2/85: Roald Einstabland og 2/1: Jon og Kjetil 

Uleberg 

Plankonsulent COWI AS 

  

Hovedformål med endringen Dele tomt gnr/bnr 2/85 i to, samt etablere 

adkomst til begge tomtene.  

Størrelse på planområdet i daa 2999 m²  

Tall på nye boenheter i endringa 1 

Aktuelle problemstillinger - 

  

Oppstartsmøte for endringa, dato 07.04.18 

Utsendt varsel om reguleringsendering, dato 27.02.17/ 05.11.18 

Sendt til uttale (offentlige innstanser), dato 27.02.17 



3. Intensjoner og mål med endringen 
 

3.1 Kvaliteter som endringen bidrar med.  

Det er ikke avdekket noen spesielle negative konsekvenser av en fortetting av planområdet. Fortetting 

av eksisterende utbygde områder er i tråd med utbyggingsstrategien både lokalt og regionalt. Sentrale 

områder skal fortettes før man åpner nye områder for utbygging.  Planforslaget er en positiv utvikling 

for Hovden og Bykle kommune i form av økt tilbud av etterspurte fritidsboliger. 

3.2 Tidligere vedtak og reguleringsendringer 
Nei.  

4. Planprosessen 

4.1 Oppstartsmøte 
Oppstartsmøte ble holdt av daværende forslagsstiller Jonas Bjåen Egeland med Hanne Heieraas Evju 

fra Bykle kommune.  

Formålet med planendringen er å dele tomten gnr/bnr 2/85 i to, samt å regulere ny adkomstveg til 

eiendommene. Tomten går under reguleringsplanen for Hovden Aust. Område ligger på Plassestøylen 

på Hovden i Bykle kommune.  

Kommunens foreløpige råd og vurdering: "Kommunen er i utgangspunktet positiv til all fortetting på 

Hovden. Fortetting og deling må skje gjennom planendring. Kommunen legger til grunn at ny tomt 

skal følge gjeldene bestemmelser etter Hovden Aust planen. Bykle kommune anser endringen som en 

mindre endring av plan. Dersom ikke det kommer svært betydelige innvendinger fra naboer eller 

berørte myndigheter, kan endring tas som en mindre endring. Avvik og konsekvenser endring har må 

tydeliggjøres i plandokumentene."   

4.2 Undervegsmøte 
Det er bestemt at planen kan gjennomføres som en mindre reguleringsendring. Dette er godkjent av 

Bykle kommune med bakgrunn i få merknader etter første varsling.  



 

5. Gjeldende reguleringsplan 
› Reguleringsplan for Hovden Aust, planID 200509, vedtatt 27.05.2010 

I gjeldende reguleringsplan for Hovden Aust er planområdet avsatt til fritidsbebyggelse.  

›  

Figur 1: Utsnitt av reguleringsplan for Hovden Aust. Området er avsatt til fritidsbebyggelse. Kilde: Byklekommune.no 

 

 Forslagsstiller ønsker å dele tomt gnr/bnr 2/85 i to samt etablere adkomstveg til begge tomtene. 

5.1 Tidligere reguleringsendring 
Det er ikke gjort noen endringer i reguleringsplan for Hovden Aust som er av betydning for 

reguleringsplanen som fremmes.  



 

6. Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger ca 1 km nord-øst for Hovden sentrum. Planområdets beliggenhet er illustrert på 

figuren under: 

 

Figur 2: Planområdets beliggenhet (Kilde: kartverket.no) 

Planområdet er en del av et eksisterende hyttefelt på Plassestøylen. Omkringliggende områder består 

av spredt fritidsbebyggelse. I øst grenser planområdet til eksisterende skiløypetrasé.  

Omliggende fritidsbebyggelse har varierende arkitektur, utforming og omfang, men gjenganger er i 

hovedsak fritidsboliger med mørk kledning og saltak. 



 

Figur 3: Flyfoto av tomt gnr/bnr 2/85 er vist i gult. Stiplet svar strek viser omtrentlig plangrense.  



 

7. Beskrivelse av reguleringsendringen 

7.1 Følgende endringer er innarbeidet i plankartet: 
1. Delt tomt gnr/bnr 2/85 i to: 150 A og 150B. 

2. Tegnet inn avkjørselspil inn til 150A og 150 B 

3. Tegnet inn kjørevegen "vei" etter eksisterende veg i kartgrunnlaget og fulgt eiendomsgrenser. 

Bredde og standard på vegen er den samme.  

 

7.2 Følgende endringer er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene: 
Reguleringsbestemmelser for Hovden Aust vil fremdeles gjelde for planområdet. Det er ingen 

endringer i reguleringsbestemmelsene. Området ligger innenfor H17. 

 

7.3  Vurdering av endringen  
Endringene i planen er minimale. Det er kun deling av en tomt samt tilrettelegging for adkomst til 

tomtene. Det er ingen endring i formål. Det er påsatt adkomstpiler i plankartet som tilrettelegger for 

adkomst til de to tomtene.  

Det er blitt foretatt befaring med entreprenør som har anbefalt adkomsten der den er plassert. Ved å 

legge adkomsten der den er plassert vil det bli minimale inngrep i naturen, og mulighet for enkel 

brøyting av vegen. Plasseringene gir også et ryddig uttrykk og krysser heller ikke skiløypa. 

Avkjørslene vil være til de to eiendommene 150 A og 150B. Det vil dermed ikke bli 

gjennomgangstrafikk og også minimal økt trafikk (ref. merknad fra Statens Vegvesen 07.04.17). 

Etterspørselen etter fritidsboligtomter i Bykle kommune er svært høy. Store arealer på Hovden har 

vernede formål, noe som gir mangel på areal for fritidsutbygging rundt Hovden. På grunnlag av dette, 

ønsker Bykle kommune at det fremover satses på å legge til rette for flere fritidsboliger i allerede 

utbygde områder. (jf. kommuneplan for Bykle 2010-2022, s. 12). På grunnlag av kommuneplanens 

visjoner og mål for utvikling av Hovden vil utskilling av tomt på Plassestøylen 21 gnr 2, bnr 85 være 

positivt for utvikling av Hovden. Området er avsatt til fritidsbebyggelse og er i tråd med 

reguleringsplan for Hovden Aust og kommundelplan for Hovden. Samlet sett vil planforslaget vil 

bidra til en positiv fortetting av eksisterende hyttefelt i området. 

 



 

8. Konsekvenser av reguleringsendringen 

8.1 Barn og unges interesser 
Området er allerede regulert som fritidsbebyggelse. Siden området allerede er regulert til 

fritidsbebyggelse vil ikke planforslaget ha særlig påvirkning på eksisterende kvaliteter for barn- og 

unge. Omkringliggende områder har svært gode kvaliteter for barn og unge. Øst for planområdet er det 

regulert friområde med skiløype som krysser området på vinterstid.  

8.2 Terreng og landskap 
 Det er ikke registrert viktig naturmangfold eller arter innenfor planområdet. Jorda er vurdert som ikke 

dyrkbar.  

Deler av området må bearbeides for å legge til rette for ny atkomstveg og hyttetomter. For å ivareta 

landskapsbildet vil reguleringsbestemmelsene for Hovden Aust, planID 200509, vedtatt 27.05.2010 

videreføres og gjelde for planen. Disse bestemmelsene har tydelige retningslinjer for at hyttene i størst 

mulig grad skal tilpasses terrenget og landskapet samt være nøytrale i landskapsbildet.  

Jorda på området er ikke registrert som dyrkbar og det er heller ikke registrert viktig naturmangfold 

eller arter innenfor planområdet.  Konsekvenser knyttet til landskap anses som små, da området i dag 

allerede er bygd ut. Reguleringsbestemmelsene i Hoven Aust planen vil sikre at ny bebyggelse vil gli 

naturlig inn i eksisterende bebyggelse og landskapet generelt. 

8.3 Folkehelse og friluftsliv 
Folkehelse og friluftsliv blir ikke påvirket av planforslaget. Tomten som deles er i gjeldende plan 

regulert til fritidsbebyggelse. Det er ikke noe grøntareal som blir omregulert i reguleringsendringa.  

8.4 Kulturminne 

Data fra databasene Kulturminnesøk og Askeladden viser at det ikke er registrert noen kulturminner i 

eller i betydelig nærhet til planområdet. Det ble også gjennomført en arkeologisk registrering av 

Ingunn Dahlseng Håkonsen i Aust-Agder fylkeskommune. Det ble ikke funnet automatisk fredete 

kulturminner innenfor eiendommen Plassestøylen 21 på Hovden. Det ble søkt med metalldetektor og 

gjennomført prøvestikk med spade. 



 

Figur 4: Oversikt over kulturminner i nærområdet. Kilder: askeladden.no 

8.5 Naturressurser og naturmangfoldsloven 

Planområdet er regulert til atkomstveg, og fritidsbebyggelse. 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: 

Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand. Området er vurdert ut ifra kjent kunnskap og befaringer på planområdet. 

Artsdatabanken, Naturbase og miljostatus.no er lagt til grunn når området er blitt vurdert. 

§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: 

Området som 

reguleres 



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. 

§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, er vi av den oppfatning av at tiltaket samlet sett vil være hensiktsmessig for Bykle 

kommune og Hovden. 

8.6 Trafikktrygghet 

Formål SV er en videreføring av eksisterende veg.  

En fortetting av hyttefeltet med en ekstra fritidsbolig vil føre til en liten øking av trafikk inn og ut til 

planområdet. Denne anses likevel som svært liten. Sikten ut fra planområdet anses som god. 

Statens vegvesen kom med følgende kommentar til planarbeidet: "Statens vegvesen sitt ansvar er 

avkjørselen til Rv. 9. Denne har kapasitet til å ta den minimale økingen i trafikken, som følger en 

reguleringsendring med en ekstra fritidsbolig. Statens Vegvesen har ingen merknader til denne 

planendringen."   



 

9. Varsel om oppstart og merknader til endringen 
I Plan- og bygningsloven § 12-8 stilles krav til informasjon og medvirkning. 

Den 27. februar 2017 ble det varslet oppstart av planarbeidet. Berørte parter ble varslet pr. brev, i 

tillegg ble det lagt ut annonse på Bykle kommunes hjemmesider, samt varslet i Setesdølen avis 12. 

februar 2017. Annonsen kom med oppfordring til berørte parter og interesserte om å komme med 

innspill og merknader til planarbeidet. Frist for å komme med innspill og merknader var satt til 10. 

april 2017. Det kom inn 3 merknader/uttaler til varselet: 

Følgende ble varsla per brev: 

Navn Adresse Poststed 

BENESTAD ERNST RUNE ANDØYTOPPEN 72 4623 KRISTIANSAND 

S 

BENESTAD SHEILA VAAGE ANDØYTOPPEN 72 4623 KRISTIANSAND 

S 

DRANGE TINE SKOU SVINNSHAMMAREN 7 5416 STORD 

DRANGE TRULS SVINNSHAMMAREN 7 5416 STORD 

ENERSEN SVEIN TJØNNEBAKKEN 16 4640 SØGNE 

ENERSEN TRINE LISE T TJØNNEBAKKEN 16 4640 SØGNE 

HAUGLAND JAN IVAR SENTRUMSVEIEN 8 4640 SØGNE 

STORAKER WENCHE RABBERSSTIEN 24 4639 KRISTIANSAND 

S 

TELENOR EIENDOM 

HOLDING AS 

Postboks 800 1331 FORNEBU 

ULEBERG JON BREIVEVEGEN 44 4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

ULEBERG KJETIL SETESDALSVEGEN 

4300 

4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

 

Navn Adresse Poststed 

AUST AGDER FYLKESKOMMUNE POSTBOKS 

788 STOA 

4809 ARENDAL 

FYLKESMANNEN I AUST AGDER POSTBOKS 

788 STOA 

4810 ARENDAL 

AGDER ENERGI POSTBOKS 

603 

LUNDSIDEN 

4811 ARENDAL 

NVE, REGION SØR POSTBOKS 

2124 

3103 TØNSBERG 

TELENOR SERVICESENTER FOR 

NETTUTBYGGING 

SFN@TELENOR .COM  

BYKLE KOMMUNE RÅDHUSET 4754 BYKLE 

BYKLE 

KOMMUNE/KOMMUNEOVERLEGEN 

RÅDHUSET 4755 BYKLE 

SETESDAL BRANNVESEN VERKSVEGEN 

38 

4735 EVJE 

SETESDAL MILJØ OG 

GJENVINNING 

STYRTVEIT 4735 EVJE 

mailto:SFN@TELENOR%20.COM


 

Under følger innkomne merknader til varsling om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer 

til merknadene: 

Dato Innkomne 

merknader 

Merknad COWIs kommentar 

10.04.17 Aust-Agder 

Fylkeskommune 

1. Fylkeskommunens vurdering er at 

følgende nasjonale hensyn må ivaretas 

for at reguleringsplanen ikke skal 

komme i konflikt med nasjonale 

interessert:  

a) Automatisk fredete kulturminner: I 

meldingen om oppstart omfatter planens 

begrensning også noe av arealformål 

friområde. Seksjon for kulturminnevern 

kjenner ikke til noen synlige automatisk 

freda kulturminner her. I forbindelse med 

planarbeidet så ble det i 2005 benyttet 

metalldetektor i kun avgrensete delområder 

innenfor hele Hovden Aust. 

Hvis det videre planarbeidet fortsatt vil 

omfatte noe av arealformålet Friområde, vil 

seksjon for kulturminnevern vurdere om 

dette må synfares og eventuelt arkeologisk 

registreres med bruk av metalldetektor.  

b) Rikspolitisk retningslinje for å styrke 

barn og unges interesser i planleggingen 

(1995) 

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. 

1a) Området som skal 

reguleres er avsatt til 

fritidsbebyggelse. Området vil 

ikke omfatte område avsatt til 

friområde. Området vil ikke 

komme i konflikt med noen 

automatisk freda kulturminner. 

Det er også utført en 

arkeologisk registrering på 

området. Undersøkelsen ble 

utført av Ingunn Dahlseng i 

september. Hun kom med 

følgende melding: "Det ble 

ikke funnet automatisk fredete 

kulturminner innenfor 

eiendommen Plassestøylen 21 

på Hovden. Det ble søkt med 

metalldetektor og gjennomført 

prøvestikk med spade."  

 

1b) Området anses som svært 

godt for barn og unge. 

Området grenser til område 

avsatt som friområde med 

kryssende skiløype som brukes 

aktivt på vinterstid.  

30.03.17 Jan Ivar 

Haugland 

2. Er imot fortetting av området, da det 

vil, forringe opplevd og sannsynlig 

reell verdi av egen eiendom (2/981).  

2. Etterspørselen etter 

fritidsboligtomter i Bykle 

kommune er svært høy. Store 

arealer på Hovden har vernede 

formål, noe som gir mangel på 

areal for fritidsutbygging rundt 

Hovden. På grunnlag av dette, 

ønsker Bykle kommune at det 

fremover satses på å legge til 

rette for flere fritidsboliger i 

allerede utbygde områder. (jf. 

kommuneplan for Bykle 2010-

2022, s. 12). På grunnlag av 

kommuneplanens visjoner og 

mål for utvikling av Hovden 

vil utskilling av tomt på 

Plassestøylen 21 gnr 2, bnr 85 

være positivt for utvikling av 

Hovden. Området er avsatt til 

fritidsbebyggelse og er i tråd 



med reguleringsplan for 

Hovden Aust og 

kommundelplan for Hovden. 

Samlet sett vil planforslaget vil 

bidra til en positiv fortetting av 

eksisterende hyttefelt i 

området. 

07.04.17 Statens Vegvesen Statens vegvesen sitt ansvar er avkjørselen 

til Rv. 9. Denne har kapasitet til å ta den 

minimale økingen i trafikken, som følger en 

reguleringsendring med en ekstra 

fritidsbolig.  

Statens Vegvesen har ingen merknader til 

denne planendringen. 

- 

 

Det ble bestemt at planen kunne sendes inn som en mindre reguleringsendring. Varsel om mindre 

reguleringsendring ble derfor sendt igjen til naboer den 05.11.18. Det kom inn én merknader/uttaler til 

varselet: 

Følgende ble varslet i brev: 

Eiendom gnr. /bnr. Navn Adresse  

941-2/981/0/1 DRANGE TINE SKOU SVINNSHAMMAREN 

7 

5416 STORD 

941-2/981/0/1 DRANGE TRULS SVINNSHAMMAREN 

7 

5416 STORD 

941-2/981/0/2 HAUGLAND JAN IVAR SENTRUMSVEIEN 8 4640 SØGNE 

941-2/981/0/2 STORAKER WENCHE RABBERSSTIEN 24 4639 

KRISTIANSAND 

S 

941-2/979 
   

941-2/979/0/1 BUVARP SVENN LASSE SØMSLIA 17 4637 

KRISTIANSAND 

S 

941-2/979/0/1 HANSEN-TANGEN 

INGER J 

SØMSLIA 17 4637 

KRISTIANSAND 

S 

941-2/979/0/2 ENERSEN SVEIN TJØNNEBAKKEN 16 4640 SØGNE 

941-2/979/0/2 ENERSEN TRINE LISE T TJØNNEBAKKEN 16 4640 SØGNE 

941-2/95 TELENOR EIENDOM HOLDING AS Postboks 800, 

1331 FORNEBU 

941-2/95 ULEBERG JON BREIVEVEGEN 44 4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

941-2/95 ULEBERG KJETIL SETESDALSVEGEN 

4300 

4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

941-2/1 ULEBERG JON BREIVEVEGEN 44 4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

941-2/1 ULEBERG KJETIL SETESDALSVEGEN 

4300 

4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

941-2/1/215 LUNDEN BERIT MARGRETES VEI 34 

B 

4633 

KRISTIANSAND 

S 



941-2/1/215 ULEBERG JON BREIVEVEGEN 44 4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

941-2/1/215 ULEBERG KJETIL SETESDALSVEGEN 

4300 

4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

941-2/1568 BENESTAD ERNST 

RUNE 

ANDØYTOPPEN 72 4623 

KRISTIANSAND 

S 

941-2/1568 BENESTAD SHEILA 

VAAGE 

ANDØYTOPPEN 72 4623 

KRISTIANSAND 

S 

941-2/1/71 OHLSON GUNN Plassestøylen 

hyttegrend 

17 og 19 
 

 

941-2/1/71 OHLSON GUNNAR Plassestøylen 

hyttegrend 

17 og 19 
 

 

941-2/1/71 ULEBERG JON BREIVEVEGEN 44 4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

941-2/1/71 ULEBERG KJETIL SETESDALSVEGEN 

4300 

4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

941-2/1/108 LINDEKLEIV TERJE RØLLEND 9 4700 

VENNESLA 

941-2/1/108 ULEBERG JON BREIVEVEGEN 44 4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

941-2/1/108 ULEBERG KJETIL SETESDALSVEGEN 

4300 

4755 HOVDEN I 

SETESDAL 

 

9.1 Merknader fra naboer 
 

Dato Navn Merknad COWIs kommentar 

20.11.18 Berit 

Lunden, 

gnr/bnr 

2/1/215 

1. Mener at nye etablerte 

avkjørsler vil bli sjenerende 

for hennes eiendom gnr/bnr 

2/1/215. Det blir informert 

om at området hvor 

avkjørselen er plassert i 

plankartet er blitt brukt til 

biloppstillingsplass for 

eiendommen gnr/bnr 2/1/215.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avkjørselspil er flyttet noe lengre sør for å gi mer 

plass til biloppstillingsplass som eier av eiendom 

gnr/2/1/215 bruker i dag. Deler av vegen opp til hytte 

gnr/bnr 2/1/215 er også tatt ut av plankartet som 

fremmes. Det skal nevnes at det i gjeldende 

reguleringsplan ikke er regulert inn parkeringsplasser i 

dette området. Avkjørselen til eiendom 2/85 vil heller 

ikke gå inn på eiendom 2/1/215. Avkjørselspil ligger 

utenfor område som i dag blir brukt til 

parkeringsplasser av eiendom gnr/bnr 2/1/215. Viser 

til kart under.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informerer om at hytte med 

gnr/bnr 2/85 alltid har hatt vei 

sammen med hytte på gnr/bnr 

2/95/0. Informerer om at 

denne veien blir enda tettere 

på tomten som blir utskilt fra 

eiendom gnr/bnr 2/85. 

 

 

3. Kommer med forslag om å 

legge adkomstveg til hyttene 

på gnr/bnr 2/85 på baksiden 

av hyttene, forbi hytte på 

gnr/bnr 2/1/568/0. 

 

 

 
 

Det er blitt foretatt befaring med entreprenør som har 

anbefalt adkomsten der den er plassert. Ved å legge 

adkomsten der den i dag er plassert vil det bli 

minimale inngrep i naturen, og mulighet for enkel 

brøyting av vegen. Avkjørselen vil kun være til 

nordligste hytte på eiendom 2/85. Det vil dermed ikke 

bli gjennomgangstrafikk og også minimal økt trafikk 

(ref. merknad fra Statens Vegvesen 07.04.17). 

 

 

2. Da tomten 2/85 blir delt i to vil det ikke lenger være 

mulig å bruke denne avkjørselen. Det reguleres derfor 

to nye avkjørsler til tomtene. Dersom en skulle 

benyttet seg av avkjørselen til den utskilte tomten på 

2/85 vil det bli svært lite areal til ny hytte grunnet 

byggegrenser. Ny løsning gir bedre utnyttelse på 

tomten samt en mer ryddig løsning.  

 

 

3. Dersom vegen legges her vil den krysse skiløypa. 

Dette er ikke ønskelig og vil ikke gi en trafikksikker 

og god løsning.  

 

Område for 

parkering 

Avkjørsel 

Eiendomsgrense 


