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Konsekvensutgreiing 

 

Konsekvensutgreiing av arealinnspel: 

- Som heilt eller delvis er tatt inn i arealdelen for perioden 2018-2030 
- Som er vurdert tatt inn i arealdelen, men forkasta på fagleg grunnlag 
- Der ein treng fleire faglege argument for å vurdere innspela 
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1. Introduksjons og metodekapittel 
 

Krav om konsekvensutgreiing følger av Plan og bygningslova, kapittel 4. I § 4-2, 2.ledd er det 

bestemt at kommuneplanar med retningslinjer eller rammar for framtidig utbygging skal 

konsekvensutgreiast i for å greie ut planens verking for miljø og samfunn. Dette inneber at 

nye byggeområdar skal konsekvensutgreiast i samsvar med dei krav som gjevs i PBL kapittel 4 

og føreskrift om konsekvensutgreiingar. Planinnhald som ikkje inneber utbyggingsføremål, til 

dømes grønstruktur, er ikkje underlegne dette kravet. 

Bykle kommune vedtok den 28.04.16 i planstrategien å starte arbeidet med revisjon av 

kommuneplanen. Planprogram for arealdel blei vedtatt av kommunestyret 15.09.2016 

(15/711). Denne konsekvensutgreiinga (KU) omfattar dei innspela ein har valt å ta med i 

arbeidet med kommuneplanen. 

I tråd med krav i Plan- og bygningslova skal kommunen konsekvensutgreie 

arealbruksendringar i forhold til gjeldande kommuneplan. Det har blitt gjort ei grovsiling av 

innspela, der ein har bestemt kva av dei 40 innspela frå private og om lag 15 frå kommunen 

ein ønska å konsekvensutgreie. Dei som gjeld meir innspel til detaljplanar har ein valt å ikkje 

konsekvensutgreie. Nokre av innspela har vi delt opp i delområde i konsekvensutgreiinga. 

Dette gjeld særleg område på Hovden Aust. Difor kan talet på konsekvensutgreiingar bli større 

enn talet på innspel. 

Konsekvensutgreiinga vil saman med kommunens behov for fritids-, bustad- og næringsareal 

vere grunnlaget for anbefalinga som avgjer om innspela skal tas inn i planen. Innspela som 

med bakgrunn i denne konsekvensutgreiinga anbefalast vidare skal inngå i ei samla 

konsekvensutgreiing av planforslaget. 

Konsekvensutgreiinga innehald utgreiingar av 2 nye bustadområder, 26  (12 nye)  

fritidsbustadområder 7 næringsområder (2 nye og eitt omregulert) og 9 områder med 

kombinerte føremål.  

Under er det lista tema som skal utgreiast for kvart område: 

Miljø: 

Naturmangfald, naturreservat, grønstruktur, landbruk, landskap/terreng, jordbrukets 

kulturlandskap, mineralressursar, kulturminne/kulturmiljø, klima og energi, sjø og vassdrag 

Sjø og vassdrag er berre utgreia for dei innspela der dette er relevant. 

 

Samfunn: 

Grend og tettstadsutvikling, barn og unge, skole og barnehage, rekreasjon og friluftsliv, vann 

og avløp, trafikale forhold/trafikksikkerheit 

Tema skole og barnehagar er berre utgreia for innspel om nye områdar for bustadar. 
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Det er også verte gjort ei utgreiing av samfunnsikkerhet / ROS ( ras / skred / flaum / erosjon / 

høgspentlinje, grunnforhold) for alle innspel. Dette er det krav om i Plan- og bygningslova § 4-

3. Ei oppsummering er tatt inn for kvart innspel. 

For kvart tema gjer ein ei vurdering og ei konsekvensutgreiing båe i form av å beskrive 

verknadane og gi dei ei verdi. Først gjer ein ei vurdering av det enkelte områdets 

karaktertrekk og verdi innanfor kvart enkelt tema så objektivt som mogleg. Verdien blir 

fastsatt på skalaen: liten (*) – middels (**) – stor verdi (***). Dernest utgreiast moglege 

konsekvensar på skalaen store negative (-3) – middels negative (-2) – små negative (-1) – 

ingen konsekvensar (0) – små positive (+1) – middels positive(+2) – store positive(+3) 

 

Grunnlag for utgreiing og framgangsmåte 

 
Utgreiingane tar utgangspunkt i opplysningar gitt i innspel til kommuneplanens arealdel. I 

tillegg har ein eksisterande kunnskap frå ulike databaser, temakart og utgreiingar m.m. som 

leggast til grunn. 

For å utgreie nokon tema er det naudsynt med eit anslag på talet på einingar for kvart innspel. 

I denne fasen utgreiast innspela isolert frå kvarandre. 

Utgreiing av områdets eignaheit popularitet og føresetnader for t.d. barnefamiliar med omsyn 

til bustadtype eller liknande gjerast ikkje i denne delen av konsekvensutgreiinga. 

Utnyttingsgrad /talet på einingar (berekningsgrunnlag – måltal) 

For innspel som foreslår utnyttingsgrad gjer ein eit anslag der ein nyttar gjennomsnitt for 

størrelse på eigedommar i liknande områder for å finne talet på einingar. Ein kan også nytte 

gjennomsnitt for størrelse på einingar der ein ikkje har fått nokon utnyttingsgrad. 

 

Miljø 
Naturmangfald 

Kjelde: Innspel er sjekka ut opp mot naturdatabasen i forhold til utvalde naturtypar, 

prioriterte og raudlista arter.  

http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/#/Naturtypeniva/Region/1 

http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx 

http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=304399|7071668|344596|7097055&layer

s=51:100;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100 

For villrein er det nytta kart særskilt for dette tema. Ein nyttar ikkje artsdatabanken for 

villrein.  

Heieplanen: http://www.heiplanen.no/files/plankart.pdf 

http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/#/Naturtypeniva/Region/1
http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
http://www.heiplanen.no/files/plankart.pdf
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Det er også tatt omsyn til lokalkunnskap og for nokre områder tatt synfaring. 

Temakart NATUR – Arealdelen av kommuneplanen 2006-2018 

http://www.bykle2020.no/bykle2020/media/2007.10.15%20Temakart%20kraft%20og%20nat

ur.pdf 

 

Metode: 

Innspel/areal kor det er vesentleg/mange registreringar av naturvernverdiar og villrein har 

fått høg verdivurdering, det vil seie ***. Område som ikkje har registreringar av naturverdiar 

og villrein har fått *. 

Områdets verdi Konsekvens 

Området registrert med naturtype eller art 
som er raudlista eller registrert som viktig. 
Eller område for villrein. Naturreservat 

-3 til -2 

Området grensar til område for villrein, 
omsynssone for villrein, naturreservat, 
naturtype eller art som er raudlista eller 
registrert som viktig 

-2 til -1 

Ikkje klassifisert eller ingen funn av 
naturverdiar eller område/omsynssone for 
villrein eller naturreservat 

0 

 

Landbruk 
 

Kjelde: Innspela er sjekka ut mot NIBIO Kilden database for jord og skogressursar som viser 

dyrkbarhet av skog og mark samt bonitet. Det er også tatt omsyn til lokalkunnskap og i nokre 

høve synfaring. 

https://kilden.nibio.no/?topic=arealinformasjon&X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lan

g=nb&bgLayer=graatone_cache&layers=dmk_dyrkbar_jord&layers_opacity=0.75 

Metode: Innspel/areal kor landbruksproduksjon er viktig, har fått høg verdivurdering, det vil 

seie ***. Områder som ikkje er viktig for landbruksproduksjon har fått *.  

 

Områdets verdi Konsekvens 

Området registrert som dyrka mark, dyrkbar 
mark (gjeld også myr) eller produktiv skog 

-3 til -2 

Området grensar til dyrka mark, dyrkbar 
mark (dyrkbar myr) eller produktiv skog 

-2 til -1 

Ikkje klassifisert eller ingen/liten verdi som 
landbruksareal 

0 

 

http://www.bykle2020.no/bykle2020/media/2007.10.15%20Temakart%20kraft%20og%20natur.pdf
http://www.bykle2020.no/bykle2020/media/2007.10.15%20Temakart%20kraft%20og%20natur.pdf
https://kilden.nibio.no/?topic=arealinformasjon&X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&bgLayer=graatone_cache&layers=dmk_dyrkbar_jord&layers_opacity=0.75
https://kilden.nibio.no/?topic=arealinformasjon&X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&bgLayer=graatone_cache&layers=dmk_dyrkbar_jord&layers_opacity=0.75
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Landskap/terreng 
 

Kjelde:  Miljødirektoratets registrering av landskapstypar, samt område avsette til LNFR eller 

grønstruktur i gjeldande kommuneplan. Det er også sett om området har særskilte 

landskapstrekk eller terrengformasjoner som vil påverkast av utbygging. 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/arter_og_naturtyper/Landskapsty

per%20i%20Norge%20enkeltsider%20webutgave.pdf 

Temakart NATUR – Arealdelen av kommuneplanen 2006-2018 

http://www.bykle2020.no/bykle2020/media/2007.10.15%20Temakart%20kraft%20og%20nat

ur.pdf 

Metode: 

Innanfor området beskriv ein landskapsverknaden. Innspelets lokalisering i overståande 

landskapsinndeling gir utgangspunkt for verdivurderinga. Til dømes vil et areal liggande i 

eineståande landskapsrom gjeve eit utgangspunkt for utgreiing frå ** til ***. Eit areal i typisk 

landskap vil gjeve ei utgreiing på *. I tillegg vil ein gjere ei utgreiing av viktigheita av det 

foreslåtte innspelets/arealets betydning i det meir lokale landskapsområdet det 

representerer, som anten trekk opp eller ned. Eit areal som ligg midt i eit eineståande 

landskap, utanfor andre bygg som eksponerer seg i stor grad og har stor betydning vil få ein 

verdi på ***. 

I utgreiinga av konsekvensar av det føremålet som er foreslått er sårbarheten/eksponeringa 

av inngrepet lagt til grunn. Store negative konsekvensar for landskapet vil få ei verdi på -3. Der 

det er openbare mogligheiter for avbøtande tiltak/god landskapstilpassing til dømes 

arrondering, plasseringar, høgdetilpassing mm, er dette kommentert i kolonne "merknader" 

til slutt i skjemaet. 

 

Områdets verdi Konsekvens 

Området har landskap og/eller 
terrengformasjoner som er viktige å bevare, 
kor inngrep vil få store negative 
konsekvensar 

-3 til -2 

Området grensar til landskap og/eller 
terrengformasjoner som er viktige å bevare, 
kor inngrep vil få store negative 
konsekvensar, eller har landskap og/eller 
terrengformasjonar kor inngrep vil få 
middels negative konsekvensar. 

-2 til -1 

Ingen konsekvensar for landskap og/eller 
terrengformasjoner. 

0 

 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/arter_og_naturtyper/Landskapstyper%20i%20Norge%20enkeltsider%20webutgave.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/arter_og_naturtyper/Landskapstyper%20i%20Norge%20enkeltsider%20webutgave.pdf
http://www.bykle2020.no/bykle2020/media/2007.10.15%20Temakart%20kraft%20og%20natur.pdf
http://www.bykle2020.no/bykle2020/media/2007.10.15%20Temakart%20kraft%20og%20natur.pdf


10 
 

Jordbrukets kulturlandskap 
 

Kjelder: 

Innspel er sjekka opp mot Naturdatabase  www.dirnat.no/kart/naturbase og areal som viser 

- Nasjonalt viktige kulturlandskap (A) 

- Nasjonalt verdifulle kulturlandskap (B) 

- Verdifulle åsparti og skogsområder  

- Eineståande landskapsområder 

- Randmorene/randmorenebelte 

Bykle kommunes lokale kartlegging av kulturlandskap/naturtypar ligg også til grunn;  

Temakart NATUR – Arealdelen av kommuneplanen 2006-2018 

http://www.bykle2020.no/bykle2020/media/2007.10.15%20Temakart%20kraft%20og%20nat

ur.pdf 

 

Sluttrapport naturtypekartlegging i Bykle kommune (Tor Erik Brandrud og Anders Often, 

Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen 2005) 

 

Metode: 

Innspel/areal kor jordbrukets kulturlandskap er viktig, har fått høg vurdering, det vil seie ***. 

Områder som ikkje er viktig for kulturlandskapet har fått *. 

 

Områdets verdi Konsekvens 

Området registrert som nasjonalt verdifullt 
eller samanhangande 
jordbrukslandskap/skogbruksområder, samt 
viktige åsparti. Viktig kulturlandskap. 

-3 til -2 

Området som har landskapsverdi, men ikkje 
er ein del av eit større samanhengande 
område. Mindre viktige åsparti. Nært viktige 
kulturlandskap. 

-2 til -1 

Ikkje klassifisert eller ingen/liten betydning 
for landskapet. Ikkje klassifisert 
kulturlandskap. 

0 

 

http://www.dirnat.no/kart/naturbase
http://www.bykle2020.no/bykle2020/media/2007.10.15%20Temakart%20kraft%20og%20natur.pdf
http://www.bykle2020.no/bykle2020/media/2007.10.15%20Temakart%20kraft%20og%20natur.pdf
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Kulturminner/kulturmiljø 
Kjelder: 

Innspel er sjekka ut mot database for registrerte kulturminne; Askeladden og SEFRAK-register.  

http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794

c44a2192bdb111d41b5 

http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=304399|7071668|344596|7097055&layer

s=51:100;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100 

 

Kommunal kulturminneplan: 

http://www.bykle.kommune.no/getfile.php/3779422.2245.eqqtftuwvf/Kulturminneplan.pdf 

 

Metode:  

Der innspelinneheld eller ligg inntil registrerte kulturminne eller SEFRAK-bygg er det i 

utgangspunktet gitt ei konsekvens på -3. Ut over dette er innspel utgreia med tanke på om 

det er mogleg med avbøtande tiltak. 

 

Områdets verdi Konsekvens 

Automatisk freda kulturminne eller freda 
bygg innanfor området. Tilsvarande for 
registreringar i kommunal kulturminneplan. 

-3 til -2 

Området grensar til eit automatisk freda 
kulturminne/freda bygg eller slikt 
kulturminne ligg i ytterkant av området. 
SEFRAK-registrert bygg innanfor området. 
Tilsvarande for registreringar i kommunal 
kulturminneplan. 

-2 til -1 

SEFRAK-registrerte bygg/lokalt kulturminne 
innanfor området. Området grenser mot 
slike miljø/minner. Tilsvarande for 
registreringar i kommunal kulturminneplan. 

-1 til 0 

Der ein sit med lokalkunnskap om kulturminne innanfor innspelsområde vert dette tatt inn 

som ein kommentar. 

Klima og energi 
Kjelder:  

I utgreiing av klima og energi er bilbruk, nærleik til kollektivnett og kvalitet/tilgang på gang- og 

sykkelvegar lagt til grunn. Ein har nytta eksisterande kartgrunnlag og i naudsynte tilfelle hatt 

synfaring. 

http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794c44a2192bdb111d41b5
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794c44a2192bdb111d41b5
http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=304399|7071668|344596|7097055&layers=51:100;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100
http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=304399|7071668|344596|7097055&layers=51:100;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100
http://www.bykle.kommune.no/getfile.php/3779422.2245.eqqtftuwvf/Kulturminneplan.pdf
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Metode: 

Områder som har kollektivdekning og tilknyting til gang- og sykkelvegnett har fått høg 

verdivurdering, det vil seie ***. 

Innspel som krev mange nye tilretteleggingar og stor grad av økt bilavhengighet har fått 

negativ verdi i konsekvensutgreiinga. 

 

Innsjø og vassdragssone 
Kjelder og metodar: 

Dette temaet er berre utgreia for dei innspela som ligg nær innsjø og vassdrag. Konsekvens av 

innspelet er utgreia i forhold til kor langt unna innsjø og vassdrag området ligg, og om det er 

flaumproblematikk knyta til innsjøen eller vassdraget. 

Ein set opp avstand til innsjø eller vassdrag for det enkelte innspel. 

 

Samfunn 

Grend og tettstadsutvikling 
Kjelder og metodar: 

Det er gjort ei utgreiing av innspelet eller arealet kor ein utgreier om det ligg innanfor dei 

områda kommunen ønsker å utvide eller utvikle. Det er ikkje utført verdiutgreiing i form av 

stjerner (*) for dette tema, her ser ein på om innspelet er med på å styrke ønskelige 

utbyggingsstrukturar og bidra positivt til fast busetting i dei områda der dette er naturleg. 

 

Barn og unge 
Kjelder og metode:  

I utgreiinga av bruk av areala/innspela for barn og unge er det gjort ei utgreiing av nærleik til 

eksisterande bustadområder/fritidsbustader og andre område som barn og unge nyttar. 

For bustadområder ser ein særskilt på nærleik til skule/barnehage/fritidstilbod. 

Innspel/areal som er mykje brukt av barn og unge har fått høg verdiutgreiing, det vil seie ***. 

Område som ikkje ligg i nærleiken til bustadområder/fritidsbustader, og områder nytta av 

barn og unge i dag har ikkje fått nokon verdi. 

Om eit område vil tape sine kvalitetar for barn og unge som ein konsekvens av tiltaket vil ein 

gi dette negativ konsekvens frå -1 til -3 etter grad av påverknad/konsekvens. Innspel der det 

er foreslått føremålsendring som vil kunne gjeve kvalitet for barn og unge, men der dette er 

usikkert, har fått tallverdi 0. 
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Skole og barnehage 
Kjelder og metode: 

Dette er berre utgreia for bustadføremål. Der ein har god nærleik til skule-, barnehage- og 

fritidstilbod vil ein få høg verdi. Dette utgreiast med bakgrunn i dagens tilbod. 

 

Friluftsliv og rekreasjon 
Kjelder: Ein har lagt til grunn eksisterande og planlagt løypenett og nærleik til dette, samt 

andre ski- og alpint anlegg. I tillegg er nærleik til turterreng og turstiar vurdert. Lokalkunnskap 

og kart for skiløypar og turvegar er lagt til grunn. 

http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=304399|7071668|344596|7097055&layer

s=51:100;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100 

Kommunedelplan tur-  og skiløyper (planid 200813) 

https://bykle.custompublish.com/getfile.php/2504307.2245.syaswafeyr/Kommunedelplan+tu

r-+og+skil%C3%B8yper+f%C3%B8resegner.pdf 

 

Metode: 

Innspel/areal kor det er vesentleg/mange registreringar av friluftsverdiar, har fått høg 

verdiutgreiing, det vil seie ***. Område som ikkje har registreringar har fått *: 

 

Områdets verdi Konsekvens 

God tilgang på friluftsareal og nærleik til 
løypenett. 

3 til 1 

Området er registrert som stateleg skira 
friluftsområde, eller sikra i plan eller andre 
verdifulle område med godt utbygd sti eller 
løypenett. 

-3 til -2 

Området registrert som andre verdifulle 
områder. 

-2 til -1 

Ikkje klassifisert eller brukt som 
friluftsområde 

-1 til 0 

 

Vatn og avløp 
 

Kjelder: Kommunens kartløysning for vann og avløp og lokalkunnskap. Hovedplan for vatn og 

avløp med kapasitetsberekningar og utbyggingsplanar(utkast).  

http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=304399|7071668|344596|7097055&layers=51:100;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100
http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=304399|7071668|344596|7097055&layers=51:100;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100
https://bykle.custompublish.com/getfile.php/2504307.2245.syaswafeyr/Kommunedelplan+tur-+og+skil%C3%B8yper+f%C3%B8resegner.pdf
https://bykle.custompublish.com/getfile.php/2504307.2245.syaswafeyr/Kommunedelplan+tur-+og+skil%C3%B8yper+f%C3%B8resegner.pdf
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Om innspelet er avhengig av å nytte privat leidningsnett er dette eit usikkerhetsmoment, ein 

er derfor nøydd å foreta ei utgreiing av tilstand og kapasitet ved detaljregulering. I 

konsekvensutgreiinga gjev denne usikkerheta ei lita negativ konsekvens. 

 

 

 

Metode: 

Områdets verdi Konsekvens 

Utbygga VA, god kapasitet, eller 
utbyggingsplanar innanfor næraste 4 år 

0 

Utbygga VA – noe begrensa kapasitet og 
ikkje ut byggingsplanar innanfor næraste 4 
år, usikkerhet i kapasitet. 

-1 

Ikkje utbygd VA / dårleg kapasitet /gamalt 
anlegg, ikkje utbyggingsplaner innanfor 
næraste 10 år. Avhengig av privat nett; 
usikkerhet i kapasitet. 

-2/-3 

Merknad: der det går hovudleidningar for vatn og avløp i innspelsområdet må dette opplysast 

om så det kan tas omsyn til i detaljplanlegging. 

Der ein har fleire utbyggingsområder med mange einingar innanfor eit større område som vil 

gjeve større konsekvens for kapasitet på hovudnett for vatn og avløp , trong for bygging av 

nytt vassverk, må ein sjå på utbyggingstakt og kor mange felt/einingar som kan byggast før ein 

når maks kapasitet og må bygge ut. (ivaretakast av rekkefølgekrav i plan). 

Innspelsområder som ligg høgare enn dagens vassverk må få ein særskilt kommentar, så ein 

kanta omsyn til dette i planlegginga.  

 

Trafikale forhold /trafikksikkerheit 
 

Kjelder: Statens vegvesens kart over vegdata, ulykker 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/vegreferanse:70314.096957499:

6614105.1026814/hvor:(kommune:(~941))/@69199,6614075,11 

Ein gjer ei utgreiing av behov for å etablere nye utkøyringar på hovedvegnett, og om desse vil 

utgjere fare for ferdsel på dette vegnettet. Finst det i dag tilkomst på veg til området? Har 

området gang- og sykkelveg i dag? Ein ser også på om det er utfordringar knyt til renovasjon 

(brøyting/snøopplag)  

Kommunal trafikksikkerhetsplan, vedteken 2015 

Metode: 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/vegreferanse:70314.096957499:6614105.1026814/hvor:(kommune:(~941))/@69199,6614075,11
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/vegreferanse:70314.096957499:6614105.1026814/hvor:(kommune:(~941))/@69199,6614075,11
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Områdets verdi Konsekvens 

Gode tilkomstmoglegheiter, utbygga gang- 
og sykkelveg, tilstrekkeleg kapasitet, god 
sikkerheit, tiltak som truleg vil betre dei 
trafikale forholda 

+1 til +3 

Gode tilkomstmoglegheiter, god sikkerheit 0 

Dårleg eller ingen tilkomst, ikkje utbygga gs, 
dårleg kapasitet, dårleg sikkerheit 

-1 til -3 

 

 

 

 

2. Utgreiing av enkeltområder 
 

Granebu 001  (BFT9) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/1 og 2/71 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Idrettsanlegg og 
LNF og veg, 
bandleggingsson
e H730 i deler av 
området. 
I gjeldande 
detaljregulerings
plan, Hovden, 
del 2 er området 
regulert til 
alpintalegg og 
park, turveg, 
lekeplass og 
skiløype 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 30 daa 
fritidsbustadfor
mål. Anslag 
rundt 30-40 
einingar. 
(kommunens 
anslag) 

Forslagsti
llar 

Jon og Ketil Uleberg, Preben og 
Helge Strand 
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Beskrivelse av 
området: 

Området ligg nord for Hovden sentrum, rett mellom eksisterande 
alpintanlegg og Nystøyl. Området er middels bratt og er i dag et 
skogsområde med ein bekk og nokre myrområder. Det er tre 
eksisterande bygning i området i dag. Det går ein eksisterande veg 
gjennom området. 

Kort om innspelet: Det er eit ønske om å utnytte deler av området til fritidsbustader. 
Ein vil vidareføre dei områda som er avsett til idrett og ha ei 
omsynssone mellom dei og nytt område for fritidsbustader. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets verdi Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Ikkje klassifisert * Det er ikkje særskilte 
funn av naturmangfald i 
området. 
Det er grusførekomstar i 
området, men dei er 
ikkje klassifiserte som 
viktige. 

0 

Villrein Ligg ikkje i 
villreinområde.  

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein 

0 

Landbruk Mogleg dyrkbar 
mark i området 

** Øvre del av området har 
verdi for landbruk. Det er 
mogleg å dyrke mark i 
området, men arealet 
har lita verdi då det ikkje 
er stort og 
samanhengande. 

-1 
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Området kan ha verdi 
som beitemark. 

Landskap/terreng Dalside, Dal- og 
fjellbygder i 
Telemark 

* Det er ikkje særskilte 
forhold som gjev 
området verdi som 
landskapsområde. Det er 
heller ikkje 
terrengformasjonar som 
er særskilte for området. 
Området er ikkje 
registrert som rasutsatt. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Ikkje klassifisert * Vil ikkje ha stor 
påverknad på 
landskapsbilete 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Mange 
kulturminne 
registrert i 
området, nokon 
er viktige og 
vanskelege å få 
frigjort 

** Det er avsett ei 
bandleggingssone for 
kulturminnar i området, 
det er også registrert 
fleire andre kulturminne. 
Desse på takas omsyn til i 
arbeidet med 
detaljregulering og 
planlegging, men det 
finnast områder utan 
kulturminne som kan 
byggast på, og ein kan 
søke om å få frigjort 
nokon av dei registrerte 
minna. 

-2 

Klima og energi Ligg nær 
eksisterande 
bygg og 
opparbeida 
infrastruktur 

*** Gode forhold for gåande 
og syklande, 
kollektivdekning frå 
Hovden, sentrumsnært 

+2 

Sjø og vassdrag Grenser til Otra i 
syd ca 10m frå 
planområde, 
bekk gjennom 
området. 

** Ein må utgreie om det er 
eit problem med flaum 
knytt til bekk gjennom 
området i eventuell 
detaljplan. Dette kan ha 
konsekvens for utnytting 
av området. Ein har også 
myrområder i området.  

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er i 
tråd med dei 
områda ein 
ønsker utbygd 

*** Utbygging av området vil 
vere positivt då det ligg 
attraktivt plassert i 
forhold til sentrum og 
alpintalegg/skiløyper. 

+3 
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Barn og unge Nært sentrum og 
alpint anlegg, 
brukt som 
akebakke 

*** Attraktivt område for 
barn og unge med tanke 
på nærleik til alpint 
anlegg og som akebakke 

-2 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Nært alpint 
anlegg og 
skiløyper, nyttast 
som friluftsareal 
i tilknyting til 
alpinanlegg. 

*** Området har god nærleik 
til rekreasjon og 
friluftsliv. Om ein tar 
omsyn til akebakke og 
friluftsområde og 
skiløype, vil tiltaket ha 
positive konsekvensar 
med omsyn til rekreasjon 
og friluftsliv. 

+2 

Vatn og avløp Det ligg VA-
anlegg i 
Skisentervegen. 
Kapasitet er OK. 

** Området har ikkje utbygd 
VA-nett, ein må bygge ut 
dette og kople seg på 
kommunale leidningar i 
Skisentervegen for vatn. 
Ein må ha ein 
pumpestasjon for avløp. 
Kapasitet må utgreiast i 
detaljplan. 

+1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Tilkomst frå 
skisentervegen, 
eksisterande veg 
gjennom 
området. 
Skisentervegen 
har også gang- 
og sykkelsti. 

** Ny tilkomst må ta omsyn 
til skiløype. Dagens 
grusveg nyttast i dag til 
skiløype. Å løyse ny 
tilkomst kan bli 
vanskeleg. 

-1 

Risiko og sårbarheit: 
Det er ikkje særskilte faremoment eller anna som ligg til hinder for å nytte området til 
ønska føremål 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Området ligg attraktiv til med tanke på tilkomst og tilbod og egner seg godt for 
føremålet. 

Negativ: Mange kulturminne i område, samt bekk gjer at ein vil få avgrensingar i kva for 
område ein kan nytte til fritidsbustadsføremål. Dette må ein sjå nærmare på i 
detaljregulering. 
 

Konklusjon: 
Øvre del av området er egna til ønska føremål, men ein må utgreie vidare forhold rundt 
kulturminne, tilkomst, akebakke/friluftsområde og flaumsonar for bekk i detaljregulering. 
Nedre del kjem i konflikt med akebakke/ friluftsområde og bør ikkje byggast ut. 
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Merknad: Øvre del av området er lagt inn som BFT 9. Området er sentrumsnært og nært 
skisenter og vil vere godt egna til «varme senger», derfor er det lagt inn som fritids- og 
turistformål. 
 

 

 

Øvre Geiskeli 002 ( BFR 19) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 3/171 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustade
r 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

70 daa 
20-30 nye 
einingar 

Forslagstilla
r 

Kay Jeiskelid 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg i Hovden Sør, nær eksisterande felt for 
fritidsbustader på Geiskeli. Det er fleire bekkar og myrar innanfor 
området. Området ligg høgt og fint til med god utsikt og med god 
tilkomst til friluftsområder og skiløypar. 

Kort om innspelet: Ein har ønske om å bygge fritidsbustadar i området. Eksisterande 
plan legg opp til 12 einingar, men forslagstillar ønsker fleire. Gjerne 
eit tal mellom 20-30 nye einingar. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Grenser mot 
område som 
er registrert 
som viktig 
beiteskog 

* Det er ikkje miljøomsyn i 
området som vil få 
negativ konsekvens på 
grunn av ei utbygging. 

0 
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Villrein  Ligg ikkje 
innanfor 
omsynssone 
villrein, men 
mellom to 
trekkvegar jf. 
heiplanen.  

* Området si plassering er 
grei, men ein må styre 
ferdselen slik at ein 
unngår konfliktar. 

-1 

Landbruk Området er 
delvis dyrkbar 
mark og 
grensar til 
dyrka mark. 

** Området er et mogleg 
utvidingsområde for den 
dyrka marka som grensar 
til området i dag. 

-2 

Landskap/terreng Dalside, Dal- 
og fjellbygder 
i Telemark 

* Ikkje spesielt viktig 
landskapstype eller 
område 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Grenser mot 
viktig 
beiteskog, 
Sørlandets 
dal- og 
heibygder. 

** Det peikast på at område 
som er klassifisert som 
viktig tidlegare har vert 
del av ei større eng, og at 
det då ville hatt ei større 
verdi. Området kan 
nyttast til utviding av 
dette området, og det vil 
i seg sjølv bidra til å heve 
verdi på området. 
Nedbygging gjer dette 
umogleg. 

-1 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Ingen i 
området 

* Ingen negative 
konsekvensar 

0 

Klima og energi Området ligg 
langs 
eksisterande 
veg, men ikkje 
med 
tilknyting til 
gang og 
sykkelveg. 

* Ikkje særlege negative 
eller positive 
konsekvensar. 

0 

Sjø og vassdrag Store deler av 
området er 
preget av 
myrområder. 
Det renn 
fleire små 
bekkar 
igjennom 
planområdet. 
Området er 

* Ein må sjå på flaumsonar 
for bekkar i området og 
take omsyn til desse i 
detaljplanlegging. 

-2 
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lokalisert ca 
150 meter frå 
Geiskeliåni. 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
eit 
utviklingområ
de i 
Regulerings 
plan for 
Midtregionen 

* Ei auking av tal på 
einingar samanlikna med 
gjeldande plan vil legge 
meir press på 
infrastruktur. Behov for 
utbetring av eksisterande 
infrastruktur må 
avklarast i detaljplan. 

1 

Barn og unge Ligg godt 
plassert i 
forhold til 
skiløype. 

* Ingen særskilte positive 
eller negative forhold for 
barn og unge 

0 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Ligg i 
tilknyting til 
eksisterande 
skiløype 

** Positivt med god tilgang 
til løypenett 

+2 

Vatn og avløp Det er VA-
leidningar i 
nabofeltet. 
Dette er 
privat anlegg. 

** Kapasitet er uviss og må 
utgreiast i 
detaljreguleringsplan. 
Her må ein også sjå på 
om det private anlegget 
er tilkopla offentlege 
leidningar. 

-1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Vegen opp til 
området er 
smal, men det 
er ikkje stor 
trafikk. 
Tilkomst 
løysast frå 
eksisterande 
veg. 

** Kapasitet på veg bør 
utgreiast i 
detaljplanlegging. 

+1 

Risiko og sårbarheit: 
Det er ikkje særskilte faremoment eller anna som ligg til hinder for å nytte området til 
ønska føremål. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein får utnytta areal i eksisterande område for fritidsbustader betre, det er ikkje 
artsførekomstar eller  kulturminne i området som er til hinder for utnytting. 

Negativ: Området har potensiale som del av eit større kulturlandskap i jordbruket som er 
registrert som viktig. 
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Konklusjon: 
Sjølv om området kunne vert nytta som ein del av eit større viktig kulturlandskap i 
jordbruket, er området sette av til fritidsbustader i gjeldande plan, og det er dermed gjort 
ei utgreiing som konkluderer med at det er dette føremålet ein ønsker for området. 
Området kan tole høgare tetthet og fleire einingar, så lenge dette ikkje er i strid med 
flaumsonar for bekkar i området, og eksisterande infrastruktur oppgraderast til å tole auke i 
bruk. 
 
 

Merknad: 
Tidlegare godkjent som utbyggingsområde, A 20, no BFR 19,men ikkje realisert pga 
meklingsresultat. 
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Reinane 003 (BFR 24) Tatt ut på grunn av motsegn 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/2, 2/1350 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF, delvis 
bandleggingss
one H730 
Kulturminne. 
Er ein del av 
område 65, 
referanseomr
åde for 
kulturminne. 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustadar med "grøn" profil 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

395daa 
300 einingar? 
 

Forslagstilla
r 

Lillehammer Miljø / AS Sætersdalen 

Beskrivelse av 
området: 

Området består av to teigar på gnr/bnr 2/2, som ligg øst for 
skisenteret og Nystøyl. Området er i dag skog og myrområdar med 
noko dyrka mark/beiteområde. I den største teigen er det 
eksisterande veg, mens den minste teigen ikkje har vegforbindelse. 

Kort om innspelet: Ein ynskjer at den delen av området som ligg innanfor område 65 i 
kommuneplanen og som er unntatt rettsverknad kan nyttast til 
fritidsbustader. Fritidsbustadane skal i følgje forslagstillar ha ein 
"grøn" profil og enkel standard. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Grensar opp 
mot område 
for villrein, og 
er avsett til 

** Ynskja fritidsbustader 
legg ikkje beslag på 
område der det er funn 
av artar. Det er ikkje 

-1 
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LNRF i 
kommunepla
n. Det er ikkje 
registrert 
artsførekomst
ar i området 

viktige mineralressursar i 
området.  Bygging i 
området legg beslag på 
naturområde 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein, men 
grensar inntil. 

* Utbygging har ikkje 
direkte negative 
konsekvensar for villrein, 
men ein må styre 
ferdselen for å unngå 
negativ påverknad. 

-1 

Landbruk Området er 
beiteområde 
for sau og 
dyrkbar mark. 
Det er også 
myrområder i 
området. 
Skogen har 
lav bonitet. 

*** Utbygging av området 
legg beslag på dyrkbar 
mark og beiteområde. 

-3 

Landskap/terreng Slak fjellside, 
ikkje 
særskilde 
terrengforma
sjonar. 
Dalside, Dal- 
og fjellbygder 
i Telemark 

* Utbygging av området vil 
ikkje være i konflikt med 
landskap eller 
terrengformasjonar. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Det er ikkje 
særskilte 
jordbruksland
skap i 
området.  

* Utbygging i området vil 
ikkje vere i konflikt med 
jordbrukets 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Område er 
avsett til 
referanseomr
åde for 
kulturminne. 
Det er mange 
kulturminne i 
området. 

*** Vestre del av området 
har ikkje like mange 
kulturminne som aust i 
området. Det er mogleg 
at ein kan utnytte delar 
av området til utbygging, 
samtidig som ein tar 
omsyn til eksisterande 
kulturminne. Dette må 
utgreiast gjennom 
detaljplanlegging og 
dialog med 
kulturminnemyndighet.   

-3 
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Klima og energi Området med 
tilgang frå 
eksisterande 
veg, med 
tilknyting til 
gang og 
sykkelveg. 

** Området ligg sentralt til i 
forhold til Hovden 
sentrum, skisenter og 
løypenett. 

+3 

Sjø og vassdrag Området 
grensar til 
Otra i syd, ca 
30m frå 
området. Det 
renn bekk 
gjennom 
området 

* Det er ikkje særskilte 
farar eller omsyn til 
innsjø og vassdrag i 
området. 

0 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er i 
tråd med dei 
områda ein 
ønsker utbygd 
då det ligg 
nær sentrum 
og funksjonar 
på Hovden. 

*** Utbygging av området vil 
vere positivt då det ligg 
attraktivt plassert i 
forhold til sentrum og 
alpintalegg/skiløyper. 

+3 

Barn og unge Ligg nært 
alpintanlegg 
og løypenett. 

** Attraktivt område for 
barn og unge med tanke 
på nærleik til alpint 
anlegg. Utbygging legg 
ikkje beslag på område 
som er viktige for barn og 
unge. 

+2 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Ligg nært 
løypenett og 
friluftsområd
e 

*** Gode moglegheiter for 
rekreasjon og friluftsliv. 
Utbygginga legg ikkje 
beslag på areal som er 
viktige for friluftsliv. 

+3 

Vatn og avløp Det ligg 
kommunale 
leidningar i 
Skisentervege
n og VA 
anlegg i 
Nystøyl. 

** Eventuelle VA-løysningar 
må utgreiast i 
detaljregulering. Ein har 
ingen kommunale planar 
i for VA-utbygging i 
området. Vil mest 
sannsynleg vere 
nødvendig med 
pumpestasjon. 

-1 
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Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Området har 
tilkomst frå 
Skisentervege
n på 
eksisterande 
veg som ligg i 
området i 
dag. 

+2 Ein må gjere ei utgreiing 
av tilstanden på vegen 
for å sjå om ein treng 
oppgradere denne for å 
tole aukinga i bruk. 

+1 

Risiko og sårbarheit: 
Det er ikkje særskilte faremoment eller anna som ligg til hinder for å nytte området til 
ønska føremål. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Området ligg nært Hovden sentrum, løypenett og alpinanlegg og gjer det derfor 
attraktivt som utviklingsområde. 

Negativ: Område er landbruksareal og beiteområde med verdi, og ein har mange 
kulturminne i området. 
 

Konklusjon: Det er mogleg at deler av området kan nyttast til fritidsbustadar, då er områda 
vest i feltet mot Nystøyl dei mest aktuelle. Ein må gjennom detaljregulering syne korleis ein 
vil ta omsyn til kulturminne og landbruksareal, og finn ei arealeffektiv utnytting av område 
som ikkje legg beslag på meir areal enn naudsynt. Området er sentrumsnært så det er viktig 
med høg utnytting. 
 

Merknad: 
Det er tidlegare fremma motsegn mot utbygging av dette område, då 
kulturvernmyndigheita ønsker dette som referanseområde for kulturminne.  
Er lagt inn som område BFR 23, område for fritidsbygg. 
Tatt ut etter 1.gongs høyring på grunn av motsegn. 
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Stussli Aust 004 (Ikkje tatt med) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/2 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF, 
bandlegging 
kulturminne 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 400daa 
100 einingar 

Forslagstilla
r 

AS Sætersdalen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg syd-aust for Hovden sentrum, aust for Stussli 
bustadfelt.  Området er bratt og har utsikt over nordenden av 
Hartevatn og Otrosåsen. Det er noko vegetasjon i området i dag. 
Det er ikkje veger i området, og området er ubebygd. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om 50-100 fritidsbustader i området med normal 
standard. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er 
registrert to 
sårbare artar i 
området. 

** Den eine sårbare arten 
som er registrert er ein 
sopp som antakeleg har 
sitt biotop knytt til 
eksisterande vegetasjon. 
Om ein fjernar denne 
vegetasjonen for å 
gjennomføre utbygging 
kan dette vere negativt 
for førekomsten. Den 
andre er Gråsisik, som er 
ein fugl med klasse "artar 
av svært stor 

-3 
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forvaltningsinteresse".  
Denne arten er også 
knytt til 
skogsvegetasjonen som 
finns i området. 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Området kan 
nyttast som 
beiteområde 
for sau, men 
har ikkje verdi 
som 
landbruksomr
åde 

** Ikkje andre negative 
konsekvensar for 
landbruk enn tap av 
beiteområde. 

-1 

Landskap/terreng Bratt fjellside.  
Rasutsett 

** Bygging i fjellsida vil vere 
risikabelt då heile 
område er ei faresone for 
ras. Ei utbygging her vil 
også komme høgt i 
terrenget og vere svert 
synleg frå Otrosåsen og 
nordre del av Hartevatn. 

-3 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Det er ikkje 
registrert 
viktig 
kulturlandska
p i området- 

* Utbygging av området vil 
ikkje ha negative 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er eit par 
kulturminne 
nord-vest i 
området, 
desse har 
bandleggingss
one i 
kommunepla
nen. Men 
hovudarealet 
er fritt for 
kulturminne. 

** Utbygging må ta omsyn 
til registrerte 
kulturminne, men 
utbygging av største del 
av område vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for kulturminne. 

-1 

Klima og energi Ligg nær 
Hovden 
sentrum 

*** Ligg nær dei områda ein 
ynskjer å nytte til 
fritidsbustader 

+3 



29 
 

Sjø og vassdrag Ligg nær 
Hartevatn (ca 
200m. 

*** Bygging i området vil få 
avrenning til Hartevatn 
og dette kan få negative 
konsekvensar ved 
eventuell forureina 
massar. 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Ligg nær 
Hovden og er 
i dei områda 
ein ynskjer 
utvikling. Ligg 
nær 
bustadfelt. 

*** Er i tråd med 
utbyggingstrategiar. Då 
området ligg nær 
eksisterande bustadfelt, 
hadde det kan hende 
vert meir aktuelt å nytte 
området til utviding av 
eksisterande bustadfelt 
enn fritidsbustader om 
ein skulle tillate bygging. 

+2 

Barn og unge Nært 
løypenett og 
sentrum 

*** Bra tilbod til barn og 
unge. Ligg nært sentrum, 
Hartevatn og løypenett. 

+2 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Ligg nært 
løypenett for 
ski og rulleski 
i Otrosåsen. 
Friluftsområd
e Hartevatn. 

*** Legg ikkje beslag på areal 
som blir nytta til 
friluftsliv, god tilgang på 
løypenett og 
friluftsområde. 

+3 

Vatn og avløp VA anlegg i 
bustadfelt. 
Ein har ingen 
kommunale 
planar om 
utbygging. 
Kapasitet er 
berekna for 
bustadfelt. 

* Ein må bygge ut VA-
anlegg for området. Ein 
må gjere utgreiingar på 
kapasitet i 
detaljregulering.  

-1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein vil få 
avkjøyring frå 
Hovden Aust 
Det er ikkje 
opparbeid 
veg i 
området. 

** Avkøyring frå RV9 må 
avklarast. Ein er nøydd til 
å sjå på kapasitet på 
eksisterande veg og 
avkjøyrslar for å sjå at dei 
toler auke i bruk.  

0 

Risiko og sårbarheit: Stor fare for ras i området, mogligheit for forureining av drikkevatn ved 
utslepp frå forureina masser ved bygging. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
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Positiv: Ligg godt plassert nær Hovden sentrum og løypenett, samt friluftsområdar. 

Negativ: Stor fare for ras, sårbare artar, beslaglegging av beitemark, kulturminne, samt at 
utbygginga vil vere svert synleg i landskapet, med verkingar frå punkt langt borte frå 
utbyggingsstaden. 
 

Konklusjon: 
Ein tilråder ikkje bygging av fritidsbustader i området, da det tilsidesett for mange av dei 
omsyn ein skal ivareta i arealplanlegginga. Område vert ikkje tatt med vidare i planlegginga. 
 

Merknad:  
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Røyrvikåsen/Otrosåsen – KF7 005   (Del av BIA 1) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/2 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Kombinert 
bygg og 
anleggsførem
ål 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

12 daa 
10-15 
einingar 

Forslagstilla
r 

AS Sæterdalen 

Beskrivelse av 
området: 

Område ligg mellom to område avsett til Idrettsanlegg i 
kommuneplanen. Det er i dag vegetasjon i området, samt at det er 
eit lite vatn, ein sti og ein del av ein parkeringsplass på område. 

Kort om innspelet: Ein har ynskje om fritidsbustadar i sambruk og nærleik til løypenett 
og skianlegg. Altså ein ski-in ski-out – profil. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Området har 
ikkje særskilte 
verdiar 

* Utbygging av området vil 
ikkje ha konsekvensar for 
miljø 

0 

Landbruk Området har 
ikkje dyrkbar 
jord eller høg 
bonitet, og 
egner seg 
ikkje som 
beitemark 

* Utbygging av området 
har ikkje negative 
konsekvensar for 
landbruk 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 
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omsynssone 
villrein. 

Landskap/terreng Det er ikkje 
spesielle 
terrengforma
sjonar eller 
landskap. 

* Ei utbygging vil ikkje ha 
fjernvirkningar eller 
påverke landskapsbilete, 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje del av 
noko 
kulturlandska
p. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er eit 
registrert 
kulturminne 
på 
eksisterande 
parkeringspla
ss. Minnet er 
fjerna. 

* Da kulturminne er fjerna, 
vil ikkje utbygging ha 
negative konsekvensar 
for kulturminne 

0 

Klima og energi Ligg nær 
Hovden 
sentrum og er 
eit av dei 
område ein 
ynskjer 
utvikling i. 

*** Er i tråd med ynskje for 
utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Det er eit lite 
vatn i 
området. 
Området ligg 
også nær 
Hartevatn ca 
240m 

** Ei fare ved at det er eit 
lite vatn i området, er at 
dette er eit naturleg sted 
vatn vil samle seg ved 
nedbør. Ved ekstrem 
nedbør kan ein derfor se 
føre seg at området kan 
bli oversvømd. Då 
område er relativt flatt, 
gjeld dette nesten heile 
området, da 
høgedeforskjellen frå 
vatn til høgste punkt i 
området er 5m. 

-3 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Ligg nær 
utviklingsomr
åde 

*** Er i tråd med ynskje for 
utvikling 

+3 

Barn og unge Godt tilbod 
for friluftsliv, 

*** Godt aktivitetstilbod i 
området. Legg ikkje 

+3 
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rekreasjon og 
idrettsanlegg. 

beslag på areal nytta av 
barn og unge i dag. 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Svært gode 
moglegheiter 
for rekreasjon 
og friluftsliv, 
men legg 
også beslag 
på areal som 
er moglege 
utvidelsesomr
åde for idrett 
og friluftsliv. 

*** Område ligg i område for 
løypenett, og er et 
område der ein kan sjå 
for seg at ein kan trenge 
areal for å supplere 
aktivitet rundt løype. 
Samtidig vil 
fritidsbustader her være 
eit tilbod som vil være 
svært attraktivt med 
tanke på bruk av 
løypenett og utleige. 

-1 

Vatn og avløp Ligg nært 
kommunalt 
VA-anlegg. 

*** Ein kan utan problem 
kople seg på kommunalt 
nett med tilstrekkeleg 
kapasitet. 

+3 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Det ligg 
eksisterande 
veg inn til 
område 

*** God tilkomst til området 
på eksisterande veg. 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Flaumhendingar knytt til vatn i området ved ekstremnedbør 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Området er attraktivt og har svært godt tilbod for friluftsliv og rekreasjon, samt at 
det ligg nært sentrum. 

Negativ: Fare for flaum i store delar av området ved ekstremnedbør fordi høgdeforskjellen 
er så liten. Det er ikkje positivt med hyttebygging i løypenettet. 

Konklusjon: 
Ein bør nytte areal i området i forbindelse med funksjonar tilknytt løypenett og 
idrettsanlegg, difor tilrår vi ikkje bygging av fritidsbustader. 
 

Merknad: Området vert lagt inn som del av BIA 1,  idrettsanlegg og ikkje som hytteområde. 
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Maurli 006  (BFR20) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 3/531 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustade
r, LNRF 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

100daa 
Ca 30-50 
einingar 
(berekna) 

Forslagstilla
r 

AS Sætersdalen 

Beskrivelse av 
området: 

Området er ikkje bygd ut, men ligg inne i planen for Midtregionen 
som område for fritidsbustader. Området ligg i Hovden Sør, ved 
Maurli, att med Rv9. Området er i dag skog med nokre vatn og 
myrområdar, og er ganske flatt. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om ei høgare utnytting av området enn det som er 
sett i gjeldande plan. Området skal nyttast til fritidsbustader. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
registrert 
funn av trua 
eller freda 
arter i sjølve 
området, 
men det er 
registrert 
funn nær 
området, av 
fleire arter 
nær området. 

** Utnytting av området vil 
ikkje ha stor negativ 
konsekvens for miljø.  

-1 
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Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein, men 
grensar inntil 
omsynssone 
trekkområde. 

** Utbygging kan ha 
innverknad på 
trekkområde for villrein. 
Det er difor viktig å styre 
ferdsel gjennom løyper. 

-2 

Landbruk Området 
egner seg 
ikkje som 
dyrka mark, 
skogen har 
middels 
bonitet og 
deler av 
området kan 
nyttast som 
beitemark for 
sau 

** Utbygging av området vil 
leggje beslag på 
beitemark. 

-1 

Landskap/terreng Aust i 
området stig 
terrenget 
ganske 
kraftig. Dette 
er eit synlig 
trekk i det 
lokale 
landskapsbilet
e.  

** I det bratte området er 
det så bratt at ein 
sannsynlegvis ikkje har 
ynskje eller mogligheit til 
å bygge uansett. Ei 
bygging her vil vere 
negativt for opplevinga 
av landskapsrommet. Ei 
utbygging bør difor 
prioriterast i dei 
lågtliggande områda. 
Deler av dei bratte 
områda har også 
snøskredfare. 

-2 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Det er ikkje 
kulturlandska
p i området 

* Utbygging vil ikkje få 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ei 
freda kullgrop 
i området. 

** Område som ikkje har 
kulturminne kan 
utnyttast. Område for 
kullgrop sikra gjennom 
omsynssone. 

0 

Klima og energi Området ligg i 
eit etablert 
område for 
fritidsbustade
r 

*** Utbygging er i tråd med 
ynskje om utnytting 

+3 
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Sjø og vassdrag Der er nokre 
små vatn og 
bekkar  og 
myrar i 
området. Ein 
av bekkane 
har ei eiga 
omsynssone i 
gjeldande 
plan. 

** Ein må gjennom 
detaljplanlegging 
kartlegge flaumsonar 
sånn at ein ikkje legg 
fritidsbustader der det er 
fare for flaum ved 
snøsmelting eller 
ekstremnedbør. 

-1 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

  +3 

Barn og unge Området 
nyttast ikkje 
av barn og 
unge i dag. 
Det er god 
tilgang på 
naturområde 
og løypenett 
frå området. 

* Utbygginga har ikkje 
negative konsekvensar 
for barn- og unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området ligg 
nær løypenett 
og 
friluftsområd
e. 

** Utbygginga her ikkje 
negative konsekvensar 
for område for 
rekreasjon og friluftsliv, 
og ein har god tilgang på 
løypenett og 
friluftsområde. 

+2 

Vatn og avløp Privat VA-
anlegg 
tilkopla 
eksisterande 
kommunalt 
nett. 

** Ein har tilgang til privat 
leidningsnett som igjen 
er tilkopla kommunalt 
nett med tilstrekkeleg 
kapasitet. Avhengig av 
avtale for tilkopling til 
privat nett. 

-1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Avkøyring frå 
RV9 er 
opparbeida. 
Veg internt i 
området må 
opparbeidast 

* Det er behov for ny 
tilkomst frå eksisterande 
felt til ny utbygging. 

+1 

Risiko og sårbarheit: 
Mogleg risiko for flaum i delar av området. 
Delar av området er utsette for snøskred. 
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Oppsummering av konsekvensar     

 

Positiv: Området er avsett til fritidsbustader i gjeldande plan. Det er eit ynskje å ha høg 
utnytting i dei område ein prioriterar for fritidsbustadføremål. 

Negativ: Ein del vatn og bekkar i området, samt ein terrengformasjon som er bratt gjer at 
ein har nokre begrensningar for kva areal som er moglege å nytte til fritidsbustader. Fare 
for flaum og snøskred gjer også at ein må ta omsyn til dette når ein set ut einingar i plan. 
 

Konklusjon: 
Ein tilrår utnytting av området der det er mogleg å nytte areal til fritidsbustader. Det er 
naudsynt med ei detaljplanlegging som utgreier rasfare, flaumsonar og naturmangfald for å 
sikre ei forsvarleg utnytting, BFR 20. 
 

Merknad: Området er tidlegare godkjent som utbyggingsområde, men har tidlegare ikkje 
vore fullt ut realisert pga meklingsresultat. 
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Vidsyn 007   (BAB1) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 3/6 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Idrettsanlegg/ 
golfbane, 
omsynssone 
høgspennings
anlegg 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

176daa 
100-150 
einingar 
(berekna) 

Forslagstilla
r 

AS Sætersdalen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg langs vegen inn til Ørnefjell, rett på austsida av elva 
for golfbanen. Området er relativt flatt og består av skog og eit par 
vatn. 

Kort om innspelet: Ein ynskjer å nytte området til fritidsbustader i staden for til 
utviding av golfanlegg, slik det er tenkt i gjeldande plan. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
verdiar i 
området. 

* Utbygging får ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 
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Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Delar av 
område er 
egna som 
dyrkbar mark. 
Skogen har 
middels 
bonitet og det 
er 
myrområdar i 
området. 

** Utbygging vil legge 
beslag på dyrkbar mark. 

-3 

Landskap/terreng Området er 
flatt og er del 
av randsone 
til elv, og er 
med dette del 
av 
landskapsbilet
et nytta til 
elva. 

** Utbygging nær randsone 
for elv vil kunne gi 
negativ effekt for 
opplevinga av elva. 

-2 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området har 
ikkje 
kulturlandska
p 

* Utbygging får ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
gjort funn av 
kulturminne i 
området 

* Utbygginga får ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne 

0 

Klima og energi Området ligg 
nær andre 
områder for 
utbygging i 
Hovden Sør, 
og er i så 
måte eit av 
dei områda 
ein ynskjer å 
bygge i 

** Utbygginga er ein del av 
satsinga i Hovden Sør 

+2 

Sjø og vassdrag Området ligg 
intill Otra 

*** Området vil bli påverka 
av vannstand i 
vassdraget, og er ein del 
av randsona til elva. 
Utbygging i denne delen 

-3 
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av området vil vere 
negativt. 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
i tråd med 
ynskja 
utvikling 

  +3 

Barn og unge Området 
nyttast ikkje 
av barn og 
unge i dag. 
Det er god 
tilgang på 
naturområde 
og løypenett 
frå området. 

* Utbygginga har ikkje 
negative konsekvensar 
for barn- og unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området ligg 
nær 
idrettsanlegg 
(golfbane) 
løypenett og 
friluftsområd
e. Område er 
avsett som 
utvidingsomr
åde for 
golfbane i 
gjeldande 
arealdel.  

*** Om ein nyttar område til 
fritidsbustader, vil ein 
ikkje kunne utvide 
golfbanen på dette 
arealet slik ein har tenkt. 
Området er det arealet 
som er enklast å nytte til 
ei slik, framtidig utviding. 
Området er også i 
konflikt med skiløype frå 
Ørnefjell – Tykkås. 

-3 

Vatn og avløp Kommunalt 
VA-nett i 
området. 

*** Ein har mogligheit for 
tilkopling på kommunalt 
VA-nett som går syd i 
området. Kommunalt 
nett har grei kapasitet. 

+3 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Området kan 
få tilkomst frå 
Ørnefjellvege
n. Det er ikkje 
opparbeida 
vegar i 
området i 
dag. 

* Nye vegar må 
opparbeidast 

 

Risiko og sårbarheit: 
Risiko for flaum. 
Høgspentlinje gjennom området. 
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Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ligg i utviklingsområde for Hovden Sør, ikkje særlige omsyn til kulturminner og 
naturmangfald i området. Kommunalt VA-nett i området. 

Negativ: Legg hindringar for utviding av golfanlegg, flaumsoneproblematikk knytt til Otra, 
ikkje opparbeida infrastruktur. 
 

Konklusjon: 
Vidareføring av eksisterande føremål er i tråd med til delmål i samfunnsdelen, vedteken av 
Kommunestyret 27.09.17 om å vidareutvikle anlegg for idrett, kultur og friluftsliv. 

Merknad: 
Området vert liggande som BAB1, for utviding av eksisterande golfanlegg. 
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Vidsyn Aust 008 (BFR 10) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 3/6 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

186daa Forslagstilla
r 

AS Sætersdalen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg langs vegen inn til Ørnefjell, rett på austsida av elva 
for golfbanen og mellom riksvegen og eksisterande hyttefelt på 
Tykkås. Området er relativt flatt og består av skog og eit par vatn 
og myrterreng. Det går høgspentlinje gjennom området og  det 
skal settas av areal til skiløype gjennom området. 

Kort om innspelet: Ein ynskjer å nytte området til fritidsbustader. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
verdiar i 
området. 

* Utbygging får ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Delar av 
område er 
egna som 
dyrkbar mark. 

** Utbygging vil legge 
beslag på dyrkbar mark. 

-3 
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Skogen har 
middels 
bonitet og det 
er 
myrområdar i 
området. 

Landskap/terreng Området er 
flatt har ingen 
særskilde 
terrengforma
sjonar 

* Utbygging vil ikkje ha 
særlig negativ 
konsekvens for 
landskap/terreng 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området har 
ikkje 
kulturlandska
p 

* Utbygging får ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
gjort funn av 
kulturminne i 
området 

* Utbygginga får ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne 

0 

Klima og energi Området ligg 
nær andre 
områder for 
utbygging i 
Hovden Sør, 
og er i så 
måte eit av 
dei områda 
ein ynskjer å 
bygge i 

** Utbygginga er ein del av 
satsinga i Hovden Sør 

+2 

Sjø og vassdrag Det ligg 
mange vatn 
og 
myrområdar i 
området 

*** Utbygging vil ha 
konsekvens for 
myrterreng og små 
bekkar og vatn 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
i tråd med 
ynskja 
utvikling 

  +3 

Barn og unge Området 
nyttast ikkje 
av barn og 
unge i dag. 
Det er god 
tilgang på 
naturområde 
og løypenett 
frå området. 

* Utbygginga har ikkje 
negative konsekvensar 
for barn- og unge. 

0 
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Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området ligg 
nær 
idrettsanlegg 
(golfbane) 
løypenett og 
friluftsområd
e. Det må 
avsettas areal 
gjennom 
området for 
skiløype 

*** Ein må ta omsyn til 
skiløype som skal gå 
gjennom området. 
Området har god tilgang 
på turterreng. 

+3 

Vatn og avløp Kommunalt 
VA-nett i 
området. 

*** Ein har mogligheit for 
tilkopling på kommunalt 
VA-nett som går syd i 
området. Kommunalt 
nett har grei kapasitet. 

+3 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Området kan 
få tilkomst frå 
Ørnefjellvege
n. Det er ikkje 
opparbeida 
vegar i 
området i 
dag. 

* Nye vegar må 
opparbeidast 

-1 

Risiko og sårbarheit: 
Risiko for overvatn ved ekstremnedbør. 
Høgspentlinje gjennom området. 
 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ligg i utviklingsområde for Hovden Sør, ikkje særlige omsyn til kulturminner og 
naturmangfald i området. Kommunalt VA-nett i området. 

Negativ: Ligg i eit terreng som kan vere vanskeleg å nytte da det er mange små bekkar og 
vatn i området og myrterreng. Ikkje opparbeida infrastruktur. 
 

Konklusjon: 
Ein kan ta inn område men ein må setje av nok areal til skiløype gjennom området og ein 
må i detaljplanlegging ta omsyn til myrterreng og små vatn/bekkar.  

Merknad: 
Er lagt inn som nytt hytteområde i Hovden Sør, BFR 16. 
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Solheimskullane 008 (vert ikkje tatt med) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/2 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNFR og 
nærings-
verksemd 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einingar: 

Ca 232daa 
Inntil 50 
einingar 

Forslagstilla
r 

AS Sætersdalen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg i sørenden av Hartevatn, nær helikopterbase, 
reinseanlegg og massetak/næringsområde. Området ligg mellom 
Otra og riksvegen og er småkupert med noko skogsvegetasjon, 
små vatn og myrområdar. Området er stort sett ubebygd, og det 
går ein skogsbilveg i området. Det er kraftlinjer i området. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om å regulere området til fritidsbustader. Det er 
snakk om inntil 50 nye einingar i området. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  

Tema Områdets 
verdi 

Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv
ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av verna 
eller freda 
arter eller 
viktige 
naturtypar i 
området 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvens for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Utbygging vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for villrein. 

0 

Landbruk Det er ikkje 
dyrka eller 

* Utbygginga vil ikkje ha 
negativ konsekvens for 
landbruk 

0 
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dyrkbar mark 
i området 

Landskap/terreng Landskapet er 
lågtliggande 
og ei 
utbygging vil 
ikkje vere 
særlig synleg, 
men området 
er ein del av 
elvebredden 
langs Otra og 
ei utbygging 
vil kunne ha 
konsekvensar 
for 
opplevinga av 
vassdraget 

** Utbygging kan få 
konsekvensar for 
opplevinga av elvebredd. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Det er ikkje 
kulturlandska
p i området 

* Utbygginga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er eit 
kulturminne i 
området; ei 
steinsamling 
som ligg langs 
riksvegen. 

** Utbygginga kan ha 
konsekvens for 
kulturminne 

-1 

Klima og energi Området ligg 
langs 
riksvegen og 
ikkje så langt 
frå Hovden 
sentrum. 

** Utbygginga er litt positiv 
med tanke på klima og 
energi 

+1 

Sjø og vassdrag Området ligg 
langs 
Otravassdrag
et og er ein 
del av 
elvebredda 
langs otra. 

*** Utbygginga kan ha 
negative konsekvensar 
for sjø og vassdrag 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
ikkje en del av 
grend- og 
tettstadsutvik
ling. 

* Utbygginga har ikkje 
konsekvensar for grend 
og tettstadsutvikling, 
men bygger heller ikkje 
opp under denne. Det er 
moglig at det kan bli 
konflikt med tilgrensande 

-3 



48 
 

føremål helikopterbase 
og industriområde. 

Barn og unge Området er 
ikkje nytta av 
barn og unge 
i dag 

* Utbygginga har ikkje 
konsekvensar for barn og 
unge 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området ligg 
nært 
Hartevatn og 
har gode 
mogligheter 
for rekreasjon 
og friluftsliv. 

** Utbygginga vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for friluftsliv. Området er 
noko begrensa av staden 
det ligg på. Ein må krysse 
enten elv eller traffikert 
veg for å komme til 
større friluftsområdar. 

-1 

Vatn og avløp Det er ikkje 
VA-anlegg i 
området i 
dag. 

* Ein må etablere privat 
anlegg som koplast på 
kommunale ledningar. 

-1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Området ligg 
nær 
riksvegen. Det 
er berre ein 
skogsveg i 
området i 
dag.  

* Det kan vere 
problematisk å få nye 
avkøyrslar frå riksvegen i 
dette området. Ein må 
sjå nye avkøyrslar i 
samanheng med 
eksisterande avkjøyrsler. 

-1 

Risiko og sårbarheit: 
Høgspentlinje i området. Flaumsonar langs Otra. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ingen særskilde omsyn til kulturminne eller funn av artar. 

Negativ: Mogligheit for konflikt med tilgrensande formål, flaumsonar og avgrensa tilgang på 
friluftsareal avgrensa av veg og elv. 

Konklusjon: Ein har områder andre stadar i kommunen som egnar seg betre for 
fritidsbustadføremål. Ein bør prioritere desse for utbygging før ein nyttar dette arealet til 
formålet. Den moglige konflikten med tanke på støy frå industriområde og helikopterbase 
talar også for at ein ikkje bør bygge i dette området. 
 

Merknad: Vert ikkje lagt inn som byggeområde for fritidsbustader. 
 

 

 

  



49 
 

Røyrvikåsen 010 (vert ikkje omregulert) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/1 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Grønstruktur Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader og ski anlegg 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 284daa Forslagstilla
r 

Jon og Ketil Uleberg 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg nord i Hartevatn og er ein ås med skogsvegetasjon. 
Det er skiløypenett i området og eit lite vatn. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om utvikling av fritidsbygg/utleigebygg i tilknyting til 
ski-areanen. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  

Tema Områdets 
verdi 

Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv
ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av freda 
eller verna 
arter eller 
utvalde 
naturtypar i 
området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omynssone 
villrein, jf. 
heiplanen.  

* Utbygging vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for villrein. 

0 
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Landbruk Det er ikkje 
dyrka eller 
dyrkbar mark 
eller 
beitelandskap 
i området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
jordbruk 

0 

Landskap/terreng Området er 
ein 
karakteristisk 
ås nord i 
Hartevatn. 

*** Utbygging vil kunne ha 
negative konsekvensar 
for opplevinga av 
landskapet. 

-2 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Det er ikkje 
kulturlandska
p i området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er mange 
kulturminne i 
området 

*** Utbygging kan ha 
negative konsekvensar 
for kulturminne 

-3 

Klima og energi Området ligg 
nært Hovden 
sentrum og ei 
utvikling her 
er i tråd med 
utbyggingsstr
ategiar 

*** Utbygging er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Ligg langs 
Hartevatn. Vil 
ha avrenning 
til Hartevatn 

*** Utbygging kan ha 
negative konsekvensar 
for sjø og vassdrag 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
i nokon grad i 
tråd med 
grend og 
tetstadsutvikli
ng 

** Utbygging kan ha positive 
konsekvensar for grend- 
og tettstadsutvikling 

+2 

Barn og unge Utbygging kan 
gi 
overnattingsti
lbod for barn 
og unge som 
nyttar 
anlegga 

** Utbygging kan ha liten 
positiv konsekvens for 
barn og unge 

+1 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Utbygginga vil 
vere tilknytta 
rekreasjon og 
friluftsliv 

*** Utbygginga kan ha både 
negative og positive 
konsekvensar for 
rekreasjon og friluftsliv. 
Områda vert nytta til 

+1 
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desse formåla i dag. Ei 
utbygging vil kunne gi 
fleire mogligheit til å bo 
nært dette tilbodet, men 
kan også privatisere 
området og avgrense 
bruka av areala for 
allmennheita. 

Vatn og avløp Det er ikkje 
vatn og 
avlaup i 
området i 
dag. 
Kommunale 
leidningar ligg 
ikkje så langt 
frå området. 

** Opparbeiding av VA-
anlegg kan vere 
utfordrande på grunn av 
det kuperte landskapet 

-1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Det ligg veg 
inn til 
området og 
ein kan i 
nokon grad 
nytte 
løypenettet 
som veg når 
det ikkje er 
snø.  

** Her er det også ei mogleg 
konflikt mellom bruk av 
løypenett og etablering 
av vegar i området. 

-1 

Risiko og sårbarheit: 
Rasfare i delar av området. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ligg nært Hovden sentrum og er eit populært område for rekreasjon og friluftsliv. 

Negativ: Potensiell konflikt i bruk med løypenett og fri ferdsel for allmennheta. 

Konklusjon: Ein ynskjer å prioritere dagens bruk av området og å unngå mogleg konflikt ved 
å nytte området til ein privatiserande bruk som fritidsbustader og utleigehyttar. 
 

Merknad: 
Vert ikkje lagt inn som område for fritidsbustader 
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Nye Hovden Aust H2 og H3 013 (gjeld fortetting) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/429 m fl Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustada
r, 
Grønstruktur, 
bandleggingss
one H730 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustadar 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 66daa Forslagstilla
r 

Uleberg 

Beskrivelse av 
området: 

Område ligg nord for Hovden sentrum, aust for Skisentervegen. 
Området er i dag bygd på med fleire spreidd fritidsbustader og 
noko parkeringsareal. Det er noko skogsvegetasjon i området. 

Kort om innspelet: Ynskje om fleire fritidsbustad-einingar. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
 

Miljø Det er funn av 
verna art i 
området. Vipe 

*** Utnytting kan ha 
negative konsekvensar 
for miljø 

-3 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Området er 
ikkje nytta til 
landbruk eller 
klassifisert 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 
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som dyrkbar 
mark eller 
beiteområde. 

Landskap/terreng Området 
vekslar 
mellom myr 
og fastmark 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landskap, men ein bør 
bevare større 
samanhengande 
myrområde. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er fleire 
kulturminne i 
området. 

*** Utnyttinga kan ha 
negative konsekvensar 
for kulturminne. 

-3 

Klima og energi Utnyttinga er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

*** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Ikkje vatn 
eller vassdrag 
i nærleiken 

   

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ein del av 
Hovden 

*** Utnyttinga er positiv i 
forhold til grend- og 
tettstadsutvikling 

+3 

Barn og unge Området er 
eit populært 
utfartsområd
e for 
barnefamiliar. 

* Dersom ein ikkje tek 
omsyn til barn og unge i 
den vidare planlegginga 
kan det bli svært 
negativt. 

-1 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
ikkje nytta til, 
eller har 
særlige 
kvalitetar for 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Nye einingar vil ha god 
tilgang på friluftsareal. 

+2 

Vatn og avløp Det er i 
kommunale 
VA-leidningar 
i området. 
Kapasitet må 
avklarast. 

** Ein må med ei utbygging 
av heile feltet for nye 
Hovden Aust lage ny 
hovudplan for VA og 
gjere 
kapasitetsutgreiingar for 

-2 
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VA-nett og 
vannreservoir. 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Veg ligg inn til 
området i 
dag. 

*** Kan nytte eksisterande 
veg. 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Det er ikkje særskilde forhold i området. 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Få særlige farar eller omsyn i området 

Negativ: Mange kulturminne i området. Ein trua arts førekomst. Kapasitet på vatn og avlaup 
må utbetrast 
 

Konklusjon: Ein kan nytte området til ynskja formål, men ein må i detaljplan utgreie forhold 
knytt til naturmangfald og kulturminne. Innspelet går inn i arbeidet med områdeplan. 
 

Merknad: 
Det bør lagast ein områdeplan for heile Hovden Aust frå Stussli til Børtemannsbekken for å 
sikre infrastruktur og heilskap i utbygginga. 
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Nye Hovden Aust H5, H6 og H11 013 (gjeld fortetting) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/1 m fl Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustada
r, 
Grønstruktur, 
LNRF 
bandleggingss
one H730 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustadar 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 200daa Forslagstilla
r 

Uleberg 

Beskrivelse av 
området: 

Område ligg nord for Hovden sentrum, aust for Skisentervegen. 
Området er i dag bygd på med fleire spreidd fritidsbustader og 
noko parkeringsareal og ein del grøntareal. Det er noko 
skogsvegetasjon i området. 

Kort om innspelet: Ynskje om fritidsbustad-einingar. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
 

Miljø Det er ikkje 
funn av arter 
eller 
naturmiljø i 
området. 

* Utnytting har ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein 

0 
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Landbruk Området er 
ikkje nytta til 
landbruk eller 
klassifisert 
som dyrkbar 
mark eller 
beiteområde. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 

Landskap/terreng Delar av 
området er 
bratt. 
Området 
vekslar 
mellom myr 
og fastmark. 

* Bygging i bratt området 
vil vere synleg og kan ha 
konsekvensar for 
landskap og terreng. 
Større samanhengane 
myrområde bør takast 
vare på. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er fleire 
kulturminne i 
området. 

*** Utnyttinga kan ha 
negative konsekvensar 
for kulturminne. 

-3 

Klima og energi Utnyttinga er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

*** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Ikkje vatn 
eller vassdrag 
i nærleiken 

   

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ein del av 
Hovden 

*** Utnyttinga er positiv i 
forhold til grend- og 
tettstadsutvikling 

+3 

Barn og unge Området er 
eit populært 
utfartsområd
e for 
barnefamiliar. 

* Dersom ein ikkje tek 
omsyn til barn og unge i 
den vidare planlegginga 
kan det bli svært 
negativt. 

-1 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
ikkje nytta til, 
eller har 
særlige 
kvalitetar for 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Nye einingar vil ha god 
tilgang på friluftsareal. 

+2 
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Vatn og avløp Det er i 
kommunale 
VA-leidningar 
i området. 
Kapasitet må 
avklarast. 

** Ein må med ei utbygging 
av heile feltet for nye 
Hovden Aust lage ny 
hovudplan for VA og 
gjere 
kapasitetsutgreiingar for 
VA-nett og 
vannreservoir. 

-2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Veg ligg inn til 
delar av 
området i 
dag. 

** Kan nytte eksisterande 
veg for delar av området. 
Ein må gjere utgreiingar 
for kapasitet. 

+1 

Risiko og sårbarheit: 
Det er områdar med rasfare innanfor området. 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Få særlige farar eller omsyn i området 

Negativ: Mange kulturminne i området. Rasfare. Kapasitet på vatn og avlaupsanlegg må 
utbetrast. 
 

Konklusjon: Ein kan nytte delar av området til ynskja formål, men ein må i detaljplan utgreie 
forhold knytt til rasfare og kulturminne. Det frå rådes og ta med det bratte området syd-
aust i avgrensinga, og halde utbygginga innanfor dei områda avsett til fritidsbustader i 
gjeldande plan. 
 

Konklusjon: Ein kan nytte området til ynskja formål, men ein må i detaljplan utgreie forhold 
knytt til naturmangfald og kulturminne. Innspelet går inn i arbeidet med områdeplan. 
 

Merknad: 
Det bør lagast ein områdeplan for heile Hovden Aust frå Stussli til Børtemannsbekken for å 
sikre infrastruktur og heilskap i utbygginga. 
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Nye Hovden Aust H4 013 (delvis fortetting, delvis nytt) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/1 m fl Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustada
r, 
Grønstruktur, 
LNRF 
bandleggingss
one H730 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustadar 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 240daa Forslagstilla
r 

Uleberg 

Beskrivelse av 
området: 

Område ligg nord for Hovden sentrum, aust for Skisentervegen. 
Området er i dag bygd på med fleire spreidd fritidsbustader og 
noko parkeringsareal og ein del grøntareal. Det er noko 
skogsvegetasjon i området.  

Kort om innspelet: Ynskje om fritidsbustad-einingar. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
 

Miljø Det er ikkje 
funn av arter 
eller 
naturmiljø i 
området.  

* Utnytting har ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 
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Landbruk Området er 
ikkje nytta til 
landbruk eller 
klassifisert 
som dyrkbar 
mark eller 
beiteområde. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 

Landskap/terreng Delar av 
området er 
bratt. 

* Bygging i bratt området 
vil vere synleg og kan ha 
konsekvensar for 
landskap og terreng. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er fleire 
kulturminne i 
området. 

*** Utnyttinga kan ha 
negative konsekvensar 
for kulturminne. 

-3 

Klima og energi Utnyttinga er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

*** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Det er et par 
små vatn i 
området 

* Utnyttinga vil ikkje ha 
særlig konsekvensar for 
vatn eller vassdrag 

0 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ein del av 
Hovden 

*** Utnyttinga er positiv i 
forhold til grend- og 
tettstadsutvikling 

+3 

Barn og unge Området er 
eit populært 
utfartsområd
e for 
barnefamiliar. 

* Dersom ein ikkje tek 
omsyn til barn og unge i 
den vidare planlegginga 
kan det bli svært 
negativt. 

-1 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
ikkje nytta til, 
eller har 
særlige 
kvalitetar for 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Nye einingar vil ha god 
tilgang på friluftsareal. 

+2 

Vatn og avløp Det er i 
kommunale 
VA-leidningar 
i området. 

** Ein må med ei utbygging 
av heile feltet for nye 
Hovden Aust lage ny 
hovudplan for VA og 

-2 
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Kapasitet må 
avklarast. 

gjere 
kapasitetsutgreiingar for 
VA-nett og 
vannreservoir. 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Veg ligg inn til 
delar av 
området i 
dag. 

** Kan nytte eksisterande 
veg for delar av området. 
Ein må gjere utgreiingar 
for kapasitet. 

+1 

Risiko og sårbarheit: 
Det er områdar med rasfare innanfor området. 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Få særlige farar eller omsyn i området 

Negativ: Mange kulturminne i området. Rasfare. 
 

Konklusjon: Ein kan nytte delar av området til ynskja formål, men ein må i detaljplan utgreie 
forhold knytt til rasfare og kulturminne. Det frå rådes og ta med det bratte området syd i 
avgrensinga, og halde utbygginga innanfor dei områda avsett til fritidsbustader i gjeldande 
plan. Innspelet eller delar av område kan gå inn i arbeidet med områdeplan. 
 

 

Merknad: 
Det bør lagast ein områdeplan for heile Hovden Aust frå Stussli til Børtemannsbekken for å 
sikre infrastruktur og heilskap i utbygginga. 
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013. Nye Hovden Aust (BFR26) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/1 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF  Foreslått 
føremål 

Fritidsbustadar 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 185daa Forslagstilla
r 

Uleberg 

Beskrivelse av 
området: 

Område ligg nord for Hovden sentrum, aust for Skisentervegen. 
Området er i dag ikkje bygd på. Det er noko skogsvegetasjon i 
området og fleire myrområdar.  

Kort om innspelet: Ynskje om fritidsbustad-einingar. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
 

Miljø Det er ikkje 
funn av arter 
eller 
naturmiljø i 
området.  

* Utnytting har ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Området er 
klassifisert 
som dyrkbar 
mark og 
våtmarksomr
ådar 

** Utnyttinga kan ha 
konsekvensar for 
landbruk. 

-1 

Landskap/terreng Det er ikkje 
spesielle 
landskapsrom 

* Bygging i området vil 
ikkje ha konsekvensar for 
landskap/terreng. 

0 
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som 
påverkast av 
utbygginga 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er fleire 
kulturminne i 
utkanten av 
området. 

* Utnyttinga kan ha små 
negative konsekvensar 
for kulturminne. 

-1 

Klima og energi Utnyttinga er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

*** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Det er et par 
små vatn i 
området 

* Utnyttinga vil ikkje ha 
særlig konsekvensar for 
vatn eller vassdrag 

0 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ein del av 
Hovden 

*** Utnyttinga er positiv i 
forhold til grend- og 
tettstadsutvikling 

+3 

Barn og unge Området er 
eit populært 
utfartsområd
e for 
barnefamiliar. 

* Dersom ein ikkje tek 
omsyn til barn og unge i 
den vidare planlegginga 
kan det bli svært 
negativt. 

-1 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
ikkje nytta til, 
eller har 
særlige 
kvalitetar for 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Nye einingar vil ha god 
tilgang på friluftsareal. 

+2 

Vatn og avløp Det er i 
kommunale 
VA-leidningar 
i området. 
Kapasitet må 
avklarast. 

** Ein må med ei utbygging 
av heile feltet for nye 
Hovden Aust lage ny 
hovudplan for VA og 
gjere 
kapasitetsutgreiingar for 
VA-nett og 
vannreservoir. 

-2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Veg ligg inn til 
delar av 

** Kan nytte eksisterande 
veg for delar av området. 

+1 
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området i 
dag. 

Ein må gjere utgreiingar 
for kapasitet. 

Risiko og sårbarheit: 
Ingen særskilde farar. 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Få særlige farar eller omsyn i området 

Negativ: Friluftsomsyn i området, viktige løyper, myrområde og dyrkbar mark. 
 

Konklusjon: Ein kan nytte området til ynskja formål, men ein må i detaljplan utgreie forhold 
knytt til friluftsliv, landbruk, myrområde, kulturminne og kapasitet på teknisk infrastruktur. 
Innspelet går inn i arbeidet med områdeplan. 
 

Merknad: 
Det bør lagast ein områdeplan for heile Hovden Aust frå Stussli til Børtemannsbekken for å 
sikre infrastruktur og heilskap i utbygginga. 

 

 

 

 

Hovden Caravan 2, 014 (vert ikkje tatt inn) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/605 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF og 
bandleggingss
one H730 

Foreslått 
føremål 

Fritids- og turistformål 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 36 daa Forslagstilla
r 

Jon og Ketil Uleberg 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg vest for Hovden sentrum, att med Gåttstøylsbekken. I 
nord grender det til Hovdenutvgen og i syd ligg regulert område 
for caravanplass. Området er ikkje bygd på og har skogsvegetasjon. 
Området ligg mellom Dyregrenda og Hovden fjellpark, som er 
utbygde hytteområdar. 

Kort om innspelet: Det er ynskjelig å utvide eksisterande område for caravanplass 
nordover mot Hovdenutvegen.  

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 
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Tema Områdets 
verdi 

Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv
ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av freda 
eller verna 
arter eller 
utvalde 
naturtypar i 
området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein, jf. 
heiplanen. 

* Utbygging vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for villrein. 

0 

Landbruk Det er ikkje 
dyrka eller 
dyrkbar mark 
eller 
beitelandskap 
i området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
jordbruk 

0 

Landskap/terreng Området er 
småkupert, 
ingen 
særskilde 
terrengforma
sjonar 

* Utbygging ikkje ha 
konsekvensar for 
opplevinga av 
landskapet. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Det er ikkje 
kulturlandska
p i området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er mange 
kulturminne i 
området, 
samt eit 
verneområde 
for 
kulturminne. 

*** Utbygging vil ha store 
negative konsekvensar 
for kulturminne. For å 
nytte nordre del av 
området er ein avhengig 
av frigiving av eit større 
verneområde for 
kulturminne. 

-3 
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Klima og energi Området ligg 
nært Hovden 
sentrum og ei 
utvikling her 
er i tråd med 
utbyggingsstr
ategiar 

*** Utbygging er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Ligg langs 
Gåttstøylbenk
ken og det er 
ein del 
myrområdar 
som er viktige 
buffere for 
denne bekken 
i samband 
med 
ekstremnedb
ør og flaum 

** Utbygging kan ha 
negative konsekvensar 
for sjø og vassdrag 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
i nokon grad i 
tråd med 
grend og 
tetstadsutvikli
ng 

** Utbygging kan ha positive 
konsekvensar for grend- 
og tettstadsutvikling 

+2 

Barn og unge Området kan 
vere areal 
som nyttast 
av barn og 
unge i 
tilgrensande 
hyttefelt. 

** Utbygging kan ha 
konsekvens for barn og 
unge 

-1 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Areala ligg 
mellom to 
store 
hyttefelt, og 
kan verte 
nytta til 
rekreasjon av 
dei som bur i 
hyttefelta. 

** Utbygginga kan ha 
negative konsekvensar 
for rekreasjon og 
friluftsliv.  

-1 

Vatn og avløp Det er ikkje 
vatn og 
avlaup i 
området i 
dag. 

** Opparbeiding av VA-
anlegg nødvendig. Ein del 
private anlegg i 
nærleiken av området. 

-1 



66 
 

Kommunale 
og private 
leidningar ligg 
ikkje så langt 
frå området. 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Det ligg veg 
inn til 
området i 
nord. 

** Internvegar må 
opparbeidast.  

-1 

Risiko og sårbarheit: 
Flaumsone i større delar av området. Området er ein viktig buffer med våtmarker som 
hindrar flaum i Gåttstøylbekken. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ligg nært Hovden sentrum og nær populære område for rekreasjon og friluftsliv. 

Negativ: Mange viktige kulturminne i området, og området er også ein viktig buffersone 
med permeable flatar som hindrer større flaum i Gåttstøylbekken, som går gjennom fleire 
hytteområde. 

Konklusjon: Ein ynskjer å prioritere dagens bruk av området og vente med ei eventuell 
utnytting til ein har nytta allereie regulert område for formålet sør for området. Store 
konflikter knytt til kulturminnevern og mogleg flaumproblematikk gjer at området i alle 
tilfelle kan vere vanskeleg å få utnytta, også i framtida. 
 

Merknad: Området vert ikkje tatt med som utbyggingsområde i kommuneplanen 
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Otratunet (Bør finne nytt namn) 015   (BFR 27) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 1/22 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF og 
Fritidsbustade
r 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

79 daa 
40-50 
einingar 

Forslagstilla
r 

Sameiet Breive Eiendom 

Beskrivelse av 
området: 

Otratunet grensar til Hovden Appartement i sør-aust. Området har 
i dag nokre fritidsbustader, men består stort sett av terreng med 
låg vegetasjon. 

Kort om innspelet: Ein har ynskje om å nytte området til tritidsbustader med 
tilhøyrande teknisk infrastruktur. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av 
naturmangfal
d eller andre 
miljøforhold i 
området 

* Utbygging vil ikkje få 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein, men 
nær 
trekksone. 

* Sidan området ligg nær 
trekksona, er kanalisering 
av ferdsel viktig. 

-1 
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Landbruk Området er 
registrert som 
dyrkbar mark 

** Utbygging vil vere til 
hinder for dyrking av 
mark 

-2 

Landskap/terreng Terrenget er 
flatt. 
Viddelandska
p med skrinn 
vegetasjon 

* Nye bygg vil vere synlege 
i det flate terrenget, men 
det er allereie ein del 
bygg i området. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Det er ikkje 
kulturlandska
p i området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvens for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er 
registrert tre 
kulturminne 
innanfor 
planområdet i 
form av 
kolgroper.  
 

** Det har vore dialog med 
Fylkeskonservatoren i 
Aust-Agder som ser 
positivt på mulegheit for 
frigjeving av aktuelle 
kulturminner. 
Ved frigjeving av dei 
aktuelle kulturminna, vil 
det gi området betre 
potensiale og 
mulegheiter for ny 
utbygging i planområdet. 

-1 

Klima og energi Område ligg i 
utkanten for 
område for 
ynskja 
utvikling 

** Nær veg og gang og 
sykkelveg 

+2 

Sjø og vassdrag Området ligg 
ca 130m/45m 
frå elvar 

** Det er fare for flaum i 
delar av område 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Område ligg i 
utkanten for 
område for 
ynskja 
utvikling 

** Område ligg i randsona 
for utvikling rundt Hoven 
sentrum 

+1 

Barn og unge Området 
nyttast ikkje 
av barn og 
unge i dag. 
Nærleik til 
løypenett. 

** Utbygging vil ikkje ha 
negativ konsekvens for 
barn og unge. 

+1 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Det går 
skiløype 
gjennom 
området. 

** Ein må setje av areal til å 
vidareføre løypenett i 
plan. Det er planlagt 

+2 
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kulvert under Rv 9 som 
del av løypenettet. 

Vatn og avløp Kommunalt 
nett i 
området. 

*** Ein har kommunalt nett 
med i området. 
Brannvatnskapasitet er 
OK. 
Ein må utgreie kapasitet 
med tanke på utbygginga 
i forbindelse med 
detaljregulering. 

-1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Området har 
god tilkomst 
frå RV9. 

** Ein må etablere interne 
vegar i nytt felt. 

+1 

Risiko og sårbarheit: 
Moglegheit for ustabile massar i områder med torv(myr) 
Flaumsonar. 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ligg nært utbyggingsområde og løypenett. 

Negativ: Flaumsoneproblematikk og mogligheit for ustabile massar gjer at ein kanskje ikkje 
kan utnytte området så mykje som ein ynskjer. Området grensar til Hovden 
Landskapsvernområde. 
 

Konklusjon: 
Området egner seg for fritidsbustader, spesielt med tanke på nærleiken til Hovden og 
skiløyper. Ein må gjere utgreiingar i forhold til flaum og geoteknikk i detaljplanlegging av 
området. 
Det må avsettast korridor til alle løyper i detaljplan. 
 

Merknad: Området er lagt inne som område BFR 27 
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Fjellbø 016 og 17 (vert ikkje tatt med) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 1/231 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustade
r 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 210 daa Forslagstilla
r 

Rhett Tønnesen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg nord for Lundane ved Lislefjøddåi og Fjellbø. 
Området er eit utbygd hyttefelt 

Kort om innspelet: Det er ynskjelig å fortette eksisterande hyttefelt med inntil 20 nye 
einingar. Det er også ynskjeleg med nye hyttefelt vest for riksvegen 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

 

 

Tema Områdets 
verdi 

Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv
ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av freda 
eller verna 
arter eller 
utvalde 
naturtypar i 
området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Trekksonar 
for villrein i 
området 

*** Utbygging vil ha negative 
konsekvensar for villrein. 

-3 

Landbruk Det er 
dyrkbar mark 
i deler av 
området. 

** Området er i dag utbygd, 
så ein kan diskutere kor 
reellt det er med ei 
unytting av den dyrkbare 
marka i området, men ei 
ytterligere utbygging vil 
gjere det mindre 

-1 
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sannsynleg at ein før 
nytta den dyrkbare 
marka i framtida. 

Landskap/terreng Området er 
småkupert, 
ingen 
særskilde 
terrengforma
sjonar 

* Utbygging ikkje ha 
konsekvensar for 
opplevinga av 
landskapet. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Det er ikkje 
kulturlandska
p i området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er mange 
kulturminne i 
området, 
samt eit 
verneområde 
for 
kulturminne. 

*** Utbygging kan ha 
negative konsekvensar 
for kulturminne.  

-3 

Klima og energi Området er 
ikkje eit 
prioritert 
utbyggingsom
råde 

* Utbygging er ikkje i tråd 
med ynskje om utvikling 

-2 

Sjø og vassdrag Ligg langs 
Lislefjøddåi 
og det er ein 
del 
myrområdar 
som er viktige 
buffere for 
denne bekken 
i samband 
med 
ekstremnedb
ør og flaum 

** Utbygging kan ha 
negative konsekvensar 
for sjø og vassdrag 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
ikkje ein del 
av grend- og 
tettstadsutvik
ling 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for grend- 
og tettstadsutvikling 

0 

Barn og unge Da det er tale 
om ei 
fortetting av 
eksisterande 
hyttefelt, kan 
dette legge 

** Utbygging kan ha 
konsekvens for barn og 
unge 

-1 
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beslag på 
områder som 
i dag nyttes til 
leik 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Areala er 
truleg ikkje 
nytta til 
friluftsliv 

* Utbygginga vil truleg ikkje 
ha konsekvensar for 
rekreasjon og friluftsliv.  

0 

Vatn og avløp Det er anlegg 
i området i 
dag. 

*** Kapasitet på eksisterande 
anlegg må utgreiast for å 
tole auka bruk. 

+2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Det ligg vegar 
i området i 
dag 

*** Ein kan nytte 
eksisterande vegar 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Flaumsone i større delar av området. Området kan vere ein viktig buffer med våtmarker 
som hindrar flaum. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ligg nært Hovden sentrum og nær populære område for rekreasjon og friluftsliv. 

Negativ: Mange kulturminne i området, og området har flaumsonar. 

Konklusjon: Ein ynskjer å halde på utnyttinga som er i området i dag og ikkje tillate nye 
einingar, dette er viktig då området er i trekksonar for Villrein 
 

Merknad: Føremålet er i strid med Heieplanen og vert ikkje lagt inn som utbyggingsområde. 
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Felt A19, 019 (del av eksisterande A19, grensar til BFR 17) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 3/280/370 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustada
r 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustadar 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 82 daa 
Inntil 70 
einingar 

Forslagstilla
r 

Repstad eiendom 

Beskrivelse av 
området: 

Område ligg inntil etablert fritidsbustadområde  ved Nylund park, 
og er del av et større område regulert til fritidsbustader i 
kommuneplanen. Området er flatt. Det er ein veg gjennom 
området i sørenden av området. Ein her tilkomst til området 
gjennom Nylund park. 

Kort om innspelet: Ein har ynskje om å byggje 70 einingar i område satt av til 
fritidsbustader i overordna planer. Eksisterande planar har krav om 
detaljregulering av områda.  I delar av området er ein i gjeldande 
føresegn bunden av eit maks tal på nye fritidsbustader på 10 
einingar. Dette er på grunn av «taket» på hytteeiningar i 
reguleringsplan for Midtregionen. Dette taket håper ein å oppheve 
i denne kommuneplanen.  

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innafor 

* Ingen negative 
konsekvensar for villrein 

0 
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omsysnone 
villrein 

Landbruk Området har 
ikkje verdi 
som dyrka 
mark eller 
beiteområde.
Skog har 
middels 
bonitet. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvens for landbruk 

0 

Landskap/terreng Randsone til 
elv/bekk 

** Ein må avsetje areal langs 
elv/bekk for å ivareta 
vegetasjonen kring 
denne. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
kulturlandska
p. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er eit 
freda 
kulturminne i 
ytterkant av 
området 

** Områda rundt 
kulturminne kan nyttast 
til fritidsbustadar utan at 
dette vil få negative 
konsekvens for 
kulturminne, dersom det 
avsettast omsynssone 
kring kulturminnet. 

-1 

Klima og energi Området er 
ein del av 
ynskja 
utbyggingsom
rådar i 
Midtregionen
. Ein har veg 
inn til 
området, 
men ikkje 
gang- og 
sykkelsti. 

** Utbygging er i tråd med 
ynskja 
utbyggingsområdar og 
har ikkje negative 
konsekvensar for klima 
og energi 

+1 

Sjø og vassdrag Elv/bekk nord 
i området 

*** Ein må gjere utrekningar 
for flaumsonar og avsetje 
areal for å ta vare på 
kantvegetasjon kring 
bekken. 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ikkje en del av 
grend- og 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for by- og 
tettstadsutvikling 

0 
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tettstadsutvik
ling 

Barn og unge Området er 
ikkje særleg 
nytta av barn 
og unge. 
Tursti går i 
grensa til 
området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
særlige negative 
konsekvensar for barn og 
unge 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Nært 
skiløyper og 
friområde. 

** Området har god nærleik 
til rekreasjon og 
friluftsliv. Område er 
knytt til oppkøyrt 
løypenett. 

+2 

Vatn og avløp Nylund er 
tilkopla 
offentleg 
nett. 

** Ein må utgreie kva for 
leidningar som er private 
og kapasitet på desse i 
detaljregulering. 

-1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein kan nytte 
eksisterande 
avkøyrsel frå 
riksvegen og 
opparbeida 
åtkomstvegar 
gjennom 
eksisterande 
hyttefelt. 

** Internvegar må byggast. +1 

Risiko og sårbarheit: 
Flaum 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Det er få naturvern og landbruksinteresser i området, og det er del av dei områda 
ein ynskjer å fortette/utbygge i Midtregionen. Det er få omsyn som blir påverka og ein har 
tilkomst til området. Utbygginga er ei naturlig utviding av eksisterande hyttefelt. 

Negativ:  
Kulturminne  i grensa til området. Flaumsonar langs bekk. 

Konklusjon: 
Områda kan utnyttast til fritidsbustader. Kor mange einingar området kan tole bør utgreiast 
i detaljplanlegginga. Ein bør gjere ei ny utgreiing av om ein kan ha fleire enn 10 einingar i 
område A16 i Midtregionplanen, då området er relativt stort og det kan vere mogleg å 
utnytte det betre om det er ynskje om dette.  
Ein må også utgreie eventuell flaum- og erosjonsfare langs Geiskeliåni i detaljplan og sette 
av omsynssoner for flaum og erosjonsfare. 
 

Merknad: Er godkjent i reguleringsplan for Midtregionen 
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Berdalen- Ragnhild Hoslemo 020 (BFR 8) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 3/128 Journalnr  15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustader 
og LNRF-formål 
og omsynssone 
H560_16 
 
 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

 
Ca 106 daa 

Forslagsti
llar 

Ragnhild G. Hoslemo 

Skildring av området: Området ligger i Berdalenmellom Berdalsvegen og Otra. Området 
er stort sett ikkje bygd på, det går ei høgspentlinje nord i området. 
 

Kort om innspelet: Det er eit ønske om å endre heile område til område for 
fritidsbustader. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

 

 

Tema Områdets verdi Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv
ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje funn 
av artar eller 
anna 
naturområdar i 
området. 

* Utnyttinga vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø. 

0 
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Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein, jf. 
heiplanen. 

* Utbygging vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for villrein. 

0 

Landbruk Eit område nord 
i feltet opp mot 
vegen er dyra og 
dyrkbar mark , 
det er også eit 
område med 
dyrka markmidt i 
feltet.  

** Utbygging kan ha negativ 
konsekvens for landbruk i 
området i forbindelse 
med bygging og påverkar 
direkte dyrka mark. 
 

-3 

Landskap/terreng Det er utvalde 
naturtypar i 
området . 
Urskog/gamalsk
og, regional 
verdi, A-område 

***  Området ligg i området 
med utvalde naturtypar, 
som ein ikkje ynskjer 
utbygd. Dette er ein 
viktig naturtype.  
 

-3 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området har 
dyrka jord, og 
grensar til 
slåttemark.   

*** Området ligg innanfor 
utvalde naturtypar, og på 
dyrka jord.  

-3 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er fleire 
kulturminne 
innanfor 
området. 

*** Utbygging vil ha negativ 
konsekvens for 
kulturminne. 

-3 

Klima og energi Ligg nær 
eksisterande 
opparbeida 
infrastruktur. 
Det går veg opp 
til området. Det 
er busstopp i 
bunnen av 
Berdalsvegen 
ved Rv. 9. 

* Området er ikkje eit 
prioritert 
utbyggingsområde, men 
ligg att med hyttefelt i 
Berdalen. 

+1 

Sjø og vassdrag Området grensar 
til Otra i sør-
vest. 

** Utnytting av område kan 
ha konsekevensar for 
vassdrag. 

-1 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er ikkje 
ei del av grend- 
eller 
tettstadsutviklin
g 

* Utbygging av området vil. 
være ein forlenging av 
eksisterande hyttefelt i 
Berdalen. Området er 
ikkje utbygd i dag, men 
områder nord for 
planområdet er utbygd.  

0 
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Barn og unge Nært skiløyper i 
Berdalen samt 
friområder. 

*** Attraktivt område for 
barn og unge med tanke 
på nærleik til friområder 
og skiløyper.  

+2 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Nært skiløyper 
og friområder. 

** Området har god nærleik 
til rekreasjon og 
friluftsliv.  

+2 

Vatn og avløp Det ligg VA-
ledninger i 
Berdalsvegen.  

** VA må byggast ut for 
området. 

-1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Tilkomst frå 
Berdalsvegen. 
Det er ikkje 
fortau langs 
vegen opp til 
planområdet. 

* Ein kan nytte 
eksisterande tilkomst til 
området.  

1 

Risiko og sårbarheit: 
Området ligger innanfor landskapsvernområde.  
Det er høgspentlinje i området. Flaumsonar langs Otra. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Delar av området er allereie avsett til fritidsbustader. Området ligg i enda av 
eksisterande hyttefelt i Berdalen og kan vere ei naturleg utviding av dette feltet. 

Negativ: Området ligger delvis i utvalde kulturlandskap/urskog, legg beslag på dyrka mark, 
det er mange kulturminne i området og ein har høgspentlinje og flomsonar i området. 
 

Konklusjon: 
Delar av området ligg innafor område med verneskog og dyrka jord. Det som alt er godkjent 
som byggeområde kan byggast ut, men dyrka jord må ikkje byggast ned.  

Merknad: Det område som alt er bygd ut på denne eigedomen, er også delvis bygd på 
dyrka jord. Sjølv om det er gjort ein feil i planarbeidet her, må ikkje denne feilen 
vidareførast. Området B2 kan vidareutviklast med dei omsyn ein har sett her, men området 
bør ikkje utvidast. Området er ikkje fullt ut utbygd på grunn av meklingsresultat. 
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Utviding av område R1 021 (BIA2) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/1327 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Sportsanlegg 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

23daa 
Lagerbygg 

Forslagstilla
r 

Bykle IL, Hovden sportsklubb Bykle 
og Hovden Rideklubb 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg i dag mellom Røyrvikåsen bustadfelt og 
langrennsløypane i Røyrvikåsen. Området grensar til ein 
parkeringsplass og ei balløkke, og er i dag ikkje bygd på og har ein 
del skogsvegetasjon. Det går ei skiløype gjennom området. 

Kort om innspelet: Ein har ynskje om å regulere området til sportsanlegg for å kunne 
bygge lager, parkering mv. 
Anlegga kan nyttast av dei som brukar langrennsløypane i området 
ved større arrangement, dette gjeld også eventuelle nye 
parkeringsplassar. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 
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Landbruk Området er 
ikkje 
klassifisert 
som dyrka 
mark eller 
dyrkbar mark, 
eller 
beitemark. 
Skogen har 
lav bonitet. 

* Utbygging har ikkje 
negative konsekvensar 
for landbruk 

0 

Landskap/terreng Det er ein 
kolle som er 
del av 
landskapet 
ved 
Røyrvikåsen 
som ligg 
nord-aust i 
området. 
Denne bør 
ikkje byggast 
på. 

** Om ein ikkje bygg på 
området nord-aust i 
avgrensinga, men held 
seg på flata nord for 
skiløypa, vil ikkje 
utbygging ha negative 
konsekvensar for 
landskap 

1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
kulturlandska
p. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvens for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er 
registrert fire 
kulturminne i 
området, tre 
av disse er 
freda og eit er 
fjerna. 

*** Om ein skal bygge i 
området må ein ta 
omsyn til kulturminne 
eller gå i dialog med 
kulturminnemyndighet 
om nokon av dei kan 
frigjevast. 

-3 

Klima og energi Området er 
ein del av 
Hovden og eit 
av dei områda 
ein ynskjer å 
utvikle med 
tanke på både 
fritidsbustada
r, men også 
bustadar.  

*** Etablering av anlegg som 
kan gjere området meir 
attraktivt for dei som bur 
i området eller har 
fritidsbustaden sin her, 
er positivt. At ein kan få 
sambruk med skianlegget 
er også positivt. 

+3 

Sjø og vassdrag Området ligg 
nær 
Røyrtjønn (ca 
40m) og ligg 

** Ein må sjå på om det kan 
vere områder som er 
utsett for 
oversvømmelse ved 

-2 
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ca 200m frå 
Hartevatn. 

ekstremnedbør, og 
derfor ikkje bør byggast 
bygg på. Det er også 
våtmarksområder i 
området, desse bør ein 
unngå å bygge bygg på. 
Området har avrenning 
til Hartevatn via 
Røyrtjønn, og dette er 
drikkevatn, så forureina 
massar eller spillvatn frå 
aktivitet må ta omsyn til 
dette. 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
i tråd med 
ynskja 
utvikling 

*** Utbygging i området vil 
gjere at ein får utvida 
tilbod for fritidsaktivitet i 
nærleik til eksisterande 
bustads områder og 
områder for idrett. 

+3 

Barn og unge Utbygginga vil 
ha verdi for 
barn og unge 
og ligg ikkje i 
område som 
nyttast av 
barn og unge 
til aktivitet i 
dag. 

*** Føremålet med 
utbygginga er å leggje til 
rette for lager og 
parkering og 
idrettsanlegg, noko som 
vil vere eit tilbod for 
både barn og vaksne 
heile året. Sambruk med 
andre idrettsanlegg for å 
auke  i området er også 
positivt 

 

Skule og barnehage Utbygginga 
ligg ikkje nær 
skule eller 
barnehage, 
og er ikkje i 
konflikt med 
areal for skule 
og barnehage 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for skule 
eller barnehage 

0 

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Det ligg løype 
for langrenn i 
området. 
Denne må 
ikkje byggast 
på. 

*** Utbygginga kan, om han 
tar omsyn til 
eksisterande løype i 
området, ha positiv 
effekt på friluftsliv, da ein 
vil kunne tilby funksjonar 
og parkering for 
friluftsretta aktivitet som 
ski og ridning. 

+3 
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Vatn og avløp Kommunalt 
vatn og avløp 
ved 
skistadion. 

*** Det går kommunal 
leidning gjennom 
området som må tas 
omsyn til i planlegginga. 
Kapasitet på offentleg 
anlegg er god. Brannvatn 
ok. 

+2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Det ligg veg 
inn til 
området i 
dag. 

*** Ein kan nytte 
eksisterande veg inn til 
området 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Det er ei mogligheit at lågtliggande delar av området kan vere utsette for flaum ved 
ekstremnedbør. Da særleg område nær Røytjønn og myrområdar. Dette bør utgreiast før 
ein sett i gong med prosjektering av bygg og anlegg. 
Ein har også avrenning til drikkevatns kjelde i Hartevatn, difor må ein ta omsyn til dette så 
ein ikkje får vatn frå forureina massar i byggingsperioden eller anna forureining frå drift. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Positivt med tanke på fritidstilbodet i området. Området ligg greitt til med tanke på 
sambruk med andre aktivitetar. 

Negativ: Mange kulturminne i området kan gjere at det er ein del av området som ikkje kan 
byggast på, saman med moglege flaumsonar bergensar dette arealet ein får nytta til bygg.  
 

Konklusjon: 
Om ein tek omsyn til dei forholda som finnast med kulturminne og flaumutsette område, vil 
det nok vere nok areal att som ein kan nytte til bygg. 
Delar av området kan derfor vere egna for føremålet. Kva for areal som er aktuelle må ein 
utgreie nærmare før ein kan gå i gang med prosjektering av bygg og anlegg. 
 

Merknad: 
Noko av området (rundt Røyrtjønn) er av sett til spesialområde bevaring. For  å unngå dette 
og ikkje kome i konflikt med skiløypa, kan planavgrensinga settast ved skiløypa. 
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Bjørnaråkleiva 022 (BFT 1) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 18/1 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader og bobil-
campingplass 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einingar: 

Ca 31 daa 
Uvisst tal på 
einingar 

Forslagstilla
r 

Thor K. Lunden 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg på Brørnaråkleivi mellom Rv 9 og Otra, rett ved 
fylkesgrensa. Det går ei høgspentlinje gjennom området. Området 
er ikkje bygd på i dag og har skogsvegetasjon. 

Kort om innspelet: Det er ynskjelig å nytte området til fritidsbustader og/eller til 
bobilcampingplass. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Området er 
ikkje 
klassifisert 

* Utbygging har ikkje 
negative konsekvensar 
for landbruk 

0 
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som dyrka 
mark eller 
dyrkbar mark, 
eller 
beitemark. 
Skogen har 
lav til 
midddels 
bonitet. 

Landskap/terreng Området er 
kupert og ligg 
langs med 
Otra, og er 
ein del av 
elvebredda. 

** Bygging i området vil 
innverke på elvebredda 
og opplevinga av denne. 
Delar av området er så 
bratte at ein ikkje kan 
nytte disse til bygg eller 
veg utan større inngrep 
og sprenging. 
 

-2 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
kulturlandska
p. 

* Bygging i området vil 
ikkje ha negative 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminner 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Bygging i området vil 
ikkje ha negative 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Området litt 
ganske 
usentralt i 
forhold til dei 
største 
grendene og 
sentra i 
kommunen, 
men det ligg 
attmed 
riksvegen. 

* Utbygging vil ikkje ha 
særlege negative 
konsekvensar for klima 
og energi. 

0 

Sjø og vassdrag Området ligg 
langs bredda 
til Otra. 

*** Området vil både vere 
påverka av vasstanden i 
Otra ved eventuell flaum, 
og bygging i området vil 
bli synleg frå Otra og ha 
eventuell avrenning i 
Otra. Dette er spesielt 
viktig om det skal vere 
anlegg for til dømes 

-2 



85 
 

drivstoff eller kloakk i 
samanheng med 
bobilcampingplassen. 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ikkje i tråd 
med dei 
områda ein 
ynskjer å 
utvikle. 

* Utbygging av området er 
ikkje i tråd med dei 
områda ein ynskjer å 
prioritere for utbygging. 

-3 

Barn og unge Området har 
ikkje særskilt 
nytte for barn 
og unge i dag. 

* Bygging i området vil 
ikkje ha særleg store 
positive eller negative 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt.    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området har 
kvalitetar for 
friluftsliv, 
både til lands 
og på vatn, 
men dei er 
avgrensa av 
at området 
ligg "klemt" 
mellom 
riksvegen og 
Otra, og ein 
må krysse 
desse 
barrierane for 
å få tilgang på 
friluftsareal.  

* Ei utbygging av 
fritidsbustader eller 
bobilcampingplass vil gi 
dei som nytter desse 
bergensa tilgang på areal 
for rekreasjon og 
friluftsliv. 

-2 

Vatn og avløp Ikkje utbygd 
VA-anlegg i 
området. 

* Ikkje offentleg anlegg 
eller planar om utbygging 
i området. Må løysast 
med privat anlegg. 

-2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein har ikkje 
vegar i 
området. Ein 
har heller 
ikkje 
avkøyrsel frå 
Riksvegen 

* Ein er avhengig av å få 
løyve til ein ny avkøyrsel 
frå Rv 9. Det er ikkje 
vegar i området i dag. 

-3 

Risiko og sårbarheit: 
Store delar av området ligg innanfor områdar med rasfare, dette gjeld særleg dei områda 
nord i avgrensinga. Ein har også fare for flaum frå Otra i delar av området. 
Det går også ei høgspentlinje gjennom området. 
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Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein har ikkje særlege kvalitetar innanfor naturmangfald og kulturminne i området. 

Negativ: Ein har avgrensa areal som er klart avgrensa mellom to barrierar; Otra og 
Riksvegen, som gjer at all aktivitet utover det ein kan løyse innanfor området må skje ved å 
krysse en barriere.  Ein har heller ikkje tilkomst, og må rekne med å søke om ein ny 
avkøyrsel frå riksvegen, dette er ikkje sikkert at er ynskjelig frå Statens Vegvesen si side. I 
tillegg er delar av området for bratt til å byggast på og store delar av området ligg i sone for 
ras. 
 

Konklusjon: 
Ein anbefaler ikkje bygging av bobilcampingplass eller fritidsbustadar i området. Det er for 
mange farar og hinder som talar imot at ein skal nytte dette området til desse føremåla, og 
ikkje nok positive forhold som talar for at ein skal sjå nærmare på om ein kan hende kan 
nytte delar av det. Ein har andre område i kommunen som egner seg mykje betre til 
føremåla. 
 
 

Merknad: I samband med pågåande (2018) bygging av ny Rv 9 trase i dette området kan 
tilkomst bli løyst.  Den nye riksvegen blir trekt lenger aust og rasfaren vil minke fordi det er 
sprengd ut ny trase. Dette gjer at området kan vurderast gjennom ein detaljplan i etterkant 
av vegutbygginga. Lagt inn som BFT 1. 
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Torfinn Haugen 023  (BFR 13) 
Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 6/44 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF og 
omsynssone 
høgspentleidnin
g 
 
 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

 
Ca 7 daa 

Forslagsti
llar 

Torfinn Haugen 

Skildring av området: Området ligger i Dalen att med kryss Løyningsvegen- 
Tverrehivegen. Det er eit bygg på området i dag. Området har 
skogsvegetasjon. 
 

Kort om innspelet: Det er eit ønske om å endre heile eigedommen til område for 
fritidsbustader. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  

Tema Områdets verdi Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv
ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje funn 
av artar eller 
anna 
naturområdar i 
området. 

* Utnyttinga vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø. 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein eller 
trekksone, jf. 
heiplanen. 

* Utbygging vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for villrein. 

0 
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Landbruk Det er ikkje dyra 
eller dyrkbar 
mark i området. 
Men grenser til 
større område 
med dyrka mark. 

** Utnytting har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk, men ein kan få 
ei utfordring med 
omsynet til landbruk da 
det vil vere naudsynt 
med ei buffersone 
mellom landbruk og anna 
formål. 
 

-1 

Landskap/terreng Det er ikkje 
særskilde 
terrengformasjo
nar i området.   

* Utnytting vil ikkje ha 
konsekvensar for 
landskap 
 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Det er ikkje 
kulturlandskap i 
området 

* Utnytting har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller kulturmiljø i 
området 

* Utnytting vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturminne 

0 

Klima og energi Området ligg 
ikkje innanfor 
dei områda ein 
ynskjer 
utbygging 

* Området er ikkje eit 
prioritert 
utbyggingsområde 

-2 

Sjø og vassdrag Det er ein bekk 
på andre sidan 
av 
Løyningsvegen. 
Det er 
flaumsonar for 
delar av området 

** Utnytting av område kan 
ha konsekvensar for 
vassdrag. 

-1 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er ikkje 
ei del av grend- 
eller 
tettstadsutviklin
g 

* Utbygging av områdetvil 
ikkje bidra til grend- eller 
tettstadsutvikling  

-2 

Barn og unge Området nyttas 
ikkje av barn og 
unge i dag 

* Utnytting har ikkje 
konsekvensar for barn og 
unge.  

0 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Nært friområde. ** Området har god nærleik 
til rekreasjon og 
friluftsliv.  

+2 
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Vatn og avløp Det ligg vatn og 
avlaup langs 
eigedomsgrensa, 
men ikkje stikk 
inn på 
eigedommen. 

** VA må byggast ut for 
området. Dårlig trykk på 
vatn i området. 

-2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Tilkomst frå 
Løyningsvegen. 
Det er ein 
avkøyrsel og ein 
veg inn i 
området. 

** Ein kan nytte 
eksisterande tilkomst 
opp til området.  

+2 

Risiko og sårbarheit: 
Det er høgspentlinje i området. Flaumsonar langs bekk. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Få omsyn knytt til kulturminne og miljø. 

Negativ: Ein har høgspentlinje i området, flaumsonar og moglig buffersone til landbruk.  

Konklusjon: 
Området ligg innafor Hovden Sør, og har tidlegare ikkje vore utbyggingsområde. Det kan no 
regulerast til fritid, men ikkje med altfor høg utnytting. 

Merknad: Kommunen ynskjer ikkje leilegheitsbygg i Hovden Sør. 
Vert lagt inn som BFR 13 
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Byklestøylane 024. (BFR 4) og 025. Byklestøylane campingplass (BFT 2) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 15/1 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Fritidsbustadar og næring, 
campingplass 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 97daa Forslagstilla
r 

Frode Bakkebø for Olav G. Gjerden 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg nord for Bykle sentrum, ved foten av Dvolåsen, ved 
Bygdestøylan, langs Rv9 og Otra. Området er delvis bygd på i dag, 
og delar av det nyttast til campingplass. 

Kort om innspelet: Ein ynskjer å nytte området til fritidsbustadar og næring. Den 
delen ein ynskjer å nytte til næring er den som ligg lengst nord-
vest i området og der ein har det meste av eksisterande bygg. 
Området er bratt opp mot Dvolåsen, men har også nokon 
myrområdar og bekkar. Området har skogsvegetasjon og nokre 
områder med open mark. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
utanfor, men i 
nærleiken av 
omsynssone 
og 

** Utbygging kan ha 
negative konsekvensar 
for villrein og anna vilt 
som nyttar området.  

-1  
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trekkområde 
for villrein.  

Landbruk Den delen av 
området ein 
ynskjer nytta 
til næring er 
dyrka mark, 
deler av 
området ein 
ynskjer å 
nytte til 
fritidsbustada
r er dyrkbar 
mark, skog 
har middels 
bonitet 

*** Utbygging kan ha 
negative konsekvensar 
for dyrka eller dyrkbar 
mark. 

-2 

Landskap/terreng Området er ei 
dalside og er 
ganske bratt.  

** Utbygging av området vil 
bli synleg i dalsida, og 
dermed ha ei visuell 
effekt i 
landskapsrommet. 

-2 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p, men da det 
både er 
jordbruksarea
lar og fleire 
gamle bygg 
og 
kulturminne i 
området er 
nok området 
eit 
jordbrukets 
kulturlandska
p likevel. 

*** Utbygging av området 
kan ha konsekvensar for 
jordbrukets 
kulturlandskap. 
Likevel er heile 
campingplassen bygd på 
ein tidlegare støl, som 
høyrer til bruket. 

-3 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er fleire 
sefrak-
registrerte 
bygg og 
kulturminne i 
området. 

*** Utbygging av området 
kan ha konsekvensar for 
kulturminne og 
kulturmiljø. Likevel kan 
bygningane bli bevart 
gjennom vidare bruk. 

-3 

Klima og energi Området ligg 
litt nord for 

** Utbygging vil ikkje ha 
spesielle positive eller 

0 
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Bykle 
sentrum, og 
er delvis i tråd 
med ynskja 
utvikling 

negative konsekvensar 
for klima og energi. 

Sjø og vassdrag Området ligg 
ca 30m frå 
Otra, på 
andre sida av 
Riksvegen 

** Nedre del av området, 
mellom anna den delen 
ein ynskjer å nytte til 
næring, ligg nær Otra, og 
ligg så lavt at ein vil ha 
problemstillingar om 
flaum i området. Heile 
området vil ha avrenning 
til Otra. 
Flauproblematikken vil 
ikkje vere så stor for dei 
delane av området tenkt 
nytta til fritidsbustader, 
da dei ligg høgare i 
terrenget. 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
ikkje direkte 
ein del av 
bygd og 
tettstadsutvik
ling, men ligg 
relativt nær 
Bykle 
sentrum.  

** Området vil ikkje ha 
større positive eller 
negative konsekvensar 
for bygd- og tettstads 
utvikling. 

0 

Barn og unge Området 
nyttast ikkje i 
særlig grad av 
barn og unge 
i dag. 

* Utbygginga vil ikkje ha 
særlige positive eller 
negative konsekvensar 
for barn og unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Det er mykje 
fri natur i 
området, og 
nokre 
turstiar, så 
det er gode 
føresetnader 
for 
regkreasjon 
og friluftsliv.  

** Utbygging legg ikkje 
beslag på område som 
vert nytta til friluftsliv i 
dag, og nye 
fritidsbustader vil ha grei 
tilgang på friluftsareal. 

+1 
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Vatn og avløp Ikkje offentleg 
VA-anlegg i 
området. 

* VA må løysast med 
private anlegg. 

-3 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Det er to 
avkøyrslar frå 
Rv9 i området 
i dag. 
Området som 
er tenkt nytta 
til næring har 
egen tilkomst. 
Det er ikkje 
internvegar i 
området. 

** Ein kan nytte 
eksisterande avkøyrslar 
frå riksvegen, men ein er 
nøydd å opparbeide nye 
vegar i området. 

-1 

Risiko og sårbarheit: 
Det er ei høgspentlinje i området. Delar av området kan ha fare for flaum. 
Det er fleire område som ligg i sonar med fare for snøskred og jordskred. Jordskredfaren 
gjeld mellom anna den delen av området ei tenkjer å nytte til næring. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: At det allereie er etablert verksemd i området og at ein vil utvikle denne sjåast på 
som positivt. Det er ikkje naturomsyn i området. 

Negativ: Det er veldig mange omsyn som må takas omsyn til om ein skal utnytte området; 
høgspentlinje, flaum- og jordskred, flaumfare og mange sefrak-registrerte bygg og 
kulturminne.  

Konklusjon: 
Det som er særmerkt med denne campingplassen er at den er tatt inn i kulturminneplanen 
nettopp på grunn av alle dei eldre bygga som er er brukt «om att» som campinghytter. Det 
er ynskjeleg at ein kan oppretthalde drifta av campingplassen for å styrke gardsbruket. For 
at campingplassen kan moderniserast så er det mest fornuftig å legge det inn som 
byggeområde til campingplass. Det er viktig at utviklinga tek omsyn til dei historiske 
verdiane på Byklestøylane. 
 

Merknad: Det er ynskje å regulere campingplassen frå LNFR til campingplass, så dette 
stemmar med gjeldande bruk. Campingplassen bør utviklast med dei kulturminna som fins 
for aktiv bruk. 
 

 
 

  



95 
 

Lognestøyl – Hoslemo hyttegrend 026 (BFR 7) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 4/2 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustada
r/LNRF, 
omsynssone 
for 
nødvendige 
tiltak for 
landbruk og 
reindrift 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustadar 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

17 nye 
einingar 

Forslagstilla
r 

Gjermund Hoslemo 

Beskrivelse av 
området: 

Området er i dag eit hyttefelt med spreidde fritidsbustadar. Det er 
ein god del vegetasjon i området, området er kupert og har nokre 
bekkar og små vatn. Det går ein høgspentlinje gjennom nord-
austleg del av området. 

Kort om innspelet: Det er ynskje å fortette eksisterande disposisjonsplan med 17 nye 
fritidsbustadar. Nokre av desse (11 stk) er foreslått bygd i området 
som ligg som LNRF i kommuneplanen. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 
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omsynssone 
villrein 

Landbruk Det er dyrka 
mark i delar 
av området.  

*** I skissa som viser kor ein 
ynskjer utbygging, har ein 
ikkje lagt nye einingar der 
ein har dyrka mark, men 
ein har lagt dei rundt 
området med dyrka 
mark. Dette kan vere til 
hinder for å utvide 
området med dyrka mark 
om dette skulle vere 
ynskjelig i framtida. 

-3 

Landskap/terreng Landskapet er 
kupert. Ein vil 
kunne ha 
noko 
fjernverknad 
om ein bygg 
på dei 
høgaste 
toppane. 

** I skissa som er lagt ved 
innspelet om ynskjelig 
utvikling, er nye bygg lagt 
i fjellsida, og ikkje på 
toppane. Dette er 
fornuftig med tanke på 
silhuettverknadar. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvens for 
kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Området ligg i 
tilknyting til 
etablert felt 
for 
fritidsbustada
r, men er 
ikkje eit av dei 
prioriterte 
områda for 
utbygging i 
midtregionen. 

* Utbygging er ikkje i tråd 
med ynskja utvikling, 
men vil heller ikkje ha 
særlege negative 
konsekvensar for 
utvikling i området. 

0 

Sjø og vassdrag Det ligg fleire 
små vatn og 
bekkar i 

*** Ein må sjå på om det er 
fare for flaum i dei 
delane av området der 

-3 
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området. Ein 
del av 
området er 
også 
myrområde. 

ein har myrområde, vatn 
eller bekkar. Nye bygg og 
anlegg må ikkje 
plasserast på ei slik måte 
at dei er flaumutsett. PÅ 
skissa ser det ut som ein 
har lagt nokon av dei nye 
eininga i områder der ein 
har bekkar eller 
myrterreng. Dette er 
område som er særleg 
utsette for flaum ved 
ekstremnedbør, og der 
ein ofte har utfordrande 
geotekniske forhold i 
grunnen. 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
ei fortetting 
av Hoslemo 
hyttegrend 

** Da utbygginga er ei 
fortetting av ei 
eksisterande hyttegrend 
er ho i nokon grad ei 
slags tettstadsutvikling. 

+1 

Barn og unge Området 
nyttast ikkje i 
særlig grad av 
barn og unge 
i dag. 

* Utbygginga vil ikkje ha 
særlige positive eller 
negative konsekvensar 
for barn og unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området 
nyttast ikkje i 
dag i særleg 
grad til 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

 Utbygging legg ikkje 
beslag på område som 
vert nytta til friluftsliv i 
dag, og nye 
fritidsbustader vil ha grei 
tilgang på friluftsareal. 

+2 

Vatn og avløp Kommunale 
leidningar og 
privat nett i 
området. 

*** Eksisterande anlegg toler 
utbygginga. Brannvatn 
uttak i området. 

+2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein har 
opparbeida 
veg frå 
Riksvegen inn 
til Hoslemo 
hyttegrend 
via 
Hoslemovege
n. 

*** Etablert veg er positivt. 
Ein må utgreie om det er 
naudsynt med utbetring 
av standard på deler av 
vegen i detaljregulering . 

+2 

Risiko og sårbarheit: 
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Det er ikkje fare for ras eller skred i området der ein ynskjer nye fritidsbustadar, men vegen 
ein må nytte for å kome inn i området ligg delvis i terreng som kan vere utsett for ras. 
Ein har mange vatn, bekkar og myrområde i området. Ved ei utbygging må ein sjå på 
flaumfaren, da særleg med tanke på ekstremnedbør for desse områdane. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein kan med ei utbygging fortette i eit område der ein har eksisterande 
fritidsbustader. Det er ikkje forhold til naturmangfald, kulturminne eller rasfare som er til 
hinder for utbygginga. Det er etablert veg inn i området. 

Negativ: Området ligg litt lite sentralt til med tanke på Hovden og Bykle sentrum. Ein kjem 
tett innpå dyrka mark, og ei utbygging kan vere til hinder for utviding av den dyrka marka. 
Ein har også potensiale for konflikt mellom nye bygg og flaumsonar. 
 

Konklusjon: 
Ei bør kunne tillate nokre nye einingar, men desse må plasserast på ein slik måte at ein tar 
omsyn til dyrka mark, og moglegheitene for å utvide denne i framtida, samt flaumsonar. Ein 
foreslår difor at ein konsentrerer utbygginga i dei områda det ein i dag har 
fritidsbustadføremål, eller i dei områda avsett til LNRF som er for kuperte til å nytte som 
dyrka mark. 
 

Merknad: Området som er dyrka opp, må leggast inn som LNFR i planen og det må ikkje 
byggast slik at det er til hinder for bruk av dette til landbruksjord. Delar av området er 
tidlegare godkjent som utbyggingsområde, men har tidlegare ikkje vore fullt ut realisert pga 
meklingsresultat. Leggast inn som BFR 7. 
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Hovdestøylen borettslag 27 (ikkje omregulert til anna føremål) 
Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/953 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Næringsformål. 
 
Kommunedelpla
nen for Hovden 
har føresegner 
om utleige. 
Reguleringsplan 
er nyleg 
vedteken (2015) 
med dei same 
føresegner. 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

 
Ca 34 daa 

Forslagsti
llar 

Hovdestøylen Borettslag 

Skildring av området: Området ligger sør for Hovdestøylen Hotell med Otra i vest og 
Riksveg 9 i aust.  
 
Området er utbygd med 26 leiligheter/hytter i størrelse fra 18 kmv 
til 57 kvm BRA fordelt på 12 bygninger. Det går ein eksisterande 
veg gjennom området. 

Kort om innspelet: Det er eit ønske om å endre område regulert til næring til formål 
fritidsbustader.  

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets verdi Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
særskilte funn av 
naturmangfald i 
området. Det er 
gjort funn av 

* Utnytting vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø 

0 
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hagelupin ved 
innkøyring til 
området. 
Denne arten er 
ein fremmed art 
som ikkje må 
spres. 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein, jf. 
heiplanen. 

* Utbygging vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for villrein. 

0 

Landbruk Området er ikkje 
klassifisert som 
dyrka mark eller 
dyrkbar mark, 
eller beitemark. 
Skogen har lav 
bonitet. 
Planområdet 
grenser til 
område 
registrert som 
dyrkbar jord.  

* Utbygging har ikkje 
negativ konsekvens for 
landbruk.  
 

0 

Landskap/terreng Området er i 
nærleik til Otra. 
Området er 
allereie utbygd.  

* Det er ikkje særskilte 
forhold som gjev 
området verdi som 
landskapsområde, med 
unntak av nærleik til 
Otra. Det er heller ikkje 
terrengformasjonar som 
er særskilte for området. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Ikkje klassifisert * Utnytting vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er registrert 
eit kulturminne 
innanfor 
området. Dette 
er fjerna (aut. 
freda.  

* Då kulturminnet er fjerna 
kan området nyttast til 
fritidsbustadar utan at 
dette vil få negative 
konsekvensar for 
kulturminner.  

0 

Klima og energi Ligg nær 
eksisterande 
bygg og 
opparbeida 
infrastruktur. 
Området er i dag 

*** Gode forhold for gåande 
og syklande, 
kollektivdekning frå 
Hovden, sentrumsnært 

+2 
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utbygd med 
leiligheter/hytte. 
Det er kort 
avstand til 
bussterminalen 
på Hovden.  

Sjø og vassdrag Grenser til Otra i 
vest ca 18 m frå 
planområdet 

** Ein må utgreie om det er 
eit problem med flaum 
knytt til Otra som grenser 
til planområdet. Deler av 
planområdet ligger 
innanfor NVE sin flam 
aktsemdsområde.   

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området ligg 
nær Hovden 
sentrum 

*** Utbygging av området vil 
vere positivt då det ligg 
attraktivt plassert i 
forhold til sentrum. 

+2 

Barn og unge Nært sentrum og 
friområder til fri 
utfoldelse 

*** Attraktivt område for 
barn og unge med tanke 
på nærleik til friområder 

+1 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Nært skiløyper 
og friområder. 

** Området har god nærleik 
til rekreasjon og 
friluftsliv.  

+2 

Vatn og avløp Det ligg VA-
anlegg i området 
i dag. Alle 
hyttene har 
innlagt vatn.  

**  +1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Tilkomst frå 
Setesdalsvegen 
(rv. 9). Det er 
fortau langs 
Setesdalsvegen 
inn mot Hovden 
sentrum. Like 
nord for 
området ligg 
busstasjonen på 
Hovden. Vegane 
på området er 
smale. Det er i 
dag byggeforbod 
på området då 
området ikkje 
har tilstrekkeleg 
infrastruktur til 

** Ein kan nytte 
eksisterande tilkomst inn 
til området. Vegane må 
endrast slik at dei er 
dimensjonert for 
utrykkingskøyretøy.  

0 
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framkommelegh
eit for 
utrykkingskøyret
øy.  

Risiko og sårbarheit: 
Det er ikkje særskilte faremoment eller anna som ligg til hinder for å nytte området til 
ønska føremål 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Området ligg attraktiv til med tanke på tilkomst og tilbod og egner seg godt for 
føremålet. 

Negativ: Ein må vurdere behovet for næringstomter versus fritidsbustader. Det er viktig at 
det vert avsett nok areal til næringstomter som er attraktive til utleige.  
 

Konklusjon: 
Området er eigna til ønska føremål. Ein må vurdere behovet for fritidsbustader og 
næringstomter i kommunen. Det er viktig å ha attraktive næringstomter i kommunen. 
 

Merknad: Det er eit nyleg politisk vedtak på at området skal vere næringsområde og ikkje 
regulerast om til rein fritid og det er sagt at dette skal avklarast i kommuneplanen. 
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Badstogdalen hyttefelt 029  (BFR 21 )  
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/392,2/1350 
og 2/3 

Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 814 daa 
Ca 120-150 
einingar 
(antatt) 

Forslagstilla
r 

Administrasjonen og Jonas Bjåen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg mellom Bastogdalen hyttegrend og Solheimsli, men 
inneheld også eit område nord-aust for Bastogdalen hyttegrend. 
Området er bratt med skrinn vegetasjon. Riksvegen ligg sør i 
området. Ein har eit vatn nord i området, med bekkar ned mot 
Otra i sør. Ein har også eit myrområde sør i område mot riksvegen. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om å utvide Bastogdalen hyttegrend med nye 
område for fritidsbustader. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein, 
føresett at delar av 

0 
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villrein, men 
grensar inntil 
trekkområde 
jf. heiplanen. 

området lengst sør-aust 
ikkje byggast ut.  

Landbruk Området har 
ikkje dyrkbar 
eller dyrka 
mark. Skogen 
har låg eller 
middels 
bonitet. 
Området kan 
nyttas som 
beitemark for 
sau. 

** Utbygging har ikkje 
negative konsekvensar 
for landbruk. 

0 

Landskap/terreng Landskapet er 
kupert. Ein vil 
kunne ha 
silhuettverkna
d om ein bygg 
på dei 
høgaste 
toppane. 

*** Om ein set bygg på 
toppane i dette 
landskapsrommet vil det 
bli veldig synleg i 
landskapet, da eit har et 
opent landskapsrom som 
området er ein del av 
omkring Hartevatn og 
Otra. Ein må unngå å 
bygge på toppane, og 
bygging i fjellsida må 
utgreiast i 
detaljregulering og 
synast i 3D. 

-3 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap.  

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvens for 
kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Området ligg 
nær Hovden 
sentrum og er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

*** Området ligg på utsida av 
reguleringsplanen for 
midtregionen, men ligg 
nært Hovden sentrum og 
løypenett, samt 
Hartevatn. Utvikling av 
området for 

+2 
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fritidsbustadar er 
positivt. 

Sjø og vassdrag Området har 
eit vatn, og 
fleire bekkar 
og 
myrområdar. 
Området har 
også 
avrenning til 
Otra. (ca 60m 
frå området 
til Otra på det 
smalaste) 

 Ein må sjå på om det er 
fare for flaum i dei 
delane av området der 
ein har myrområdar, vatn 
eller bekkar. Nye bygg og 
anlegg må ikkje 
plasserast på ei slik måte 
at dei ligg nær bekkar, 
vatn eller i myrområdar. 
Dette er område som er 
særleg utsette for flaum 
og erosjon ved 
ekstremnedbør, og der 
ein ofte har utfordrande 
geotekniske forhold i 
grunnen. 

-1 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utviklinga er i 
tråd med den 
utviklinga ein 
ynskjer rundt 
Hovden 
sentrum 

** Området ligg på utsida av 
reguleringsplanen for 
midtregionen, men ligg 
nært Hovden sentrum og 
løypenett, samt 
Hartevatn. Utvikling av 
området for 
fritidsbustadar er positivt 
med tanke på grend- og 
tettstadsutvikling. 

+2 

Barn og unge Området 
nyttast ikkje i 
særlig grad av 
barn og unge 
i dag. 

* Utbygginga vil ikkje ha 
særlige positive eller 
negative konsekvensar 
for barn og unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Det går 
skiløype forbi 
området i sør 
aust. 
Solheimsmoe
n ynskjer 
tilkopling til 
denne 
skiløypa  

 Nye fritidsbustader vil ha 
god tilgang på 
friluftsareal. Det er 
utbygd skiløype, og det 
bør lagast tilkomstløyper 
innad i feltet. 

+3 

Vatn og avløp Kommunalt 
VA-anlegg 
langs 
riksvegen. 

** Ein kan kople seg på 
kommunalt anlegg langs 
riksvegen. Brannvatn har 
ok kapasitet. Avløp må 

+2 
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pumpast til eksisterande 
pumpestasjon. Kapasitet 
på pumpestasjon må 
utgreiast. 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Området vil få 
tilkomst frå 
riksvegen 
gjennom 
kryss til 
Badstogdalen 
hyttegrend. 
Det må lagast 
nye interne 
veger for nytt 
felt. 

* Område som skal 
utviklast har ikkje veger i 
dag. Om ein tenker å 
nytte eksisterande veger 
i Badstogdalen 
hyttegrend som 
tilkomstveg til nytt felt, 
må ein sjå om ein har 
tilstrekkeleg kapasitet og 
om dette vil få 
konsekvensar for 
sikkerhet for 
eksisterande 
fritidsbustader. 

-1 

Risiko og sårbarheit: 
Ein har flaumproblematikk knytt til vatn, bekkar og myrar i området. 
Delar av området, nord-aust for Badstogdalen hyttegrend har ein fare for ras/skred. Dette 
må utgreiast så ein ikkje planlegg einingar i områdar med fare for ras/skred. 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Området ligg nært Hovden og ein har ikkje problematikk knytt til miljø, jordbruk 
eller kulturminne i området. 

Negativ: Området er bratt, og utbygging kan få fjernverknadar. Dette må utgreiast i plan. 
Ein har også fare for ras og flaum i delar av området, noko som vil gjere at ein ikkje kan 
utnytte heile den ynskja området til fritidsbustadar. 
 

Konklusjon: Ein kan tillate fritidsbustadar i området. Kor desse kan plasserast må ein utgreie 
nøye i detaljregulering, der ein må ha særleg fokus på ras- /skredutgreiinar, flaumsonar og 
fjernvernadar av utbygging. 
 

Merknad: 
Plangrensa må tilpassast skiløypa, og i vidare planlegging må samanbinding med 
Solheimsmoen ha fokus både når det gjeld vegar og løyper. Vert lagt inn som BFR 21 
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Berdalen-Anne Britt Markussen og Halvor Berdalen 030 (vert ikkje lagt inn) 

Informasjon om innspelet 
 

 

Gbnr 3/1 Journalnr 17/318 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNF-formål i 
noverande 
kommuneplan. 
Ligger innanfor 
reguleringsplane
n for 
Midtregionen 
vist med føremål 
jord og 
skogbruk.  
 
 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

 
Ca 32 daa 

Forslagsti
llar 

Anne Britt Markussen og Halvor 
Berdalen /ny eigar 

Skildring av området: Området ligg i Berdalen langs Berdalsvegen like før Berdalen 
hyttegrend. Berdalsvegen går opp til området.  
 

Kort om innspelet: Det er eit ønske om å endre område til fritidsbustader 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

 

 

Tema Områdets verdi Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv
ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje funn 
av artar eller 
anna 
naturområdar i 
området. 

* Utnyttinga vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø. 

0 
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Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein, jf. 
heiplanen. 

* Utbygging vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for villrein. 

0 

Landbruk Området er 
klassifisert som 
dyrka mark, 
fulldyrka jord og 
innmarksbeite.  
og fulldyrka 
Skogen ligg 
delvis innafor 
verdifulle 
naturtyper; 
urskog/gamalsko
g.  Regionalverdi 
A- område 

*** Utbygging har negativ 
konsekvens for landbruk.   
 

-3 

Landskap/terreng Området ligger 
innanfor 
verdifullt 
kulturlandskap   

***  Området ligg innanfor 
verdifullt kulturlandskap 
som ein ikkje ynskjer 
utbygd. Dette er ein 
viktig naturtype.  
 

-3 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området ligg 
innanfor 
verdifullt 
kulturlandskap, 
lokalverdi B-
område. 

*** Området ligge innanfor 
verdifullt kulturlandskap.  

-3 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er registrert 
eit bygg som er 
meldepliktig ved 
riving samt ein 
annan SEFRAK 
bygning (bygg 
før 1900).  

* Utbygging kan ha ein 
liten konsekvens for 
kulturminne. 

-1 

Klima og energi Ligg nær 
eksisterande 
opparbeida 
infrastruktur. 
Det går veg opp 
til området. Det 
er busstopp i 
bunnen av 
Berdalen ved rv. 
9. 

* Området er ikkje eit 
prioritert 
utbyggingsområde, men 
ligg att med hyttefelt i 
Berdalen. 

+1 
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Sjø og vassdrag Det krysser fleire 
små bekker 
igjennom 
området. Sør i 
området finnes 
det enkelte 
myrområder 
som er viktige 
for å halde på 
vatnet. 

* Området høyrar til eit lite 
nedbørsfelt og det er 
truleg ikkje 
flauproblematikk knyt til 
bekkar i området. 

0 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er ikkje 
ei del av grend- 
eller 
tettstadsutviklin
g 

* Området er ikkje utbygd i 
dag, men områder sør og 
nord for planområdet er 
utbygd.  

0 

Barn og unge Nært skiløyper i 
Berdalen samt 
friområder. 

*** Attraktivt område for 
barn og unge med tanke 
på nærleik til friområder 
og skiløyper.  

+2 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Nært skiløyper 
og friområder. 

** Området har god nærleik 
til rekreasjon og 
friluftsliv.  

+2 

Vatn og avløp Det ligg VA-
ledninger i 
Berdalsvegen.  

** VA må byggast ut for 
området. 

-1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Tilkomst frå 
Berdalsvegen. 
Det er ikkje 
fortau langs 
vegen opp til 
planområdet. 

* Ein kan nytte  tilkomst frå 
Berdalsvegen til 
området. Avkøyrsel frå 
kommunal veg må 
sikrast- 

1 

Risiko og sårbarheit: 
Området ligger innanfor verdifullt kulturlandskap.  
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Området ligg attraktiv til med tanke på tilkomst og tilbod og egner seg godt for 
føremålet. 

Negativ: Området ligger innanfor både verdifullt kulturlandskap og urskog/gamalskog. 
Utbygging vil ha negative konsekvensar for framtidig landbruksdrift. 
 

Konklusjon: 
Området ligg innanfor verdifulle kulturlandskapsområde  og gamalskog som ein ikkje 
ynskjer utbygd. Vert ikkje tatt med vidare. 
 



111 
 

Merknad: Det er mange omsyn som gjer utnytting vanskeleg. Området vert ikkje lagt inn 
som byggeområde i kommuneplanen. 
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Hovdeplassen DA, Breiveskaret 31 (vert ikkje omregulert) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/8 Journalnr 17/318 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Idrettsanlegg, 
LNFR 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader/alpintløyper/alpinta
nlegg 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 221 daa 
Uvisst 

Forslagstilla
r 

Hovdeplassen DA v/Unn Hovden 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg i dag nært alpinanlegg og eksisterande 
fritidsbustader i fjellsida i Lislenos. Det er i dag skog i området og i 
dalen går det ein bekk (Gåttstøylsbekken). 

Kort om innspelet: Det er ynskje om å regulere området til alpinanlegg slik det er 
avsett i kommuneplanen, samt å etablere fleire fritidsbustadar i 
tilknyting til eksisterande felt for fritidsbustader. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Ikkje 
klassifisert 

* Det er gjort registreringar 
av naturtypar i området, 
men det er ingen viktige 
naturtypar i området. 
Heller ikkje trua arter. I 
nord grenser området 
mot ferdselsområde for 
rein. 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein, men 
grensar inntil. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Ikkje 
klassifisert 
dyrka mark 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk 

0 
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eller dyrkbar 
mark 

Landskap/terreng Dalside, Dal- 
og fjellbygder 
i Telemark 

 Ikkje spesielt viktig 
landskapstype eller 
område 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Ikkje 
klassifisert 

* Vil ikkje ha stor 
påverknad på 
landskapsbilde 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Mange 
kulturminne 
registrert i 
området, 
nokon er 
viktige og 
vanskelege å 
få løyst ut 

*** Høg konfliktgrad med 
tanke på kulturminne 

-3 

Klima og energi Ligg nær 
eksisterande 
bygg og 
opparbeida 
infrastruktur 

** Gode forhold for gåande 
og syklande, 
kollektivdekning frå 
Hovden, sentrumsnært 

0 

Sjø og vassdrag Bekk med 
flaumsone 
gjennom 
området 

** Flaumsone må takast 
omsyn til 

-1 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Ligg nært 
sentrum på 
Hovden 

 Området bygg opp om 
etablert struktur for 
fritidsbustader 

 

Barn og unge Nært sentrum 
og alpint 
anlegg 

* Attraktivt område for 
barn og unge med tanke 
på nærleik til alpint 
anlegg 

+1 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Nært alpint 
anlegg og 
skiløyper 

*** Området har god nærleik 
til rekreasjon og 
friluftsliv. Om ein ikkje 
tenker å nytte areal sett 
av til idrett i 
kommuneplanen til 
fritidsbustader, 
beslaglegger ikkje tiltaket 
viktige areal for friluftsliv 

+2 

Vatn og avløp Ikkje 
eksisterande, 
men ligg nært 
eksisterande 

* Nye leidningar må 
opparbeidast. Ein må 
utgreie kapasitet. 
Ein er avhengig av privat 
nett, og ein må ved 

-2 
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fritidsbustade
r. Privat nett 

utbygging lage ny VA-
plan for området. 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Tilkomst via 
eksisterande 
felt. Ikkje 
spesielle fare 
knyta til 
avkøyring. 

** Kapasitet på eksisterande 
veger må utgreiast i 
detaljregulering. 

-1 

Risiko og sårbarheit: 
Området er bratt og det er fare knytt til ras i området. Det er også flaumsonar i området. 
Dette må tas omsyn til når ein plasserer bygg. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Etablering av løyper for alpinanlegg er positivt og kan takast inn. Ligg godt plassert i 
forhold til dagens alpinanlegg, eksisterande utbyggingsområder, Hovden sentrum og 
løypenett.  

Negativ: Rasproblematikk, flaumproblematikk og mange kulturminne i området gjer at det 
er ein svært liten del av området som faktisk kan nyttast til ønska føremål. Fritidsbustadar 
er ikkje aktuelt i dette området då det er for mange faremoment som talar imot utbygging. 
 

Konklusjon: 
Ein kan anbefale å gå vidare med å detaljregulere området for alpinløyper. Med grunnlag i 
konsekvensutgreiinga er det ikkje aktuelt å ta inn fritidsbustader i planen. 
 

Merknad: 
Det er ikkje rekna ut talet på einingar i området da det er vanskeleg å lese ut frå innspelet 
korleis fordelinga mellom ulike føremål skal vere. Vert ikkje lagt inn som utbyggingsområde 
for fritidsbustader. 
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Røyrtjønn 032 (vert ikkje omregulert) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/839 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Spreidd fritidsbustad i LNF 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

1 340m2 Forslagstilla
r 

Yngve Breivegen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg ved Røyrtjønn mellom Otrosåsen og Røyrvikåsen. Det 
er skogsvegetasjon på området, og det er ein eksisterande 
fritidsbustad på området. Avstanden frå fritidsbustaden til vatnet 
er ca 13m. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om å regulere eksisterande fritidsbustad til spreidd 
fritidsbustad i LNF.  

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Endringa vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Ikkje 
klassifisert 
dyrka mark 
eller dyrkbar 
mark. Skog 

* Endringa vil ikkje ha 
konsekvensar for 
landbruk 

0 
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med middels 
bonitet 

Landskap/terreng Det er ikkje 
spesielle 
terrengforma
sjonar i 
området 

* Endringa vil ikkje ha 
konsekvensar for terreng 
eller landskap 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p 

* Endringa vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det ligg fleire 
kulturminne i 
kring 
eigedommen, 
men ingen på 
sjølve 
eigedommen. 
Området er 
likevel ein del 
av 
spesialområd
e bevaring 

** Endringa vil ikkje ha  
direkte konsekvensar for 
kulturminne, men ligg 
innafor eit 
bevaringsområde. 

-1 

Klima og energi Området ligg 
nært Hovden 
sentrum 

*** Endringa vil ikkje ha 
særlege konsekvensar for 
klima og energi 

0 

Sjø og vassdrag Området ligg 
nært eit lite 
vatn (ca 13m) 

** Flaumproblematikk er 
aktuelt då 
fritidsbustaden ligg nært 
eit vatn. Høgda frå vantet 
som ligg på kote 768, til 
fritidsbustaden som ligg 
på kote 770 er 2 
høgdemeter. Dette kan 
vere kritisk ved 
ekstremnedbør. 

-3 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Endringa er i 
tråd med 
ynskje for 
grend og 
tettstadsutvik
ling. 

*** Endringa er positivt med 
tanke på grend- og 
tettstadsutvikling 

+2 

Barn og unge Området 
nyttast for ein 
stor del av 

* Endringa vil ha litt 
negativ konsekvens for 
barn og unge. 

-1 
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barn og unge 
i dag. 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området ligg 
midt i område 
for løyper 
som nyttes til 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Endringa legg ikkje 
særleg beslag på område 
som vert nytta til 
friluftsliv i dag, men ho 
ligg midt i eit område 
som er mykje nytta til 
rekreasjon og friluftsliv, 
og kan vere til hinder ved 
utviding av løypenett. 

-1 

Vatn og avløp Ikkje VA nett i 
området. 

* Nærmaste kommunale 
nett er ved servicebygg 
ved ski stadion. Dette har 
god kapasitet. 

-2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Det er ikkje 
køyreveg inn i 
området i 
dag. 

* Endringa vil regulere ein 
fritidsbustad som ikkje 
har køyreveg. Nærmaste 
parkeringsplass er ca 
300m frå fritidsbustaden. 

-3 

Risiko og sårbarheit: 
Det er flaumfare frå vatnet som ligg rett ved hytta. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Fritidsbustaden ligg der i dag, så ein regulerer eksisterande situasjon. Eininga ligg 
sentrumsnært og det er ikkje nokon konflikt med landbruk eller miljø. 

Negativ: Det er ikkje veg til eininga, ho ligg midt i område for løyper og ein har flaufare i 
området. Ligg i Spesialområde bevaring for kulturminne. 
 

Konklusjon: Det er ikkje ynskjelig å ha ein fritidsbustad i dette området. Med tanke på 
flaumproblematikk er det heller ikkje tilrådeleg, då det er fare for skade på eigedom og 
bygg. Området er nytta for friluftsliv og rekreasjon og ein kan ikkje ha tilkomst med bil til 
hytta. Ein tilrår difor ikkje regulering av hytta som ein spreidd fritidsbustad i LNF-område. 
 

Merknad: Styringsgruppa har vore positiv til dette, men kommunen bør ikkje legge det inn 
pga flaumproblematikken 
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Nordli camping 033 (BFT 3) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 3/18 Journalnr 17/318 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Bustad og 
LNRF 

Foreslått 
føremål 

Caravanplass og bobilcamp 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

16 daa 
50-70 plassar 

Forslagstilla
r 

Kay Jeiskelid 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg øst for riksveg 9 på Nordli. Området ligg mellom ein 
bekk/elv og riksvegen og har i dag skogsvegetasjon. Det er ikkje 
bygningar i området. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om å etablere caravanplass og bobilcamp, ein ser for 
seg 50-70 plassar. Tilkomst frå Rv9 ligg i allereie godkjend 
kommuneplan. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utnyttinga vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Delar av 
området er 
klassifisert 
som dyrkbar 
mark. Dette 

*** Utnytting kan ha negativ 
konsekvens for landbruk. 

-2 



119 
 

gjeld 
myrområda 
heilt syd-vest 
i området, 
samt eit 
område i 
nord-aust. 
Skogen har 
god bonitet. 

Landskap/terreng Området er 
kupert. Det er 
ikkje særlige 
terrengforma
sjonar i 
området. 

** Ein bør unngå utbygging 
på den eine toppen ein 
har i området. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnytting vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utnytting vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Området er 
ein del av 
satsningsomr
åda i 
midtregionen. 

** Utnytting er i tråd med 
ynskja utvikling. 

+2 

Sjø og vassdrag Område ligg 
ca 50m frå 
elv/bekk og 
ca 5m frå eit 
lite vatn. 

** Ein må ta omsyn til 
flaumsonar for bekk/elv 
og myrområdar i 
detaljregulering. 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
innanfor 
utviklingssona 
i 
midtregionen. 

*** Ein caravanplass vil auke 
variasjonen i tilbodet til 
ferierande i 
midtregionen. Dette 
sjåast på som positivt. 

+3 

Barn og unge Området 
nyttast ikkje i 
særlig grad av 
barn og unge 
i dag. 

* Endringa vil ikkje ha 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    
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Rekreasjon og 
friluftsliv 

Utnyttinga 
legg ikkje 
beslag på 
areal som er 
viktige for 
rekreasjon og 
friluftsliv i 
dag. 

* Området ligg godt til med 
tanke på løypenett og 
friluftsområdar. 

+2 

Vatn og avløp Infrastruktur 
ligg i dag nært 
opp til 
området 

** Det er ikkje problem med 
å få tilknytt området vatn 
og avløp. Kapasitet er 
god. 

+2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein kan nytte 
eksisterande 
avkøyrsel frå 
riksvegen, det 
er registert ei 
ulykke på 
vegen i 
nærleiken av 
Nordli, men 
ho er ikkje 
tilknytt 
avkøyrselen. 

** Ein må opparbeide 
internvegar i feltet, men 
kan nytte eksisterande  
avkøyrsel og vegar inn i 
området. 

+2 

Risiko og sårbarheit: 
Ein må utgreie kva for områder som er flaumutsett. 
Området ligg nær riksvegen, og ein må ta omsyn til støysonar frå vegen. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein får utvida tilbodet til turistar i midtregionen. Det er ikkje forhold knytt til 
kulturminne eller miljø og området har ikkje fare for ras/skred. Ein har eksisterande 
avkøyrsel frå riksvegen og det er moglig å kople seg på VA-nett med god kapasitet. 

Negativ: Området har delvis verdi som dyrka mark. Bygging på toppane kan gi 
silhuettverknadar og ein har flaumproblematikk på delar av området. 
 

Konklusjon: Ein er i utgangspunktet positiv til utnyttinga, men det er fleire forhold som må 
utgreiast i detaljregulering for å finne ut kva for område som er moglege å nytte til 
føremålet; landbruksomsyn, støy, flaum og fjernverknadar av bygg må utgreiast i 
detaljregulering. 
 

Merknad: Dyrka og dyrkbar jord må bevarast. 
Vert lagt inn som BFT 3. 
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Nos 034 (BFT 10) (tatt ut på grunn av motsegn) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/1 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Er i 
kommunedel
plan for 
Hovden sett 
av til 
Idrettsanlegg 
Omsynssonar 
H310_03 
Rasfare 
H720 
Bandlegging 
naturvern 

Foreslått 
føremål 

Bevertning 
og varme senger 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einingar: 

9 daa Forslagstilla
r 

Prosjektgruppen AS 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg på toppen av Nos der skiheisen endar. Området er 
snaufjell med nokon små vatn. Det er ingen større vegetasjon. Det 
er to bygg i området i dag. 

Kort om innspelet: Ein ynskjer å etablere bygg for bevertning (restaurant)  og 
overnatting i næringsområde i området. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 

* Utnytting vil ikkje ha 
konsekvens for miljø 

0 
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eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

Villrein Området ligg 
innanfor 
omsynssone 
villrein. 

** Restaurant med auka 
ferdsle i området vil ha 
negative konsekvensar 
for villrein. 

-1 

Landbruk Har ikkje verdi 
som dyrka 
eller dyrkbar 
mark. 

* Ingen konsekvensar for 
landbruk 

0 

Landskap/terreng Området ligg 
på toppen av 
Nos, og kan gi 
silhuett 
verknadar 

** Nye bygg vil bli synlege 
på fjellet, det er  lite 
vegetasjon. Dette må 
visualiserast i ein 
eventuell detaljplan 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Ingen konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området.  

* Utnyttinga vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Området er 
ikkje 
tilgjengelig 
med bil. Alt av 
personar og 
varar må 
fraktes inn 
med skiheis, 
snøskutar/AT
V eller til fots. 

* Utnyttinga er eit tilbod til 
personar som allereie er i 
området, og det vil 
derfor berre vere snakk 
om transport av varar og 
personell.  

-1 

Sjø og vassdrag Området ligg 
ca 40m frå eit 
lite vatn. 

** Utnyttinga vil truleg ikkje 
ha konsekvensar for sjø 
og vassdrag 

0 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utnyttinga vil 
vere eit tilbod 
til dei som 
nytter frilufts-
tilbodet i 
naturområda 

** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om styring av 
Hovden sentrum 

+2 
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på Nos og i 
forbindelse 
med 
alpintanlegge
t, og vil på 
denne måten 
i nokon grad 
vere relevant 
for 
grendeutvikli
nga på 
Hovden 

Barn og unge Utbygginga 
legg ikkje 
beslag på 
areal som er 
nytta av barn 
og unge i dag 

* Utnyttinga er eit 
supplement til 
alpinanlegg og 
turisttilbodet, men er 
ikkje særlig retta mot 
barn og unge. Det vil 
derfor ikkje få 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Utbygginga er 
retta mot dei 
som nyttar 
området til 
rekreasjon og 
friluftsliv 

*** Utbygginga vil kunne 
gjere det meir attraktivt å 
nytte området til 
rekreasjon og friluftsliv, 
då tilbodet blir breiare. 

+3 

Vatn og avløp Ein har ikkje 
vatn og avløp 
i området 

* Det er ikkje aktuelt å 
kople seg på kommunalt 
eller privat anlegg. 
Området ligg for langt 
unna og for høgt oppe, så 
her må ein etablere 
eigne anlegg for vatn og 
avløp. 

-3 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Det er 
vanskeleg å 
etablere 
køyreveg til 
området. 

 Utan heilårs køyreveg vil 
det bli vanskeleg å drive 
ei verksemd. 

 

Risiko og sårbarheit: 
Det er bratte fjellsider i nærleiken. Disse kan vere ei fare for besøkande, men utnyttinga i 
forslaget er lagt eit stykke bort frå dei bratte områda, så faren er ikkje særleg stor i sjølve 
området. 
Det er også omsynssonar for ras i området. 
Ved ulykke i området har ein ikkje veg for t.d. sjukebil eller brannbil. 
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Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Utnyttinga vil vere eit supplement til rekreasjon- og friluftstilbodet ved 
alpinanlegget og Nos. Det er ikkje særlige faremoment eller omsyn til kultur og miljø i 
området. 

Negativ: Området ligg langt unna utbygde anlegg for infrastruktur (vatn, avløp, veg mv) 
dette er også ei risiko med tanke på mogligheit for utrykking ved ulykker, og vil gjere 
byggeprosessen vanskelegare. Varelevering er også vanskeleg i desse forholda. 
Det er sonar for rasfare i området.  
 

Konklusjon: Utnytting som blir foreslått er interessant og ein er i utgangspunktet positiv til 
initiativet, men ein treng gode planar som synar korleis ein ser for seg å løyse nødvendige 
funksjonar som vatn/avløp, frakt av varar og personar, handtering av ulykker og korleis ein 
skal gjennomføre ei mogleg utbygging. Ein må også ta omsyn til områder med rasfare. Det 
må avklarast om det er for store konfliktar i høve til villrein. 
 

Merknad: Kan inn som utbyggingsområde BFT 10. 
Tatt ut etter 1.gongs høyring på grunn av motsegn. 
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Glidbjørgsvegen hyttefelt 035 (BFR 6) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 16/16 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Fritidsbustadar 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 179Daa 
Ca 75-100 
einingar 
(berekna) 

Forslagstilla
r 

Bjørn Erling Auestad 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg langs Otra or Rv 9 mellom Glidbjørgsvegen og 
Smylemovegen nord for Berdalen og Hoslemo. Området er ikkje 
bygd på og har i dag skogsvegetasjon. Det går ein bekk 
(Glitbjørgsåni) syd i området. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om å nytte området til fritidsbustader. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Har ikkje verdi 
som dyrka 
eller dyrkbar 
mark. Kan 
nyttas som 
beitebark for 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
landbruk 

0 
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sau. Skog har 
middels til lav 
bonitet. 

Landskap/terreng Landskapet er 
svakt stigande 
opp mot 
Glidbjørgsnut
en. Vest for 
området ligg 
Otra, og nord 
i området ligg 
Glitbjørgsåni. 

** Ein bør sette av areal 
langs Glitbjørgsåni, for å 
ta vare på landskapet 
langs bekken. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø 

0 

Klima og energi Området er 
ikkje eit av dei 
områda der 
ein satsar på 
utvikling 

* Utbygging er ikkje i tråd 
med ynskjer for 
utbygging 

-3 

Sjø og vassdrag Ein har to 
vassdrag i 
området; 
Glitbjørgsåni 
syd i 
området, og 
Otra ca 60m 
frå området. 
Ein har også 
myrområdar i 
området. 

*** Ein må ta omsyn til 
flaumsonar og randsonar 
for begge vassdrag. 
Myrområda bør ein 
unngå å bygge på da dei, 
saman med vassdraga 
ofte har ustabile 
geotekniske forhold. Ein 
har også erosjonsfare 
knyta til elvebredd. 

-3 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utviklinga er 
ikkje ei del av 
grend- og 
tettstadsutvik
linga 

* Utbygginga byggar ikkje 
opp under ynskja grend- 
og tettstadsutvikling. 

-2 

Barn og unge Området er 
ikkje særlig 

* Nye fritidsbustader vil få 
grei tilgang på 
friluftsareal. Utbygginga 

0 
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nytta av barn 
og unge i dag. 

har ikkje særlige 
konsekvensar for barn og 
unge. 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
ikkje særleg 
nytta til 
friluftsliv og 
rekreasjon, 
men har 
tilbod knyta 
til Otra som 
kan nyttast til 
bading og 
fisking. 

** Området ligg nær større 
områdar for friluftsliv. Ein 
kan også nytte bekk og 
elv til friluftsliv og 
rekreasjon. Dette vil 
være ein kvalitet som vil 
kome nye einingar i 
området til gode. 

+1 

Vatn og avløp Ikkje 
kommunale 
anlegg i 
området eller 
planar om 
utbygging. 

* Ein må etablere nytt, 
privat anlegg. 

-2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein har 
tilkomst til 
området frå 
riksvegen på 
Glidbjørgsveg
en og 
Smylemovege
n. 

** Ein må lage nye 
internvegar i nytt 
hyttefelt. 

+2 

Risiko og sårbarheit: 
Ein har eit lite område nord-aust i området som har rasfare. 
Ein vil også ha flaumsonar knytt til dei to vassdraga i området, og mogleg overvatn ved 
kraftige regnver i myrområde. Desse må utgreiast i detaljregulering. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein har ikkje særlege omsyn til kulturminne eller miljø i området. Veg inn til 
området er etablert. Nye einingar vil ha god tilgang på friluftsområdar. 

Negativ: Utnyttinga er ikkje i tråd med dei områda ein ynskjer å utvikle med tanke på nye 
fritidsbustadar i kommunen og ligg langt frå sentrumsområda. Ein vil også få problematikk 
knyt til flaumfare og rasfare som gjer at det vil vere større delar av området ein ikkje kan 
nytte til fritidsbustadar.  
 

Konklusjon: Det er mogleg å nytte delar av arealet til fritidsbustadar. Det må avklarast 
forhold knytt til rasfare og flaum i detaljreguleringsplan. 
 

Merknad: Området er lagt inn som BFR 6 saman med tidlegare godkjent BFR 5. 
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Sigvaldsonhylen 037 (ikkje tatt med) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 1/208 Journalnr 17/318 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Spreidd 
fritidsbustada
r 

Foreslått 
føremål 

Spreidd fritidsbustadar 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ein ny eining 
(fritidsbustad) 

Forslagstilla
r 

Birger Tveiten for Jon Bjåen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg at med Rv 9 nord for Hovden appartements. 
Området er ganske flatt og har snau vegetasjon, og ligg at med 
Otra. Det er i dag 6 andre fritidsbustader i nærleiken. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om å bygge ein ny fritidsbustad i området. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg i 
nasjonalt 
villreinområd
e og 
trekkområde, 
jf. heiplanen 

** Isolert sett vil ikkje sjølve 
tiltaket ha store 
konsekvensar for 
villreinen. Det ligg 
allereie 6 einingar i 
området, og 
totalbelastinga av desse 
vil ha negative 

-3 
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konsekvensar for 
villreinen.  

Landbruk Området er 
ikkje dyrka 
eller dyrkbar 
mark. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 

Landskap/terreng Det er ikkje 
særskilte 
terrengforma
sjoner i 
området. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for terreng 
og landskap. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
kulturlandska
p. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det ligg to 
kulturminne 
svært nær det 
området der 
ein ynskjer 
ein ny 
bygning. 

*** Det ligg eit 
kullframstillingsanlegg og 
eit jernvinneanlegg nært 
inntil der ein ynskjer nytt 
bygg. 

-3 

Klima og energi Området ligg 
eit stykke 
utanfor 
Hovden 
sentrum 

* Utbygginga er ikkje 
innanfor dei områda ein 
prioriterer for utbygging. 

-2 

Sjø og vassdrag Nytt bygg vil 
ligge ca 55m 
frå Otra. 

*** Otra ligg på kote 846 
moh, nytt bygg ser ut til å 
ligge ca på kote 850moh. 
I følgje NVE sine 
rekningar kan Otra i 
dette området stige med 
inntil 6-7m. Dette tydar 
at nytt bygg ikkje ligg 
høgt nok med tanke på 
flaum. Tala frå NVE kan 
vere overestimerte, så 
ein må gjere ei eiga 
utgreiing av dette ved 
eventuell utbygging så 
ein ikkje byggar i 
flaumutsett område. 

-3 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
ikkje ein del 
av grend- og 

* Utbygginga er ikkje med 
på å styrke grend- og 
tettstadsutviklinga 

-3 
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tettstadsutvik
ling 

Barn og unge Området er 
ikkje i særleg 
grad nytta av 
barn og unge 
i dag. 

* Utbygginga vil ikkje ha 
konsekvensar for barn og 
unge 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Det ligg ein sti 
frå vegen ned 
til Otra i 
området. 
Denne kan 
verte nytta til 
friluftsliv og 
rekreasjon 

** Det vil vere mogleg å 
leggje om stien for å sikre 
ferdsel i området. Då vil 
ein ikkje ha negative 
konsekvensar for 
friluftsliv og rekreasjon. 

0 

Vatn og avløp Ikkje offentleg 
VA-nett eller 
planar om 
dette i 
området. 

* Ein må etablere privat 
anlegg. 

-2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Det er veg inn 
i området frå 
riksvegen i 
dag 

*** Det er berre naudsynt å 
lage ny avkøyrsel til ny 
hytte frå eksisterande 
veg. 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Flaumsonar i området. 
Det er også ei høgspenningslinje mot riksvegen. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein har eint allereie etablert hytteområde i LNRF med veg og reinseanlegg. Nytt 
bygg ligg mellom eksisterande bygg og Riksvegen, og vil derfor ikkje legge beslag på område 
som ikkje oppfattast som ein del av eksisterande felt. Det er ikkje omsyn til landbruk eller 
miljø. 

Negativ:  Ein har både flaumsonar og kulturminne i området som vil gjere det vanskeleg å 
nytte området til fritidsbustad. Samstundes ligg hytteområdet midt i trekksone for villrein. 
 

Konklusjon: Område bør ikkje byggast meir ut. Det kan hende at den eine hytta ikkje gjer 
den store skilnaden, men det skal ikkje byggast i omsynssone trekkveg. Med dei omsyn som 
ligg med tanke på kulturminne og flaumsonar, er ein nøydd til å utgreie desse forholda og 
syne at det ikkje er konflikt eller fare forbundet med nytt bygg før ein kan gjeve løyve til 
bygging. Ein må også ta omsyn til at ein har nok avstand til høgspenningslinja. 
 

Merknad: Område bør ikkje byggast ut då det ligg i trekksone for villrein og er i konflikt med 
Heieplanen. 
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Grananeset 038  (vert ikkje omregulert) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 1/2 Journalnr 17/318 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustader. 
Midlertidig forbod 
mot tiltak. Delvis 
omsynssone rasfare. 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustadar 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ynskjer å utnytte 
disposisjonsplan på 
30 einingar, ein har i 
dag bygd 21 einingar 
(9 nye einigar) 

Forslagstilla
r 

Trygve Breive 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg nord i Hartevatn, attmed Breivevegen vest for 
Hovdenuten. Det er i dag ein del fritidsbustadar i området. 
Området er småkupert med skrinn vegetasjon og grensar til 
Hartevatn og Breivevatn. Det går ei høgspentlinje gjennom 
området. 

Kort om innspelet: Ein ynskjer å oppretthalde disposisjonsplanen for Grananeset med 
30 fritidsbustadar og oppheve midlertidig forbod mot tiltak. Dette 
vil gjeve opning for 9 nye fritidsbustadar i området. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets verdi Verdi Konsekvensar av 

tiltaket 
Konsekv
ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje funn av 
artar eller andre 
miljømessige omsyn i 
området 

* Utbygging vil ikkje 
ha konsekvensar 
for miljø. 

0 
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Villrein Området ligg ikkje 
innanfor omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for 
villrein. 

0 

Landbruk Området er ikkje 
dyrka eller dyrkbar 
mark eller beitemark 

* Utbygging har 
ikkje 
konsekvensar for 
landbruk 

0 

Landskap/terreng Området er ein del 
av randsona til 
Hartevatn, og ligg i 
ein dal mellom to 
høge fjell. 

** Området er ein 
dal og kan tole 
normale 
hyttebygg utan at 
dette vil være 
negativt for 
landskapet eller 
terrenget så lenge 
ein tar omsyn til 
randsona til 
Hartevatn. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er ikkje 
kulturlandskap 

* Utbygging vil ikkje 
ha konsekvensar 
for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminner eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utbygging vil ikkje 
ha konsekvensar 
for kulturminne 
eller kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Området ligg eit 
stykke frå Hovden 
sentrum. 

** Utbygginga er i 
nokon grad i tråd 
med ynskja 
utvikling. 

+1 

Sjø og vassdrag Området ligg inntil 
Hartevatn,. 
Det er myrområdar 
og små vatn i 
området. 

*** Avrenning frå 
bygge- og 
anleggsarbeidar 
eller frå avløp ut i 
Hartevatn kan 
førekome, Ein må 
derfor ta omsyn 
til dette når ein 
planlegg bygging i 
området. 
Ein må også ta 
omsyn til 
flaumsonar. 

-3 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er ikkje 
ein del av grend- og 
tettstadsutvikling 

* Utbygginga er 
ikkje et av dei 
områda ein 
prioriterer med 

-1 
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tanke på grend- 
og 
tettstadsutvikling. 

Barn og unge Området nyttas ikkje 
i særlig grad av barn 
og unge i dag. 

* Utbygging vil ikkje 
få konsekvensar 
for barn og unge 
si bruk av 
området. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området nyttas til 
rekreasjon og 
friluftsliv som ein del 
av randsona til 
Hartevatn. 

** Ein vil ved ei 
utbygging kunne 
fortsette å ha så 
få einingar i 
området at ein 
har god tilgang på 
friluftsareal for 
allmenheten i 
området. 
Utbygging vil 
derfor ha små 
negative 
konsekvensar for 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

-1 

Vatn og avløp Det er ikkje 
offentlege VA-
leidningar eller 
planar om dette i 
området. 

* Ein må etablere 
eige, privat nett 
for VA. 

-2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein har etablert veg 
inn i området. 

*** Det er berre 
naudsynt å 
etablere 
internvegar og 
avkøyrslar for ny 
utbygging. 

+3 

Risiko og sårbarheit: Delar av området har fare for ras. 
Ein har flaumsonar i området knytt til Otra/ Hartevatn. 
Ein har høgspentlinje gjennom området. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein har etablert veg inn i området, og det er eit hytteområde som er bygd på i dag. 
Ein har ikkje problematikk knytt til kulturminne eller miljø. 

Negativ: Ein har ras- og flaumproblematikk, og områda er ikkje dei ein ynskjer å prioritere 
med tanke på grend- og tettstadsutvikling eller hyttesentra. 

Konklusjon:  Grunneigar må lage ny plan før området kan fortettast. Området kan tole ei 
utbygging av heile disposisjonsplanen, men ein er nøydd å gjere ei grundigare utgreiing 
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med tanke på ras og flaumproblematikk, for å sjekke at ein ikkje bygger einingar som ligg 
utsett til for ras eller flaum. Ein må også ta omsyn til høgspentlinje med omsynssonar for 
denne. Utnyttinga av området må utgreiast i ein detaljreguleringsplan. 

Merknad: Området er eitt av områda som i siste kommuneplan vart underlagt bygge- og 
deleforbod. Det er no (2018) ikkje starta planprosess. 
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Stavenes- Mørkebu 052 (BFR 3) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 16/1, 16/2 og 
16/6 

Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF med 
omsynssone 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

710 daa Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg att med austsida av Otra nord for Bykle sentrum ved 
Mørkebu. Det går ein skogsbilveg gjennom området. Området er 
relativt lite kupert og har skogsområder og ein ganske stort 
myrområde, samt nokre små bekkar og vatn. 

Kort om innspelet: Det er ynskjelig å nytte området til fritidsbustader. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø 

 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein, men 
grensar inntil 
trekkområde. 
Eit mykje 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein 
føresett at tiltaket ikkje 
kjem inn i trekkområde. 
Kan ha negative 
konsekvensar for anna 
hjortevilt.  

-1 
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nytta område 
av elg og 
hjort. 

Landbruk Delar av 
området er 
klassifisert 
som dyrkbar 
mark og kan 
nyttes som 
beitemark for 
sau. 

** Utbygging kan ha negativ 
konsekvens for landbruk 

-2 

Landskap/terreng Området er 
ganske flatt, 
og er ein del 
av elvebredda 
til Otra 

** Ein bør unngå å bygge i 
randsona til Otra. 
Bygging i fjellsida vil bli 
synleg frå riksvegen 
oppover dalen 

-2 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er fleire 
fjerna 
kulturminne i 
området. Ei 
høybu står 
att. 

* Utbygging kan ha negativ 
konsekvens dersom ikkje 
synlege kulturminne vert 
tatt vare på. 

0 

Klima og energi Området ligg 
relativt nært 
Bykle 
sentrum og er 
eit område 
ein ynskjer å 
utvikle. 

** Området er i nokon grad 
i tråd med ynskje om 
utvikling. 

+1 

Sjø og vassdrag Område ligg 
attmed Otra, 
og det er 
myrområdar i 
området. 

*** Ein må utgreie flaumfare 
for elv og myrområde og 
setje av randsonar for 
Otra. Dette kan gjere at 
ein i får mindre areal ein 
kan nytte til 
fritidsbustader. 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området ligg 
eit stykke  
nord for Bykle 
sentrum 

** Utbygginga er i nokon 
grad i tråd med ynskje 
om grend- og 
tettstadsutvikling 

+2 
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Barn og unge Området blir 
ikkje nytta i 
særleg grad 
av barn og 
unge 

* Utbygginga har ikkje 
særleg konsekvens for 
barn og unge 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
ikkje viktig 
som areal for 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Utnytting av området vil 
ikkje ha negative 
konsekvensar for 
friluftsliv. Tilgang på areal 
for friluftsliv og 
rekreasjon vil vere god 
for nye fritidsbustadar. 
Det er ikkje tilrettelagde 
løyper bortsett frå 
turistløypa til Bjørnevatn 

+1 

Vatn og avløp Det er ikkje 
anlegg for 
vatn og avløp 
i området 

* Ein må etablere nye, 
private leidningar for 
vatn og avløp. 

-2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Det er berre 
ein 
skogsbilveg i 
området i 
dag. 
Avkøyrsel frå 
riksvegen på 
den gamle 
Stavenesvege
n. 

* Ein må etablere nye 
vegar i området. 
Det må avklarast om den 
gamle Stavenesvegen 
skal rustast opp etter 
kraftutbygginga i 
Sarvsjuvet. 

-1 

Risiko og sårbarheit: 
Ein har flaumsonar i området knytta opp mot elv og myrområdar. Ein har også eit område 
der det er fare for jordskred. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein har ikkje særleg problematikk knyt til naturmangfald eller kulturminne, ein har 
ein veg gjennom området og området ligg relativt nærme Bykle sentrum. 

Negativ: Ein har ras og flaumproblematikk, og ei utbygging vil bli synleg i dalsida frå 
riksvegen. Utbygging av område krev mykje arbeid med etablering av infrastruktur. 
Området kan vere aktuelt for nydyrking. 

Konklusjon: Ein kan tillate fritidsbustadar i dette området, men ein er avhengig av ei 
detaljregulering som utgreier kva for områder som egner seg for utbygging. Her må ein 
utgreie ras- og flaumfare og sjå på fjernverkadane av ei utbygging sett frå riksvegen 
oppover dalen. Ein må også setje av ei randsone langs Otra og ikkje bygge på områder som 
egner seg for landbruk. 
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Merknad: Styringsgruppa meiner ei utvikling i Stavenes vil bety mykje for busetting i Bykle. 
Lagt inn som BFR 3. 
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Stavenes- Teråsen 053 (BFR 1) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 16/47 Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF med 
omsynssone 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

864 daa Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg attmed austbredden til Otra rett nord-aust for Bykle 
sentrum ved Teråsen. Terrenget er stedvis bratt og skogkledd, ein 
har også nokre myrområder og eit lite vatn. Området avgrensast i 
nord av ei elv (Tveiteråni). Det er ikkje veg eller eksisterande bygg i 
området. 

Kort om innspelet: Det er ynskjelig å nytte området til fritidsbustader. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Delar av 
området er 
klassifisert 
som dyrkbar 
mark og kan 
nyttes som 

** Utbygging kan ha negativ 
konsekvens for landbruk 

-1 
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beitemark for 
sau. 

Landskap/terreng Området er 
kupert med 
fleire små 
toppar. 

** Ein bør unngå bygging på 
toppane, dette kan ha 
negativ konsekvens for 
landskap/terreng. 
Bygging i fjellsida langs 
Otra vil vere synleg frå 
riksvegen oppover dalen. 
Denne er så bratt at ein 
truleg  ikkje kan nytte 
den til fritidsbustader 
uansett. 

-2 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Området 
grensar i sør 
til fleire freda 
område for 
kulturminne 

** Ein må ta omsyn til dei 
freda områda i 
planlegginga. Utbygging 
kan i nokon grad ha 
konsekvensar for 
kulturminne. 

-1 

Klima og energi Området ligg 
nært Bykle 
sentrum og er 
eit område 
ein ynskjer å 
utvikle. 

*** Området er i tråd med 
ynskje om utvikling. 

+2 

Sjø og vassdrag Området 
grenser til to 
elver; Otra i 
vest og 
Tveiteråni i 
nord. Det er 
også 
myrområder 
og eit lite 
vatn i 
området. 

*** Ein må utgreie flaumfare 
for elv, bekk og 
myrområdar og setje av 
randsonar for Otra. Dette 
kan gjere at ein i får 
mindre areal ein kan 
nytte til fritidsbustader. 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området ligg 
nært Bykle 
sentrum 

*** Utbygginga er i tråd bed 
ynskje om grend- og 
tettstadsutvikling 

+3 
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Barn og unge Området blir 
ikkje nytta i 
særleg grad 
av barn og 
unge 

* Utbygginga har ikkje 
særleg konsekvens for 
barn og unge 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
ikkje viktig 
som areal for 
rekreasjon og 
friluftsliv 

* Utnytting av området vil 
ikkje ha negative 
konsekvensar for 
friluftsliv. Tilgang på areal 
for friluftsliv og 
rekreasjon vil vere god 
for nye fritidsbustadar. 

+1 

Vatn og avløp Det ligg 
kommunale 
leidningar 
med grei 
kapasitet til 
dammen. 

** Ein må etablere nye 
leidningar for vatn og 
avløp i området. 
Området er ganske 
kupert, noko som kan 
gjere det utfordrande å 
få gode VA-løysninger. 
Ein kan kople seg på 
kommunalt VA-anlegg 
som går til dammen. 

-1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Det er ingen 
vegar i 
området i 
dag. 
Avkøyrsel frå 
riksvegen på 
Stavenesvege
n. 

* Ein må etablere nye 
vegar i området frå 
Stavenesvegen. Området 
er bratt og dette gjer at 
ein må sjå kva for trasear 
som kan bidra til å gi best 
unytting av området, 
samtidig som ein ikkje får 
for store inngrep i 
terreng. 

-2 

Risiko og sårbarheit: Fare for flaum i delar av området langs bekkar/elv og i myrområdar. 
Det er eit par områder som kan ha fare for ras. Desse er ikkje særleg store, og er 
sannsynlegvis ikkje aktuelle for bygg uansett, då dei er ganske bratte. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein har ikkje omsyn knytt til naturmangfald, og området ligg nært Bykle sentrum. 

Negativ: Området ligg nært områder for freda kulturminne, og ei utbygging, særlig i dalsida 
og på toppane vil kunne gi fjernverknadar sett frå Bykle sentrum og riksvegen. Dalsida er 
sannsynlegvis så bratt at ein ikkje kan bygge i denne uansett. Ein har også ein god del 
flaumproblematikk i området. Det er planar om å nytte Tveiteråne til kraftverk, og delar av 
området kan kome i konflikt med dette. 
 

Konklusjon: Lagt inn som BFR 1 
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Ein kan tillate bygging av fritidsbustader i området, men ein er avhengig av ei 
detaljregulering som utgreier fare for flaum og ras, samt fjernverknadane av utbygging sett 
frå Bykle sentrum og riksvegen. Da området er svært kupert må ein også sjå kva område 
som er hensikt å bygge på med tanke på etablering av veg og va-anlegg. 
 

Merknad: Styringsgruppa ynskjer utvikling i sørleg del av kommunen. 
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Tveiten 054 (ikkje tatt med) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 11/2 Journalnr 15/711 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF med 
omsynssone 
for 
høgspentanle
gg og 
naturmiljø 

Foreslått 
føremål 

Spreidd fritidsbustader i LNRF 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

 Forslagstilla
r 

Administrasjonen/Tone Tveiten 
Stokke 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg i Tveiten, langs Nordbygdvegen og Bossvatn vest for 
Bykle sentrum. Det ligg i dag fleire fritidsbustader i området. 

Kort om innspelet: Det er ynskjelig med fleire spreidde fritidsbustader i LNRF-
området. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er eit 
funn av 
Gråtrost i 
området. 
Arten regnes 
som 
bevaringsverd
ig. 

*** Utbygging kan ha 
negative konsekvensar 
for naturmangfald 

-2 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 
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Landbruk Store delar av 
området er 
dyrka mark. 

*** Utbygging kan ha 
negative konsekvensar 
for landbruk (men 
området er fråflytta på 
grunn av kraftutbygging) 

-2 

Landskap/terreng Åsside langs 
vatn.  

** Utbygging vil vere synleg 
frå vatn og veg, ein må 
tilpasse eventuelle nye 
bygg til eksisterande 
bygg. 

-2 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p, men då det 
er fulldyrka 
mark og fleire 
av bygga er 
sefrak-
registerte, er 
nok området 
kulturlandska
p. 

*** Utbygging kan ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

-3 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne i 
området, 
men fleire av 
bygga er 
sefrak-
registrerte. 
Det er også 
eit 
bevaringsverd
ig stabbur i 
området. 

** Utbygging kan ha 
konsekvensar for 
kulturmiljø 

-2 

Klima og energi Området ligg 
ikkje i 
områder der 
ein har ynskje 
om utvikling 

* Utbygging er ikkje i tråd 
med ynskje om utvikling 

-2 

Sjø og vassdrag Området ligg 
ca 55m frå 
Bosvatn. 

** Området ligg såpass høgt 
oppe at det ikkje er fare 
for flaum. Utbygging vil 
ikkje ha konsekvensar for 
sjø og vassdrag. 

0 
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Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
ikkje i tråd 
med grend- 
og 
tettstadsutvik
ling 

* Utbygginga er ikkje med 
på å fremme dei områda 
der ein har ynskje om  
grend- og 
tettstadsutvikling 

-3 

Barn og unge Områda er 
ikkje viktige 
for- eller 
nyttast av 
barn og unge 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Områda 
nyttast ikkje i 
særleg grad til 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Utbygging vil ikkje få 
negative konsekvensar 
for rekreasjon og 
friluftsliv. Nye einingar vil 
få god tilgang på 
friluftsareal. 

+1 

Vatn og avløp Ein har ikkje 
kommunale 
VA-leidningar 
i området 
eller planar 
om dette. 

* Ein er avhengig av privat 
anlegg. 

-2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein har 
tilkomst frå 
Nordbygdveg
en og 
internvegar i 
feltet. 

*** Vegar er opparbeida. +3 

Risiko og sårbarheit: Ein har høgspentlinjer i området. Disse avgrensar arealet ein kan nytte 
til bygging. 
Ein har mange faresonar for ras og jordskred i området. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein har veg inn i området, det er eit etablert bygningsmiljø her. 

Negativ: Omsyn til jordvern, kulturmiljø og rasfare, samt sonar for høgspenningsanlegg. 

Konklusjon: Ein anbefaler på det sterkaste å ikkje nytte området til spreidd fritidsbustader i 
LNRF, då det er for mange omsyn og farar som talar imot at ein skal bygge i dette området. 

Merknad: Området ligg i Nordbygda som er fråflytta på grunn av kraftutbygging. Difor er 
det lite truleg at det blir dreve landbruk der. Det er likevel registrert slåttemark som treng 
skjøtsel i dette området. 
På grunn av rasfare vert området ikkje tatt med vidare. 
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Nesland 055 (ikkje tatt med) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 10/1, 10/3 og 
10/5. 

Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Spreidd fritidsbustader i LNRF 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

 Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg på Nesland, langs Nordbygdvegen og Bosvatn. Nær 
området ligg ein trafostasjon og det er mange høgspentlinjer i 
området. Området har tre bygg i dag og har lett vegetasjon. 

Kort om innspelet: Det er ynskjelig med fleire spreidde fritidsbustader i LNRF-
området. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er gjort 
funn av 
matgrasløk i 
området 
(frammed art, 
svartelista) 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø, 
men ein må ha 
tiltaksplan for massar 
som handterast i 
området for å hindre å 
spreie arten. 

-2 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Området er 
ikkje dyrka 
mark eller 
dyrkbar mark. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 
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Landskap/terreng Dalside ved 
vatn 

** Utbygging vil i nokon 
grad vere synleg frå vatn 
og veg. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
kulturlandska
p. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er to 
sefrak-
registrerte 
bygg i 
området. 
Ingen 
kulturminne. 

** Utbygging kan ha 
negative konsekvensar 
for kulturmiljø om nye 
bygg ikkje tilpassast eldre 
bygg. 

-2 

Klima og energi Området ligg 
ikkje i 
områder der 
ein har ynskje 
om utvikling 

* Utbygging er ikkje i tråd 
med ynskje om utvikling 

-2 

Sjø og vassdrag Området ligg 
ca 15m frå 
Bosvatn. 

*** Det er ikkje mykje 
høgdeforskjell frå 
Bosvatn opp til området, 
så ein kan ha 
problematikk rundt flaum 
på areal ved høgt vatn. 

-3 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
ikkje i tråd 
med grend- 
og 
tettstadsutvik
ling 

* Utbygginga er ikkje med 
på å fremme dei områda 
der ein har ynskje om  
grend- og 
tettstadsutvikling 

-3 

Barn og unge Områda er 
ikkje viktige 
for- eller 
nyttast av 
barn og unge 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Områda 
nyttast ikkje i 
særleg grad til 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Utbygging vil ikkje få 
negative konsekvensar 
for rekreasjon og 
friluftsliv. Nye einingar vil 
få god tilgang på 
friluftsareal. 

+1 

Vatn og avløp Ein har ikkje 
kommunale 
leidningar i 
området eller 

* Ein er avhengig av eige, 
privat anlegg for VA. 

-2 
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planar om 
dette. 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein har 
tilkomst frå 
Nordbygdveg
en og 
internvegar i 
feltet. 

*** Vegar er opparbeida. +3 

Risiko og sårbarheit: 
Mange høgspentlinjar i området. 
Flaumfare. 
Ein har mange faresonar for ras og jordskred i området. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein har veg inn i området, det er eit etablert bygningsmiljø her. 

Negativ: Omsyn til kulturmiljø, flaum og rasfare, samt mange sonar for høgspenningsanlegg 
 

Konklusjon: Ein anbefaler på det sterkaste å ikkje nytte området til spreidd fritidsbustader i 
LNRF, då det er for mange omsyn og farar som talar imot at ein skal bygge i dette området. 

Merknad: På grunn av så mange negative moment vert det ikkje lagt inn. 
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Tjønnlii 056 (LS 1)) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 17/41 og 
17/11/1 

Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Spreidd fritidsbustader i LNRF 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

84daa 
(området) 
berre snakk 
om nokon få 
nye einingar. 

Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Områda ligg langs riksvegen ved Trydalstjønni. Det er nokre bygg i 
området i dag. Det er veg inn i området. Området har 
skogsvegetasjon. 

Kort om innspelet: Det er ynskjelig med fleire spreidde fritidsbustader i LNRF-
området. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
miljømessige 
omsyn i 
området 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for miljø. 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 
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Landbruk Området er 
ikkje dyrka 
eller dyrkbar 
mark. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 

Landskap/terreng Området ligg i 
ei åsside som 
er synleg frå 
riksvegen ot 
Trydalstjønni. 

** Utbygging vil i nokon 
grad vere synleg frå vatn 
og veg. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Området ligg 
ikkje i 
områder der 
ein har ynskje 
om utvikling, 
men ligg nært 
riksvegen 

** Utbygging er ikkje i tråd 
med ynskje om utvikling. 

-2 

Sjø og vassdrag Området ligg 
ca 30m frå 
Trydalstjønni 

** Området ligg høgt nok 
oppe til at det ikkje er 
fare for flaum. 
Utbygging vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for sjø og vassdrag. 

0 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
ikkje i tråd 
med grend- 
og 
tettstadsutvik
ling 

* Utbygginga er ikkje med 
på å fremme dei områda 
der ein har ynskje om  
grend- og 
tettstadsutvikling 

-3 

Barn og unge Områda er 
ikkje viktige 
for- eller 
nyttast av 
barn og unge 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Områda 
nyttast ikkje i 

* Utbygging vil ikkje få 
negative konsekvensar 

+1 
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særleg grad til 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

for rekreasjon og 
friluftsliv. Nye einingar vil 
få god tilgang på 
friluftsareal. 

Vatn og avløp Det er ikkje 
utbygd 
kommunalt 
VA-anlegg i 
området, eller 
planar om 
dette. 

* Ein er avhengig av privat 
VA-anlegg. 

-2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Etablert 
avkøyrsel frå 
riksvegen og 
veg inn i 
området. 

*** Ein kan nytte 
eksisterande vegar 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Ein har sonar for rasfare i store delar av det området som ligg lengst nord-vest, og nokre 
sonar aust i det større området. 
Det er ei høgspentlinje nord-vest i det største området. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Det er ikkje særlige omsyn til miljø, kulturminne og jordbruk i området. Ein har 
eksisterande veg. 

Negativ: Nokre sonar med rasfare, og ein har ikkje utbygd kommunalt VA-nett. 
 

Konklusjon: Nye bygg bør ikkje plasserast lengre unna eksisterande bygg eller veg enn 15m, 
og kan ikkje plasserast nærmare høgspentlinje enn 40m. Nye bygg må også ligge minimum 
8 høgdemeter over vatn i området. Det er ikkje aktuelt med nye bygg i det minste av 
områda langs Trydalsvegen, da dette har fare for ras. 

Merknad: Skal det fortettast med nye bygg, må det lagast detaljplan. Område er utvida 
sørover for å få med to tomter på 17/21 som ligg i gamal disposisjonsplan.  
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Breivevegen 061 (B 3) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/386 og 
2/1200 

Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF og 
Spreidd 
bustadar, 
omsynssone 
ras 

Foreslått 
føremål 

Bustadar 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 111daa Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg langs med Breivevegen syd for Hovdenuten og i 
nordenden av Hartevatn. Det ligg et par fritidsbustadar i området i 
dag. Området er delvis kledd med skogsvegetasjon. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om å setje av området til nytt område for bustadar. 
Det er ikkje sette noko tal på einingar, men storleiken tatt i 
betraktning, kan ein rekne med at det vil bli plass til over 100 nye 
einingar. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller særlige 
miljøomsyn i 
området. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for miljø 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 
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omsynssone 
villrein. 

Landbruk Det er 
landbruksarea
l, beitemark 
og fulldyrka 
jord aust i 
området. 

*** Utbygging kan ha 
konsekvens for landbruk.  

-2 

Landskap/terreng Området er i 
randsona til 
Hartevatn 

** Utbygging vil bli synleg 
frå Hartevatn og 
Røyrvikåsen. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø- 

0 

Klima og energi Området er 
ein del av 
ynskja 
utvikling av 
Hovden 
sentrum 

*** Utbygginga er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Området ligg 
nær 
Hartevatn 30-
40m 

* Utbygging kan ha 
konsekvensar for sjø og 
vassdrag. 

-1 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
ein del av 
grend- og 
tettstadsutvik
linga 

*** Utbygginga er i tråd med 
det ein ynskjer i 
utviklinga av Hovden 
sentrum. Ein har behov 
for nye bustads områder 
på Hovden. 

+3 

Barn og unge Området 
nyttes ikkje i 
særlig grad  
av barn og 
unge i dag. 

* Som bustadområde har 
området god tilgang på 
idrettsanlegg, noko som 
er positivt for barn og 
unge 

+2 

Skule og barnehage Det er eit 
stykke å gå til 
skule og 
barnehage, 

** Det er fortau 
størstedelen av vegen, 
men manglar innerst i 
Breivevegen. 

+2 
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men det er 
mogleg å gå 
dit. ca 26min 
gange, 2,1 
km. 

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området har 
kvaliteter for 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

*** Området ligger nært 
turterreng, vatn og 
skiløyper, og nye 
bustader vil få god 
tilgang på rekreasjon og 
friluftsliv. 

+3 

Vatn og avløp Det ligg 
kommunale 
leidningar 
nært opp til 
området 

** Ein må bygge ut anlegg i 
området, og kople seg på 
kommunale anlegg. Ein 
må gjere ei utgreiing av 
kapasitet i 
detaljregulering av 
området. 

+2 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein har 
tilkomst til 
området på 
Breivevegen 

*** Ein må gjere ei utgreiing 
av kapasitet og sjå om 
det er naudsynt med 
fortau og andre 
utbetringar av vegen for 
å tole auke i bruk. 

+2 

Risiko og sårbarheit: 
Det er område for rasfare i delar av området. 
Det går høgspentlinje gjennom området. Denne må tas omsyn til i detaljplanar, og ein må 
avsetje omsynssonar. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein har ikkje miljøomsyn eller kulturminne i området, det ligg nært Hovden sentrum 
og har god tilgang på områdar for rekreasjon og friluftsliv. Veg og VA-anlegg er 
tilfredstillande nært inn til området. 

Negativ: Flaum og ras problematikk i delar av området, landbruksomsyn 
 

Konklusjon: Ein kan tillate bustadområdar i dette området. Ein må utgreie forhold som 
landbruk, ras og flaumproblematikk, og lage planar for opparbeiding av nytt VA-anlegg og 
sjå på kapasitet på eksisterande VA-nett og veg i forhold til storleiken på utbygginga. 
Ein bør også regulere inn, og legge rekkefølge krav om å bygge fortau mellom eksisterande 
fortau i Breivevegen og nytt felt for bustader. 
 

Merknad: 
Vert lagt inn som B 3, område for nye bustadtomter. 
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Hegni 062  (BFT 4,5 ) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/323 Journalnr 17/318 

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Offentlig eller 
privat 
tenesteyting 

Foreslått 
føremål 

Næring 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einingar: 

Ca 6daa Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg i Hegni friluftsområde i nordenden av Hartevatn, att 
med Rv9. Det er i dag to bygg i området, noko parkeringsareal og 
litt vegetasjon. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om å nytte området til næring. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
omsyn knyta 
til miljø i 
området. 

* Utnytting har ikkje 
konsekvensar for miljø. 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Området er 
ikkje nytta til 
landbruk eller 
klassifisert 
som dyrkbar 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 
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mark eller 
beiteområde. 

Landskap/terreng Området har 
ikkje 
særskilde 
terrengforma
sjonar eller 
landskap. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landskap. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. Det 
er fleire 
kulturminne i 
nærleiken. 

** Utnyttinga kan ha små, 
negative konsekvensar 
for kulturminne. Dette 
må tas omsyn til i 
detaljplanlegging. 

-1 

Klima og energi Området er 
eit område 
ein ynskjer å 
utvikle. 

*** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om utnytting. 

+3 

Sjø og vassdrag Området ligg 
nært 
Hartevatn. Ca 
80m 

*** Ein må ta omsyn til at ein 
har avrenning til 
Hartevatn når ein 
planlegg utbygging. 

-1 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ein del av 
Hovden 
sentrum 

*** Utnyttinga er ein del av 
ynskja grend- og 
tettstadsutvikling. 

+3 

Barn og unge Området er i 
nokon grad 
nytta av barn 
og unge i dag 
som ein del 
av Hegni-
anlegget. 

** Utbygging kan ha 
konsekvensar for barn og 
unge. Dette må tas 
omsyn til i 
detaljplanlegging. 

-1 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
viktig for 
rekreasjon og 
friluftsliv knyt 
til Hartevatn 

*** Ein vil i området ha god 
tilgang på 
rekreasjonsareal og 
friluftsaktivitetar. 

+3 
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Vatn og avløp Ein har 
kommunale 
leidningar i 
området med 
god kapasitet. 

*** Det går hovudleidningar 
ved riksvegen med god 
kapasitet. 

+3 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein har 
tilkomst til 
området 

*** Veger og tilkomst til 
området er ferdig 
opparbeida. 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Det er ikkje særlige forhold nytt til risiko og sårbarheit. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Området ligg sentralt til og det er ingen forhold som må tas omsyn til i sjølve 
området. Ein har opparbeid tilkomst og god kapasitet på VA-nett. 

Negativ: Kulturminne nært området. 
 

Konklusjon: Ein kan nytte område til ynskja føremål. Føremålet er ikkje i konflikt med omsyn 
eller tilgrensande aktivitet. Ein må vise i detaljplanlegging at ein tar omsyn til kapasitet for 
parkering for nye bygg samtidig som ein har tilstrekkeleg kapasitet for andre funksjonar i 
området som i dag har parkering i området. 

Merknad: BFT 5 er godkjent frå før. BFT 4   er omregulert frå «Offentlege føremål.» 
Nørdre del må framleis ligg til offentlege føremål dersom brannstasjon framleis skal ligg der 
og rustast opp. 
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Bykilsmoen 064 (BN 1) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 13/3 Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Næring 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 93daa Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg syd for Bykle att med Bykil-vatnet. Området er i dag 
nytta som massetak. 

Kort om innspelet: Ein har ynskje om at området kan vert nytta til bygg for 
datalagring. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
omsyn knyta 
til miljø i 
området. 
Området 
nyttas til 
massetak. 
Kan ha ein 
verdi 

** Utnytting kan ha små 
negative konsekvensar 
for miljø. 

-1 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein.  

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 
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Landbruk Delar av 
område er 
dyrkbar mark 

*** Utnyttinga kan ha 
negative konsekvensar 
for dyrkbar mark. 

-3 

Landskap/terreng Området har 
ikkje 
særskilde 
terrengforma
sjonar eller 
landskap. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landskap. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er eit 
kulturminne i 
området. 
(Kullframstilli
ngsanlegg) 

*** Utnyttinga kan ha 
negative konsekvensar 
for kulturminne. 

-3 

Klima og energi Utnyttinga er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

*** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Området ligg 
attmed Bykil 

** Utnyttinga kan ha 
negative konsekvensar 
for sjø og vassdrag. 

-1 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ikkje del av 
grend eller 
tettstad 

* Utnyttinga er ikkje ein del 
av grend- og 
tettstadsutvikling, men 
her ikkje negative 
konsekvensar for grend- 
og tettstadsitviklinga 

0 

Barn og unge Området 
lenger sør er i 
noko grad 
nytta av barn 
og unge 
(overnattings-
tur for 
skulane) 

* Utnyttinga har små 
negative konsekvensar 
for barn og unge. 

-1 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området 
rundt det 
aktuelle 
området blir i 
noko grad 

* Utnyttinga har  små 
konsekvensar for 
rekreasjon og friluftsliv. 

-1 
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nytta til 
rekreasjon, 
tur og 
bærplukking 

Vatn og avløp Det er ikkje 
kommunale 
VA-leidningar 
i området 
eller planar 
om dette. 

* Avhengig av eige, privat 
anlegg, eller nye 
offentlege planar. 
Anlegget kan ha stort 
behov for kjølevatn. 

-3 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Veg ligg inn til 
området i 
dag. 

*** Kan nytte eksisterande 
veg. 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Flaumsonar rundt vatnet. Rasfare vest for vegen snø/stein. 
Utnyttinga kan i seg sjølv vere ei risiko med tanke på terror/sårbarheit. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Ein har veg inn i området og det er ikkje omsyn til naturmiljø. 

Negativ: Ein del omsynssonar knyta til ras og flaum, kulturminne og landbruk. 
 

Konklusjon: Ein må utgreie vidare kva for delar av området som ikkje er bunden av 
faresonar eller andre omsyn og kan nyttas til føremålet. Ein har i utgangspunktet andre 
områder i kommunen som egner seg betre for føremålet. 
 

Merknad: Vert tatt med vidare som BN 1 
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Lisletjønn 065 (BN2) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 14/2 Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Næring 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

 Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Område er eit skogsområde ved Nordbygdvegen attmed Holsmoen 
og Flosli-vatnet og Lisletjønn. 

Kort om innspelet: Det er ynskje om å nytte området til framtidige bygg for 
datalagring. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Området er 
stort sett 
skogsmark. 
Ligg nokså 
nær ein truga 
fugleart. 

** Utnytting kan ha små, 
negative konsekvensar 
for miljø 

-1 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Området er 
ikkje nytta til 
landbruk eller 
klassifisert 
som dyrkbar 
mark eller 
beiteområde. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 
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Landskap/terreng Området har 
ikkje 
særskilde 
terrengforma
sjonar eller 
landskap. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landskap. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utnyttinga her ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Utnyttinga er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

*** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Området ligg 
attmed 
Lisletjønn og 
Floslivatnet 

*** Utnyttinga kan ha små 
konsekvensar for sjø og 
vassdrag. 

-1 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ikkje del av 
grend eller 
tettstad 

* Utnyttinga er ikkje ein del 
av grend- og 
tettstadsutvikling, men 
her ikkje negative 
konsekvensar for grend- 
og tettstadsitviklinga 

0 

Barn og unge Området er 
ikkje i særlig 
grad nytta av 
barn og unge 

* Utnyttinga her ikkje 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
ikkje nytta til, 
eller har 
særlige 
kvalitetar for 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
rekerasjon og friluftsliv. 

0 

Vatn og avløp Det er ikkje 
kommunale 
VA-leidningar 
i området 

* Avhengig av eige, privat 
anlegg, eller nye 
offentlege planar. 

-3 
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eller planar 
om dette. 

Anlegget kan ha stort 
behov for kjølevatn. 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Veg ligg inn til 
området i 
dag. 

*** Kan nytte eksisterande 
veg. 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Flaumsonar rundt Lisletjønn 
Høgspentlinjer i området. 
Formålet kan vere ein risiko med tanke på sikkerheit. 
Grensar til område med fare for snøskred. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Få omsyn og farar i området. Opparbeida veg  

Negativ: Ikkje kommunale VA-anlegg i området. 
 

Konklusjon: Ein kan nytte området til ynskja formål, ein må gjere ei utgreiing av behov for 
vatn kapasitet med tanke på kjøling. Ein må også gjere ei risikoutgreiing på kva for farar 
sjølve formålet har ved f.eks terror eller driftstans. 

Merknad: Vert tatt med vidare som BN 2. 
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Sarvsnetten 066  (BN 3) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 15/11, 
15/159 

Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Industri 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 7,5daa Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Områda tilhøyrar industriområde på Sarvsnetten, aust for Bykle 
sentrum og er til dels nytta til industriområde, dels skogsområde. 

Kort om innspelet: Ynskje om å utvide eksisterande industriområde 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
omsyn knyta 
til miljø i 
området. 

* Utnytting har ikkje 
konsekvensar for miljø. 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Området er 
ikkje nytta til 
landbruk eller 
klassifisert 
som dyrkbar 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 
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mark eller 
beiteområde. 

Landskap/terreng Området har 
ikkje 
særskilde 
terrengforma
sjonar eller 
landskap. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landskap. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utnyttinga her ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Utnyttinga er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

*** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Ca 130m frå 
Otra 

* Utnyttinga vil ikkje ha 
særlige konsekvensar for 
sjø og vassdrag. 

0 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ein del av 
Bykle 
sentrum 

*** Utnyttinga har positive 
konsekvensar for grend- 
og tettstadsitviklinga 

+3 

Barn og unge Området er 
ikkje i særlig 
grad nytta av 
barn og unge 

* Utnyttinga her ikkje 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
ikkje nytta til, 
eller har 
særlige 
kvalitetar for 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
rekerasjon og friluftsliv. 

0 

Vatn og avløp Det er 
kommunale 
VA-leidningar 
i området. 

*** Det er opparbeida 
infrastruktur i området. 

+3 
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Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Veg ligg inn til 
området i 
dag. 

*** Kan nytte eksisterande 
veg. 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Ingen særskilde forhold. 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Alt ligg til rette for å nytte området til ynskja formål. 

Negativ: Ingen 
 

Konklusjon: Ein kan nytte området til ynskja formål. 
 

Merknad: Vert lagt inn som utviding av eksisterande føremål BN 3. 
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Dam Sarvsjuvet 067 (G 1) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 15/11 Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

LNRF Foreslått 
føremål 

Grønstruktur, rasteplass, aktivitet 
toalett 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

 Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Område ligg attmed dammen ved Sarvsfossen. 

Kort om innspelet: Ynskje om ha rasteplass med aktivitet og toalett. 

  

Kommuneplanens arealdel: 

 
 

Flyfoto: 

 

  

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
omsyn knyta 
til miljø i 
området. 

* Utnytting har ikkje 
konsekvensar for miljø. 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Området er 
ikkje nytta til 
landbruk eller 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 
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klassifisert 
som dyrkbar 
mark eller 
beiteområde. 

Landskap/terreng Området har 
ikkje 
særskilde 
terrengforma
sjonar eller 
landskap. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landskap. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utnyttinga her ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Utnyttinga er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

*** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Området ligg 
attmed Otra 
som er 
regulert 
vassdrag. 

*** Utnyttinga vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for sjø og vassdrag, men 
ein må ta omsyn til 
flaumsonar. 

-1 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ein del av 
Bykle 
sentrum 

*** Utnyttinga vil ha positive 
konsekvensar for grend- 
og tettstadsitviklinga 

+3 

Barn og unge Området er 
ikkje i særlig 
grad nytta av 
barn og unge 

* Utnyttinga her ikkje 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
Har kvalitetar 
for rekreasjon 
og friluftsliv 
og blir i dag 
nytta til dette. 

*** Utnyttinga vil ha positive 
konsekvensar for 
rekerasjon og friluftsliv. 

+3 
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Vatn og avløp Det er 
kommunale 
VA-leidningar 
i området. 

*** Ein har mogligheit for å 
kople seg på kommunale 
leidningar. 

+3 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Veg ligg inn til 
området i 
dag. 

*** Kan nytte eksisterande 
veg. 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Flaum og rasfare i området (snø, stein og jordskred) 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Dette er ein ynskja utvikling som det ligg til rette infrastruktur for at ein kan 
gjennomføre i eit sentrumsnært området for rekreasjon og friluftsliv. 

Negativ: Ein del faresonar i området for flaum og rasfare. 
 

Konklusjon: Ein kan nytte området til ynskja formål, men før ein plasserer bygg må ein gjere 
ei utgreiing på ras og flaumfare, sånn at ein ikkje plasserer bygg eller anlegg på ei slik måte 
at dei er utsett for fare. 
 

Merknad: Vert lagt inn som G 1. 
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Hoslemoåne 075 (LS 4) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr  Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustada
r, LNRF 
spreidd 

Foreslått 
føremål 

Fritidsbustadar/LNRF spreidd 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

 Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Område ved Hoslemoåne 

Kort om innspelet: Ynskje om spreidd LNF fritidsbustad. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
omsyn knyta 
til miljø i 
området. 

* Utnytting har ikkje 
konsekvensar for miljø. 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein. 

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 
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Landbruk Området er 
ikkje nytta til 
landbruk eller 
klassifisert 
som dyrkbar 
mark eller 
beiteområde. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 

Landskap/terreng Området har 
ikkje 
særskilde 
terrengforma
sjonar eller 
landskap. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landskap. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Utnyttinga er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

*** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag     

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ikkje del av 
grend eller 
tettstad 

* Utnyttinga er ikkje ein del 
av grend- og 
tettstadsutvikling, men 
her ikkje negative 
konsekvensar for grend- 
og tettstadsitviklinga 

0 

Barn og unge Området er 
ikkje i særlig 
grad nytta av 
barn og unge 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
ikkje nytta til, 
eller har 
særlige 
kvalitetar for 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
rekerasjon og friluftsliv. 

0 
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Vatn og avløp Det er ikkje 
kommunale 
VA-leidningar 
i området 
eller planar 
om dette. 

* Avhengig av eige, privat 
anlegg, eller nye 
offentlege planar. 
Anlegget kan ha stort 
behov for kjølevatn. 

-3 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Veg ligg inn til 
området i 
dag. 

*** Kan nytte eksisterande 
veg. 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Området kan vere flaumutsett. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
Det er nærleiken til rv 9 og flaum som er negativt for området. Ut over dette så er det ikkje 
noe som gjer til at ein ikkje kan bygge i området. 

Positiv:  Området har lett atkomst og det ligg hytter der i dag. 

Negativ: Området ligg svært tett opptil rv 9. Det kan vere støy og planar om utviding av 
vegen som er negativt. 

Konklusjon: Ein kan nytte området til ynskja formål. 
 
 
 

Merknad: Det kan fortettast med 2 einingar 
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Tykkås 074 (BN 5,6) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 3/214 Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Andre typar 
bebyggelse og 
anlegg/råstoff
utvinning 

Foreslått 
føremål 

Område for industri 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 73 daa Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Område ved Tykkås, nord for Ørnefjellvegen. Eit bygg i området i 
dag. Elles skog og jorder og eit massetak. 

Kort om innspelet: Ynskje om å nytte området til området for industri,  

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar 
eller andre 
omsyn knyta 
til miljø i 
området. 
Nedlagt 
massetak 

* Utnytting har ikkje 
konsekvensar for miljø. 

0 

Villrein Området ligg 
ikkje innanfor 
omsynssone 
villrein.  

* Ikkje negative 
konsekvensar for villrein. 

0 

Landbruk Området er 
ikkje nytta til 
landbruk eller 
klassifisert 
som dyrkbar 
mark eller 
beiteområde. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 
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Landskap/terreng Området har 
ikkje 
særskilde 
terrengforma
sjonar eller 
landskap. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
landskap. 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
klassifisert 
som 
kulturlandska
p. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ikkje 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utnyttinga her ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø. 

0 

Klima og energi Utnyttinga er 
i tråd med 
ynskje om 
utvikling 

*** Utnyttinga er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Området ligg 
ca 21m frå eit 
lite vatn. Eit 
lite vatn i 
området. 

** Utnyttinga vil ikkje ha 
negative konsekvensar 
for vatn, men det er 
omsynssonar for flaum i 
området. 

-1 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er 
ikkje del av 
grend eller 
tettstad 

* Utnyttinga er ikkje ein del 
av grend- og 
tettstadsutvikling, men 
her ikkje negative 
konsekvensar for grend- 
og tettstadsitviklinga 

0 

Barn og unge Området er 
ikkje i særlig 
grad nytta av 
barn og unge 

* Utnyttinga her ikkje 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Området er 
ikkje nytta til, 
eller har 
særlige 
kvalitetar for 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

* Utnyttinga har ikkje 
konsekvensar for 
rekerasjon og friluftsliv. 

0 

Vatn og avløp Det ligg 
kommunale 
leidningar 

*** Ein kan kople seg på 
kommunale ledningar. 

+2 
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langs 
riksvegen, ca 
100m unna. 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Veg ligg inn til 
området i 
dag. 

*** Kan nytte eksisterande 
veg. 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Flaumfare 
Tiltaket i seg sjølve kan vere ei risiko ved t.d. terror eller driftsstans. 
Høgspentlinje i området. 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Det ligg til rette for utnytting av området 

Negativ: Flaumfare i området. 
 

Konklusjon: Ein kan nytte området til ynskja formål. 
Ein må utgreie drifta med tanke på fare og risiko og flaumsonar må tas omsyn til når ein 
plasserar bygg. 
 
 

Merknad: Det er viktig  å ha tilgjengelege industriområde for nye og eksisterande 
verksemder. Vert lagt inn saman med BN 5 og 6 
 

 
 

 

Helikopterbase Hartevatn 068 (SL 1) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/835/1 Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Lufthavn, 
LNRF, 
Friområde, 
Sikringssone 
innflygning 
helikopterbas
e 

Foreslått 
føremål 

Lufthamn, helikopterbase 
luftambulanse 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 38daa Forslagstilla
r 

Knut Axel Ugland Holding AS 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg i sydenden av Hartevatn, og det er i dag ein 
eksisterande helikopterbase med driftsbygg og nokre andre bygg, 
samt ei lita tjønn i området. 
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Kort om innspelet: Det er ynskjelig med eit større område avsett til lufthamn for å 
utvide eksisterande bygningsmasse og lette hogst av vegetasjon i 
innflygningsssona. Områda skal nyttas til helikopterbase for 
mellom anna luftambulanse med tilhøyrande servicebygg og bygg 
for støttefunksjonar. 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar, 
eller viktige 
naturtypar i 
området 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø. 

0 

Landbruk Området er 
ikkje dyrka 
mark eller 
dyrkbar mark. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 

Landskap/terreng Flatt område 
langs ved vatn 

** Utbygging vil i nokon 
grad vere synleg frå vatn 
og veg. 

-1 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
kulturlandska
p. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ingen 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø 

0 

Klima og energi Området ligg i 
område der 
ein har ynskje 
om utvikling 

*** Utbygging er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 
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Sjø og vassdrag Området ligg 
langs 
Hartevatn 

*** Det er ikkje mykje 
høgdeforskjell frå 
Hartevatn opp til 
området, så ein kan ha 
problematikk rundt flaum 
på delar av areal ved 
høgt vatn. Nye bygg bør 
leggast høgt nok opp til 
at dei ikkje vil ta skade 
ved flaum. Industribygg 
må ikkje ha avrenning av 
spillvatn til Hartevatn  

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
i tråd med 
grend- og 
tettstadsutvik
ling 

* Utbygginga er med på å 
fremme dei områda der 
ein har ynskje om  grend- 
og tettstadsutvikling 

+3 

Barn og unge Områda er 
ikkje viktige 
for- eller 
nyttast av 
barn og unge 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for barn og 
unge. 

0 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Områda 
nyttast i 
nokon grad til 
rekreasjon og 
friluftsliv. 

** Utbygging vil ikkje få 
særlege negative 
konsekvensar for 
rekreasjon og friluftsliv.  

0 

Vatn og avløp Ein har 
kommunale 
leidningar i 
området med 
god kapasitet 

*** Området har kapasitet og 
utbygd nett for VA 

+3 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein har 
tilkomst frå 
riksvegen. 

*** Vegar er opparbeida. +3 

Risiko og sårbarheit: 
Innflygningssone. 
Flaumfare i store delar av området. 
 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Område vil vere viktig for utvikling av regionen og Hovden som knutepunkt og 
destinasjon. Ein har etablert infrastruktur i området og det er få omsyn knyt til miljø, 
kulturminne og jordbruk. Ein har heller ikkje rasfare i området. 

Negativ: Flaumfare i området. 
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Konklusjon: Ein kan nytte området til ynskja formål, men ein må utgreie flaumfare nærmare  
og finne kva for områder som egnar seg for nye bygg og kor høgt desse må ligge over 
vatnet for å ikkje være flaumutsette. Dette må gjerast før ein kan gi løyve til nye bygg. 

Merknad: 
Vert lagt inn som SL 1 
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Grusbanen 069 (BFT 6) 
 

Informasjon om innspelet 

 

 

Gbnr 2/430 Journalnr  

Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Offentlig eller 
privat 
tenesteyting 

Foreslått 
føremål 

Varme sengar 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

Ca 4daa Forslagstilla
r 

Administrasjonen 

Beskrivelse av 
området: 

Området på nedsida av Badeland, mot Otra ved grusbanen. 

Kort om innspelet: Det er ynskjelig med eit område for varme senger (leiligheter). 

  

Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

  
Tema Områdets 

verdi 
Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv

ensutgr
eiing 

Miljø Det er ikkje 
funn av artar, 
eller viktige 
naturtypar i 
området 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for miljø. 

0 

Landbruk Området er 
ikkje dyrka 
mark eller 
dyrkbar mark. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
landbruk. 

0 

Landskap/terreng Småkupert 
område langs 
ved elva 

** Utbygging vil i nokon 
grad vere synleg frå elv 
og veg på andre sida av 
elva. 

-1 
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Jordbrukets 
kulturlandskap 

Området er 
ikkje 
kulturlandska
p. 

* Utbygging vil ikkje ha 
konsekvensar for 
kulturlandskap. 

0 

Kulturminne/kulturmil
jø 

Det er ingen 
kulturminne 
eller 
kulturmiljø i 
området. 

* Utbygging har ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne eller 
kulturmiljø 

0 

Klima og energi Området ligg i 
område der 
ein har ynskje 
om utvikling 

*** Utbygging er i tråd med 
ynskje om utvikling 

+3 

Sjø og vassdrag Området ligg 
langs Otra 

*** Det er ikkje mykje 
høgdeforskjell frå Otra 
opp til området, så ein 
kan ha problematikk 
rundt flaum på delar av 
areal ved høgt vatn. Nye 
bygg bør leggast høgt 
nok opp til at dei ikkje vil 
ta skade ved flaum.  

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Utbygginga er 
i tråd med 
grend- og 
tettstadsutvik
ling 

*** Utbygginga er med på å 
fremme dei områda der 
ein har ynskje om  grend- 
og tettstadsutvikling 

+3 

Barn og unge Områda 
nyttast av 
barn og unge 

*** Del av område er 
grusbane som nyttast av 
barn og unge. Utbygginga 
vil ha negative 
konsekvensar for bruk av 
grusbanen. 

-3 

Skule og barnehage Ikkje relevant    

Rekreasjon og 
friluftsliv 

Områda 
nyttast til 
rekreasjon og 
friluftsliv. 
Tursti 
gjennom 
området 
langs elva. 

*** Utbygging vil kunne få 
negative konsekvensar 
for rekreasjon og 
friluftsliv.  

-2 

Vatn og avløp Ein har 
kommunale 
leidningar i 
området med 
god kapasitet 

*** Området har kapasitet og 
utbygd nett for VA 

+3 
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Trafikale 
forhold/trafikksikkerh
eit 

Ein har 
tilkomst frå 
Skulevegen 

*** Vegar er i nokon grad 
opparbeida. 

+2 

Risiko og sårbarheit: 
Flaumfare i delar av området. 
 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Område vil vere viktig for utvikling av regionen og Hovden som knutepunkt og 
destinasjon. Ein har etablert infrastruktur i området og det er få omsyn knyt til miljø, 
kulturminne og jordbruk. Ein har heller ikkje rasfare i området. 

Negativ: Flaumfare i området. Området er nytta til rekreasjon og friluftsliv og av barn og 
unge 
 

Konklusjon: Ein kan nytte området til ynskja formål, men ein må utgreie flaumfare nærmare  
og finne kva for områder som egnar seg for nye bygg og kor høgt desse må ligge over 
vatnet for å ikkje være flaumutsette. Ein må også ta omsyn til grusbanen og tursti langs elva 
og ikkje legge beslag på områder som er viktige for idrett, rekreasjon og friluftsliv. 

Merknad: Vert lagt inn som BFT  6 
 

 

 

 


