
Samla belastning av forslag til nye tiltak i kommuneplanen 
 

I konsekvensutgreiingane for dei enkelte felt er vurdert verknader for samfunn og miljø slik 

«Forskrift om konsekvensutgreiing av 22.06 2017» skildrar. 

Formålet med forskrifta (§ 1) er å sikre at omsynet til miljø og samfunn blir teke vare på 

under førebuing av planar og tiltak, og når det vert teke stilling til om, eller på kva vilkår 

planar eller tiltak kan gjennomførast. 

 

Ein har i konsekvensutgreiinga brukt kjend kunnskap frå ulike datasett og kart. 

Likevel vil det vere nokre punkt der ein må bruke eigne vurderingar og skjønn. Dette gjeld 

særleg der ein har verknader for lokalsamfunn, kontra storsamfunn.  

For Bykle kommune er det viktig å fortsette å vere ein stor og viktig reiselivskommune for å 

sikre sysselsetting og busetting. I eit stort og vidt samfunnsperspektiv er det viktig med 

busetting, også i fjellbygdene og utkantkommunane.  Her kan ein sjølvsagt gå så langt at ein 

kan trekke inn folkehelse og klimaperspektivet. 

 

På den andre sida har Bykle kommune store naturkvalitetar og prioriterte artar som vi gjerne 

vil ta vare på.  Det er viktig for oss lokalt og for storsamfunnet at desse blir forvalta på ein 

god måte.  For villrein, som er ein art der vi har internasjonale forpliktingar, er det særleg 

viktig å balansere mellom bruk og vern. Vi trur at styring av ferdsel er den beste måten å 

gjere dette på. Difor ser vi verdien av løyper, både sommar og vinter. Ettersom nye område 

vert teke i bruk til utbygging, må løypenettet supplerast.  Per dags dato meiner vi at vi har eit 

godt utbygd løypenett for utbyggingsområda på Hovden og Hovden Sør. Vert det utbygging 

nærmare Bykle Kyrkjebygd, må dette supplerast. Skadeverknadene av auka ferdsel i utmark, 

må sjåast opp mot det at ein har avgrensingar i tidsrom i enkelte område. 

Kulturminne er også eit viktig moment der interessene kan stå mot kvarandre. Gjennom vår 

eigen kulturminneplan og tiltaksdelen i denne, vil vi få eit betre verktøy å styre etter. Dette 

gjeld særleg nyare tids og kulturminne. Hovden sin arkeologiske historie er godt kartlagd, og 

referanseområde for kulturminne vil truleg få ei avgjerd i denne planperioden.  

 

Grunnen til at samla KU kjem no til andre gongs handsaming er etter pålegg frå regionale 

myndigheiter. 

 

 

 



1. Byggeområde 
Bebyggelse og anlegg, jfr Pbl §11-7, 
pkt 1 

Foreslått 
føremål 

Bustad, fritidsbustad, sentrumsområde, 
næringsområde. 

Storleik 
(areal): 

Bustadområde – 60 daa 
Fritidsbustad – 3300 daa 

Omtale av 
områda: 

Bustad: 

 To nye bustadområder på Hovden. 

 Ingen nye i Bykle. Vidareført Kviforbakkane, Stavnenes og Berg 
Fritidsbustader: 

 Nokre områder på Hovden - Hovdeseter og Hovden aust (250 daa) 

 Eit stort nytt felt i Badstogdalen (800 daa) og Vidsyn, Hoslemo, Dalen 
(200 daa)   

 Oppheving av taket på talet på hytter i Hovden Sør(Midtregionen) 

 Store nye hytteområder i Glidbjørg og Stavenes (1900 daa) 

Intensjon for 
plan-
forslaget: 

Bustad: Naudsynt med sentrumsnære tomter på Hovden, medan det er ledige 
tomter i Bykle. 
Fritidsbustad: Fortette og utvikle Hovden. Legge til rette for nye områder i 
Hovden Sør. Opne for hyttenæring/bygging i Bykle. 
Næring: Vi har tilstrekkeleg med næringsareal i dag. 
Sentrumsformål: Viktig med stadutvikling og få funksjonelle sentrum. 

Tema Områdets verdi Verdi Konsekvensar av tiltaket Konse-
kvens-
utgreiing 

Miljø Området omkring 
Hovden er i stor grad 
påverka av utbygging. 
Midtregionen er delvis 
utbygd. 
I Bykle er det 
naturområde med lite 
utbygging. 

Hovden 
* 
Hovden 
Sør ** 
Bykle 
*** 

Hovden – avgrensa 
konsekvensar 
Hovden Sør – moderate 
konsekvensar 
Bykle – relativt store 
konsekvensar i urørt terreng 

-1 
-2 
-3 

Villrein Ingen leveområder blir 
utbygd. Auka ferdsle 
kan påverke trekkvegar 
nokre stader. 

Hovden 
* 
Hovden 
Sør ** 
Bykle ** 

Samla belastning kan gje 
nokre negative 
konsekvensar for villrein. 

Hovden 
-1 
Hovden 
Sør-2 
Bykle-1 

Landbruk Berører ikkje dyrka eller 
dyrkbar mark. Skogen 
har middels bonitet og 
det er myrområde i 
området. 

Skog * Hovden – ingen konsekvens 
Hovden Sør – liten 
konsekvens 
Bykle – avgrensa 
konsekvens 

Hovden 0 
Hovden 
Sør -1 
Bykle -2 

Landskap/-
terreng 

Utbygginga innverknad 
på  landskapsrom 

Hovden 
*** 
Hovden 
Sør * 
Bykle ** 

Hovden aust vil påverka 
overordna landskapsrom 
negativt. 
Badstogdalen blir lite 
eksponert. 

Hovden -2 
Hovden 
Sør -1 
Bykle -2 



Bykle vil få vesentleg 
endring på landskapspreget. 

Jordbrukets 
kultur-
landskap 

Berører ikkje 
kulturlandskap eller 
innmark. 

 Ingen konsekvens 0 

Kulturminne
/kulturmiljø 

Det er ikkje gjort funn 
av kulturminne i 
området 

* Utbygginga får ikkje 
konsekvensar for 
kulturminne. Nærare 
undersøking blir gjort i 
detaljplan. 

0 

Klima og 
energi 

Positivt med fortetting 
på Hovden. Utbygging 
av myrer vil ha negativ 
konsekvens for 
fordrøying av 
overflatevatn. 
Auka utbygging gjev 
auka behov for energi. 

* Bygging i Hovden aust råkar 
eit stort myrområde. 

Hovden -1 
Hovden 
Sør -1 
Bykle -1 

Sjø og 
vassdrag 

Ingen område ligg 
innføre 50m frå 
hovudvassdrag 

 Ingen påverknad 0 

Grend- og 
tettstads-
utvikling 

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 

Sentrumsnært 
bustadområde på 
Hovden 

 Positivt med bustadbygging 
på Hovden 

 

Rekreasjon 
og friluftsliv 

Områda ligg nær anlegg 
for idrett og friluftsliv. 

*** Auka bruk av løyper. 
Avgrense konsekvensane 
gjennom ei aktiv 
løypeforvaltning. Fleire får 
høve til å bruke naturen til 
rekreasjon og friluftsliv. 

+3 

Vatn og 
avløp 

Kommunalt VA-nett i 
Hovden og Hovden Sør 
må utbetrast. Hovden 
treng nytt vassverk. Det 
må etablerast nytt vatn 
og avlaupsanlegg i 
hytteområda i Bykle. 

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

 

Trafikale 
forhold/-

 * Nye vegar må opparbeidast  



trafikk-
sikkerheit 

Risiko og sårbarheit: 
Ingen område ligg innaføre fareområde for flaum og ras. 
 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Det er viktig å styrke Hovden som reislivsdestinasjon. Hyttebygging er positivt for heile 
samfunnet i Bykle kommune. Bustadbygging sikrar fast busetnad. 

Negativ: Ein bruker mykje areal til utbygging, særleg i Hovden Sør og i Bykle. 
 

Konklusjon: 
Vi ser på dei positive sidane som større enn dei negative og ynskjer denne utbygginga. 

Merknad: 
 

 

  



2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Bebyggelse og anlegg, jfr Pbl §11-7, 
pkt 2 

Foreslått 
føremål 

Offentlege vegar, løyper for sommar og 
vinterbruk, VA-anlegg 

Storleik 
(areal): 

Rv9- utbygginga-«gul stripe ti Hovden» ligg inne i kommuneplanen. Den inneber 
at rv9 blir utbetra på tilsaman ca 19 km. Det er strekningen Byklestøylan –
Hartevatn. 
Der er føreslege om lag 37 km nye sommarløyper, dvs merka stiger. Av dette er 
4 km sykkelløype. 
Det er berre ei ny vinterløype. Det er ei samanbindingsløype på 1,3 km nord for 
Fjellstoga på Hovden. 
VA-anlegg på Hovden må oppgraderast. 

Omtale av 
områda: 

Offentleg veg: 

 Utbetring av rv 9 frå Byklestøylan til Hartevatn. 

 Ny kryssing av rv 9 nord for Fjellstoga. 
Stiger og løyper: 

 Det er stort sett merka fotruter som er føreslegen som nye tiltak i sti- og 
løypeplanen. 

 Det er ei ny sykkelrute. 
VA-anlegg: 

 Utbetring av leidningsnettet på Hovden 

Intensjon for 
plan-
forslaget: 

Kommunen ynskjer å ha eit godt utbygd vegnett. Vatn- og avlaupsanlegga skal 
tilfredstille til ein kvar tid gjeldande krav og hindre forureining. 
Løypenettet er særs viktig for å vere ein attraktiv reiselivsdestinasjon. 

  



Tema Områdets verdi Verdi Konsekvensar av tiltaket Konse-
kvens-
utgreiing 

Miljø Løyper får i liten grad 
innverknad på miljøet. 
Vegutbygginga skjer 
langsmed eksisterande 
vegar. 
VA-utbygginga skjer i 
utbygde område på 
Hovden. 

Løyper * 
Veg * 
VA * 

Løypenettet får liten 
konsekvens for miljøet. 
Vegutbygginga får liten 
konsekvens for miljøet. 
VA-utbetringer får ein 
positiv konsekvens for 
miljøet med mindre fare for 
forureining. 

0 
 
0 
 
+2 

Villrein Løypene kan ha 
innverknad på villreinen 
sitt leveområde. 
Samferdselsutbygginga 
innan veg og VA har 
ikkje innverknad. 

Løyper 
*** 
Veg * 
VA * 

Løyper kan få innverknad på 
villrein. 
Rv9 – utbygginga får ikkje 
innverknad på villrein. 
VA – får ikkje innverknad. 

-3 
 
0 
 
0 

Landbruk Løyper har ikkje 
innverknad på 
landbruk. 
Vegutbygging kan kome 
inn på dyrka mark eller 
dyrkbar mark. 
VA kjem ikkje i kontakt 
med dyrka mark. 

Løyper * 
Veg * 
VA * 

Løyper har ikkje negativt 
konsekvens for landbruk. 
Vegutbygg får noko 
innverknad på dyrka mark. 
VA-utbygging vil ikkje ha 
negativ innverknad. 

0 
 
-1 
 
0 

Landskap/-
terreng 

Forslaga til løyper, veg 
eller VA vil ikkje ha stor 
innverknad på 
landskapsrom. 

Løyper * 
Veg * 
VA * 

Løyper, vegutbygginga eller 
VA vil ikkje ha negativ 
konsekvens. 

0 

Jordbrukets 
kultur-
landskap 

Forslaga til løyper, veg 
eller VA vil ikkje ha stor 
innverknad på 
kulturlandskap. 

Løyper * 
Veg * 
VA * 

Løyper, vegutbygginga eller 
VA vil ikkje ha negativ 
konsekvens. 

0 

Kulturminne
/kulturmiljø 

Forslaga til løyper, veg 
eller VA vil ikkje ha stor 
innverknad på 
kulturminne. 

Løyper * 
Veg * 
VA * 

Løyper, vegutbygginga eller 
VA vil ikkje ha negativ 
konsekvens. 

0 

Klima og 
energi 

Forslaga til løyper, veg 
eller VA vil ikkje ha stor 
innverknad på klima og 
energi. 

Løyper * 
Veg * 
VA * 

Løyper, vegutbygginga eller 
VA vil ikkje ha negativ 
konsekvens. 

0 

Sjø og 
vassdrag 

Forslaga til løyper til 
nye løyper har 
innverknad på vassdrag 
sidan det vil krysse 
Otra. Utbygging av veg 

Løyper 
** 
Veg ** 
VA ** 

Løyper, vegutbygginga eller 
VA vil ha litt negativ 
konsekvens. 

-1 



og VA vil kome i kontakt 
med vassdrag. 

Grend- og 
tettstads-
utvikling 

Løyper har ikkje så 
mykje å seie for 
tettstadutviklinga. 
Utbygging av veg og VA 
vil vere bra for 
tettstadutviklinga. 

Løyper * 
 
 
Veg ** 
VA ** 

Løyper er positivt for 
folkehelsa. 
Veg og VA-utbygginga har 
stor betydning for 
tettstadutviklinga 

+2 
 
+3 

Barn og 
unge 

Løyper nyttast av born 
og unge. 
Vegutbygging aukar 
trafikktryggleiken. 
VA har ikkje innverknad 
på born og unge. 

Løyper 
*** 
Veg *** 
 
VA * 

Løyper har positiv 
konsekvens for born og 
unge. 
Utbygginga av veg gir auka 
trafikktryggleik. 
VA har ikkje negative 
konsekvensar for barn- og 
unge. 

+3 
 
 
+3 
 
0 

Skule og 
barnehage 

Løyper nyttast av skole 
og barnehage. 
Vegutbygging gjev 
tryggare skuleveg. 
VA har ikkje innverknad 
på skule og barnehage. 

Løyper 
*** 
Veg *** 
 
VA * 

Løyper har positiv 
konsekvens for borna. 
Utbygginga av veg gir auka 
trafikktryggleik. 
VA har ikkje negative 
konsekvensar for barn- og 
unge. 

+3 
 
+3 
 
0 

Rekreasjon 
og friluftsliv 

Områda ligg nær anlegg 
for idrett og friluftsliv. 
Veg og VA vil ikkje ha 
innverknad på 
rekreasjon og friluftsliv. 

Løyper 
*** 
Veg * 
 
VA * 

Auka bruk av løyper er 
positivt. Begrense 
konsekvensane gjennom ei 
aktiv løypeforvaltning. Fleire 
får høve til å bruke naturen 
til rekreasjon og friluftsliv. 

+3 

Vatn og 
avløp 

Kommunalt VA-nett i 
Hovden og Hovden Sør 
må utbetrast. Det må 
etablerast nytt vatn og 
avlaupsanlegg i 
hytteområda i Bykle. 

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

+3 

Trafikale 
forhold/-
trafikk-
sikkerheit 

Vegutbygging vil betre 
trafikk avvikling og 
trafikktryggleiken. 

* Utbetring av rv 9vil berre 
vere positivt. 

+3 

Risiko og sårbarheit: 
Ingen område ligg innaføre fareområde for flaum og ras. 
 
 

Oppsummering av konsekvensar 
Løyper kan ha negative konsekvensar for villrein. Det er difor viktig med ein aktiv 
løypeforvaltning for å redusere konsekvensane. 
Utbygging og forbetring av rv 9 og VA-nettet er positivt for utviklinga av kommunen. 



Positiv:  

Negativ:  

Konklusjon: 
Vi ser på dei positive sidane som større enn dei negative og ynskjer denne utviklinga. 

Merknad: 
 

 

  



 

3. Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
Bebyggelse og anlegg, jfr Pbl §11-7, 
pkt 5 

Foreslått 
føremål 

Landbruk-, natur- og friluftsformål med 
høve til spreidd bustad og fritidsbustader 

Storleik 
(areal): 

LNF-område med spreidde fritidsbustader. Det er 8 område med totalt høve til 
14 nye hytter. 

Omtale av 
områda: 

Det er opna opp for spreidd bygging av fritidsbustader på nokre få stader. Det 
er område som tidlegare er utbygd med nokre få hytter gjennom gamle 
disposisjonsplanar. 

Intensjon for 
plan-
forslaget: 

Dette er område som har hatt godkjende disposisjonsplanar frå tidlegare. Ein 
treng nye byggeregler for desse områda og legg difor inn plankrav dersom dei 
vil bygge fleire hytter i området. Føresegnene i kommuneplanen gjeld føre 
disposisjonsplanane. 

  



Tema Områdets verdi Verdi Konsekvensar av tiltaket Konse-
kvens-
utgreiing 

Miljø Områda har ikkje høg 
verdi for miljø. 

* Utbygging i desse områda 
gir ikkje negativ konsekvens 
for miljø. 

0 

Villrein Områda har ikkje verdi 
for villreinen. 

* Ferdsle ut frå områda kan 
laga negativ konsekvens for 
villrein. Dette blir styrt 
gjennom ei aktiv 
løypeforvaltning. 

-1 

Landbruk Tiltaka kjem i nærleiken 
av landbruksområde 
nokre stader. 

* Det vil ikkje bli bygd ned 
landbruksmark. Det blir ikkje 
negativ konsekvens. 

0 

Landskap/-
terreng 

Spreidd utbygging har 
liten innverknad på 
landskap og terreng. 

* Den spreidde utbygging gjev 
ikkje negativ konsekvens. 

0 

Jordbrukets 
kultur-
landskap 

Utbygginga vil ikkje røre 
ved verdifulle 
kulturlandskap. 

* Nokre tiltak kan verke 
negativt inn på 
landskapsbilde der det er 
nær aktiv drift eller skjøtsel. 

-1 

Kulturminne
/kulturmiljø 

Utbygging vil kunne 
røre ved kulturminne i 
LNF sone. 

* 
 

Dei utbyggingane ein der for 
seg no, må ta omsyn til 
kulturminne. 

-1 

Klima og 
energi 

Tiltak vil ikkje ha stor 
innverknad på klima og 
energi. 

** Vil ikkje ha negativ 
konsekvens. 

0 

Sjø og 
vassdrag 

Lite aktuelt. * Lite aktuelt 0 

Grend- og 
tettstads-
utvikling 

Lite aktuelt. * Lite aktuelt 0 
 
 

Barn og 
unge 

Lite aktuelt. * Lite aktuelt 0 
 
 

Skule og 
barnehage 

Lite aktuelt. * Lite aktuelt 0 

Rekreasjon 
og friluftsliv 

Dette gjeld svært få 
område. 

* Positivt for dei det gjeld  0 

Vatn og 
avløp 

Infrastruktur i spreidde 
felt må løysast lokalt. 

** Det kan vere vanskeleg å 
kople seg på kommunale VA 
leidningar.  

-2 

Trafikale 
forhold/-
trafikk-
sikkerheit 

Tilkomst og parkering 
må ordnast. Har ikkje 
noko å bety for 
trafikksikkerheit.  

* Positivt for dei det gjeld. 0 



Risiko og sårbarheit: 
Ingen område ligg innaføre fareområde for flaum og ras. 
 
 

Oppsummering av konsekvensar 
 

Positiv: Få betre styringsverktøy og tillate nokre få fritidshus i LNF. 

Negativ:  Tillate fritidshus i LNF. 

Konklusjon: 
Vi ser på dei positive sidane som større enn dei negative og ynskjer denne utviklinga. 

Merknad: 
 

 

 


