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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet har vært å oppdatere plankart og bestemmelser i reguleringsplan for Dyregrenda 

syd. Revisjon av planen tilrettelegger nå for bedre parkeringsmuligheter og adkomstveger til hyttene samt at 

den åpner opp for at hyttene kan bygges noe større enn i tidligere reguleringsplan.  

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan for Hovden 2013 - 2025 vedtatt i 2014. Planarbeidet 

vurderes til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, og utføres av COWI AS på vegne av Dyregrenda 

Sør hyttevel. 
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2 Prosess og medvirkning 

Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven av 2008 § 12-3. 

Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL§§ 12-5 og 12-6. Bestemmelsene i reguleringsplanen 

er utarbeidet i henhold til PBL. §12-7. Dette dokumentet, planbeskrivelsen, er utarbeidet etter PBL. § 4-2. 

2.1 Framdrift 

Varsel om igangsetting av planarbeid / frist for 

uttalelse 

11. oktober 2018 / 12. november 2018 

Innsending av forslag til 1. gangsbehandling  Vår 2019 

1. gangsbehandling  Vår 2019 

Offentlig ettersyn (6 uker)  Februar 2020 

2. gangsbehandling (antatt) Vår/sommer 2020 

Kommunestyrevedtak (antatt) Vår/sommer 2020 

 

2.2 Medvirkningsprosessen, varsel om oppstart 

I Plan- og bygningsloven § 12-8 stilles krav til informasjon og medvirkning. 

Den 11. oktober 2018 ble det varslet oppstart av planarbeidet. Berørte parter ble varslet pr. brev, i tillegg ble 

det lagt ut annonse på Bykle kommunes hjemmesider, samt varslet i Setesdølen avis. Annonsen kom med 

oppfordring til berørte parter og interesserte om å komme med innspill og merknader til planarbeidet. Frist 

for å komme med innspill og merknader var satt til 12. november 2018.  

Et arbeidsutvalg fra Dyregrenda velforening har bidratt under hele planprosessen. Hytteeierne har fått 

mulighet til å komme med innspill til endringer av plankart og reguleringsbestemmelser. Alle innspill har 

blitt videreformidlet via styret i velforeningen.  
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3 Gjeldende planer og føringer 

 

3.1.1 Statlige føringer 

› Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

› Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planlegginga 

› Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag 

› Rikspolitiske retningslinjer om "tilgjengelighet for alle", rundskriv T5/99 

› T-1459 "Grad av utnytting" 

› St.meld. nr. 29 (1996-1997): Om regional planlegging og arealpolitikk 

› St.meld. nr. 39 (200-2001): Friluftsliv. En veg til høyere livskvalitet 

› St.meld. nr. 23 (2001 – 2002): Bedre miljø i byer og tettsteder 

› St. meld. nr. 16 (2004-2005): Leve med kulturminner 

› St. meld. nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

› St. meld. nr. 34 (2006-2007): Norsk klimapolitikk 

› St. meld. nr. 22 (2007-2008): Samfunnssikkerhet, samvirke og samordning 

 

3.1.2 Kommuneplaner 

› Kommuneplanen for Bykle kommune, 2010 – 2026 (samfunnsdelen): 

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, være et styringsverktøy for 

kommunesamfunnet som helhet og samordne planer for ulike sektorer. I forhold til utbygging skal 

kommuneplanen legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, fritidsbebyggelse og 

næring. 

 

› Kommuneplan for Bykle kommune (arealdel), 2018-2030 

Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser rammer for arealbruken i kommunen og er en 

juridisk bindende plan for Bykle kommune. Mål, visjoner og strategier fra samfunnsdelen skal følges opp i 

kommuneplanens arealdel. Det gjelder både i formål i reguleringsplankartet og bestemmelser til de ulike 

arealkategoriene. Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

 

 

› Kommunedelplan for Hovden, 2013-2025 

Kommunedelplanen for Hovden er en detaljering av kommuneplanen. Formålet med planen er å disponere 

areal og ressurser på Hovden slik at framtidige generasjoner får gode vilkår til å leve, bo og drive næring. 

Turisme er vektlagt som den viktigste næringen og en av hovedmålsettingene med planen er å …."  forsterke 

og viareutvikle turisme som næring på Hovden". I kommunedelplanen er planområdet satt av til 

fritidsboligbebyggelse og landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF). 
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       Figur 1: Utsnitt fra Hovden kommunedelplan 2013-2030 (Kilde: Bykle.kommune.no) 

 

3.1.3 Reguleringsplaner 

• Dyregrenda sørlige del. Vedtatt 25.01.10. PlanID: 200912. 

Ny reguleringsplan vil erstatte deler av denne planen. 
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Figur 2: Eksisterende reguleringsplan for Søndre del av Dyregrenda 
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4 Dagens situasjon 

Dette kapittelet omhandler planområdet slik det framstår i dag.  

4.1 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger ca. 300 m. vest for Hovden sentrum og 600 m. sør for Hovden skisenter. Planens 

begrensning omslutter et område på ca. 180 daa. 

 

Figur 3: Planområdets beliggenhet (Kilde: kartverket.no) 

4.2 Eierforhold 

Området som berøres av planarbeidet innebefatter i hovedsak gnr/bnr: 2/1, 2/1287, 2/1480, 2/445, 2/448, 

2/197, 2/1205, 2/1206, 2/1155, 2/150, 2/45, 2/148, 2/126, 2/1025, 2/1571, 2/517, 2/518, 2/1294, 2/126, 

2/1451, 2/128, 2/109, 2/330, 2/1242, 2/1241, 2/144, 2/1020, 2/500, 2/129, 2/1018, 2/1019, 2/1589, 2/111, 

2/124, 2/198 

4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet består i hovedsak av spredt hyttebebyggelse, veger og grøntstruktur. Det går en skiløype 

igjennom planområdet som blir mye brukt på vinterstid. Gåttstøylbekken renner også igjennom planområdet. 

Planområdet grenser til Breivevegen i sør-øst, Skisentervegen i øst, Fjellparkvegen i nord og i vest mot 

Djupetjønn hyttegrend.  
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Figur 4: Oversiktsbilde over Dyregrenda syd 

4.4 Stedets karakter 

Hovden er et av de mest besøkte og attraktive turist- og reiselivdestinasjonene i Agder-regionen, spesielt på 

vinterstid. Området er preget av flott høyfjellsnatur og aktiviteter knyttet til langrenn og alpint. Hovden 

alpinsenter ligger kun ca. 600 m nord for planområdet. Alpinsenteret har 34 km med løyper, to 4-seters 

ekspressheiser, 5 skitrekk og en 2-seters heis. I tillegg er det et omfattende ski- og løypenett på 170 km som 

prepareres om vinteren. Hovden badeland benyttes både av fastboende, hytteeiere og andre turister. 

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

fritidsboliger med mørk kledning og saltak. 
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Figur 5: Eksisterende hyttebebyggelse innenfor området (Kilde: google maps) 

 

Figur 6: Eksisterende hyttebebyggelse innenfor området (Kilde: google maps) 
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Figur 7: Eksisterende hyttebebyggelse innenfor området (Kilde: google maps) 

4.5 Natur og landskap 

Området består i hovedsak av høyfjellsskog med morene over berggrunn. Nord på planområdet er det 

breelvavsetning. Gåttstøylbekken renner igjennom området.  Det er ikke registrert viktig naturmangfold eller 

arter innenfor planområdet. Det er ikke registrert områder med dyrkbar jord ei heller jordbruk/skogbruk 

innenfor området.  

4.6 Flom-, erosjon- og skredfare 

Deler av området rundt Gåttstøylbekken ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Det er ikke registrert 

områder med fare for ras og skred innenfor eller i betydelig nærhet til planområdet. Området grenser til 

område med aktsomhet – utløpsområde for snøskred. Kartet er generelt. På grunn av nye bygg som er 

oppført nærmere område som ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred, vurderes faren for snøskred 

som svært lav.  
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Figur 8: Aktsomhetsområde for snøskred. Kilde: NVE 
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Figur 9: Masser i planområdet (Kilde: NGU.no) 

Ifølge NVE sine databaser så ligger planområdet innenfor aktsomhetsområde for flom. Disse 

aktsomhetsberegningene er datagenererte og er meget grove.  
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Figur 10: Aktsomhetsområde for flom (Kilde: nve.no) 

Det er lagt inn flomsone på 5 meter langs Gåttstøylbekken. Det ble utført en flomanalyse for Gåttstøylbekken 

i reguleringsplan for Dyregrenda nord. Her ble det anbefalt en 5 meters byggegrense fra Gåttstøylbekken, 

samt 5 meter hensynssone for flom. Dette er videreført i reguleringsplan for Søndre del av Dyregrenda. 

Flomanalysen finnes som vedlegg til planen.  

4.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Dagens generasjon er forpliktet til å forvalte kulturminner med respekt for dem som har levd før oss, og med 

omtanke for dem som kommer etter. Kulturminneloven definisjon av kulturminner og kulturmiljøer:  

"Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder  lokaliteter, 

tro eller tradisjon til.  

Med kulturminner menes området hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 

sammenheng." 

 

Det er registrert 17 kulturminner innenfor området.  

Kulturminner med grønn tekst viser kulturminner som fremdeles finnes innenfor området. Kulturminner med 

rød tekst er fjernet. Følgende kulturminner er registrert innenfor området: 

• ID 91910-1: Kullgrop- Automatisk fredet  

• ID 99350-1: Kullgrop – Automatisk fredet 

• ID 99059-1: Kullgrop – Fjernet- Automatisk fredet 
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• ID 99140-1: Kullgrop – Automatisk fredet 

• ID 99450-1: Kullgrop – Fjernet- Automatisk fredet 

• ID 99109-1: Kullgrop – Fjernet Automatisk fredet 

• ID 99430-1: Kullgrop – Fjernet – Automatisk fredet 

• ID 99440-1: Kullgrop – Fjernet – Automatisk fredet 

• ID 98919-1: Kullgrop – Fjernet – Automatisk fredet 

• ID 99384-1: Kullgrop- Automatisk fredet  

• ID 99190-1: Kullgrop - Fjernet – Automatisk fredet 

• ID 98995-1: Kullgrop – Fjernet – Automatisk fredet 

• ID 99016-1: Blestertuft – Automatisk fredet 

• ID 99325-1: Blestertuft – Automatisk fredet 

• ID 98970-1: Kullgrop – Automatisk fredet 

• ID99056-1: Kullgrop – Fjernet – Automatisk fredet 

• ID 99343-1: Kullgrop - Fjernet – Automatisk fredet 
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Figur 11: Omtrentlig planavgrensning med kulturminner. Kulturminner som ikke er fjernet har fått hensynssone i plankartet. 

Kilde: Askeladden kulturminnesøk.  

4.8 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Hovden ligger i toppen av Setesdalen omringet av fjellandskap. Ryfylke-, Setesdals- og Austheiene som 

ligger i nærheten, gir planområdet en stor rekreasjonsverdi. Den norske turistforening har flere oppmerkede 

løyper med utspring fra Hovden sentrum. Skiløype krysser også planområdet. I tillegg til turistforeningens 

lange ruter, ligger det også kortere løyper i naturlandskap i nærhet til planområdet. 

Eksisterende grønnstruktur innenfor planområdet blir brukt til rekreasjonsformål i form av skigåing på 

vinterstid, med skiløype som krysser planområdet samt turgåing på sommerstid.  

ID 91910-1 
ID 99350-1 

ID 99059-1 

ID 99140-1 

ID 99450-1 

ID 99109-1 

ID 99430-1 

ID 99440-1 

ID 98919-1 

ID 99384-1 

ID: 99190-1 

ID 98995-1 

ID 99016-1 

ID 99325-1 

ID 98970-1 

ID 99056-1 

ID 99343-1 
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4.9 Trafikkforhold 

Området har adkomst fra den kommunale delen av Skisentervegen, Breivevegen og Fjellparkvegen via Rv 9. 

 

Figur 12: Kartet viser adkomstveger til området. Kilde: kart.finn.no 

4.10 Offentlige funksjoner 

Planområdet ligger sentralt på Hovden, med kort avstand til sentrum med barnehage-, barne-, ungdoms- og 

videregående skole. Her ligger også idrettsanlegg og Hovden Badeland. I sentrum finnes dagligvarebutikk 

med post. Sør for sentrum ligger rutebilstasjonen med bussforbindelse til Haukeli i nord, eller Kristiansand i 

sør med avgang flere ganger daglig. Hovden sør næringsområde ligger om lag 4 km. sør for Hovden sentrum 

ved Hartevassdammen. 

Planområdet 
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Figur 13: Oversikt over planområdets tilstøtende arealer, med offentlige funksjoner. (Kilde: norgeskart.no) 

4.11 Barns interesser og sosial infrastruktur 

Området er åpent med skrinn vegetasjon. Det går en skiløype igjennom området som er svært mye brukt av 

barn og unge. Området ligger i kort avstand til skianlegget og Hovden sentrum.  

 

 Barnehage 

 Skole 

 Idrettsanlegg 

 Handel 

 Skisenter 

 Hotell 

 Planområdet 
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5 Planforslag 

 

5.1 Formål  

Hovedformålet med planen har vært å oppgradere vegløsningene og parkeringsmulighetene til enkelte av 

hyttene samt revidere reguleringsbestemmelsene som åpner opp for å øke BRA og mønehøyde, gi mulighet 

til å bygge frittliggende eller sammenbygd garasje samt å bygge bod/uthus.  

  

Figur 14: Plankart for Dyregrenda sør (Kilde: COWI AS) 
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5.2 Arealbruk 

Planområdet er på ca. 180 daa. Nedenfor beskrives foreslått arealbruk innenfor området. 

Formål Areal daa. 

Bebyggelse og anlegg:  

Fritidsbebyggelse-frittliggende, område F1-F17 89,01 daa 

Skiløypetrasé, BST 4,27 daa 

Energinett, BE 0,19 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Veg, SV1-SV25 11,32 daa 

Gang- og sykkelveg, SGS 1,07 daa 

Annen veggrunn – teknisk anlegg, SVT 1,32 daa 

Tekniske bygninger/konstruksjoner, STB 0,01 daa 

Parkering, P1-P6 3,00 daa 

Grønnstruktur:  

Turveg, GTD 0,10 daa 

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift  

Friluftsformål, LF 67,74 daa 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  

Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV 2,04 daa 

 

5.2.1 Bebyggelse og anlegg 

 

Fritidsbebyggelse-frittliggende, område F1-F17 

Formål for fritidsbebyggelse videreføres i ny plan. Det er gjort små endringer i formålsgrensene for å tilpasse 

formålene etter hva som er bygget. I eksisterende reguleringsplan var deler av enkelte hytter innenfor 

friluftsformål. Disse endringene er justert i ny plan.  

Byggegrense er vist i plankartet. Der byggegrense ikke er tegnet inn i plankartet er byggegrense 2 meter fra 

formålsgrensa. Byggegrense mot Gåttstøylbekken er 5 meter. 

Det er også gjort noen endringer i bestemmelsene knyttet til fritidsbebyggelse:  

For fritidsbebyggelse skal ikke BRA overstige 250 m² (tidligere 200 m²). Maks mønehøyde fra ferdig 

innvendig gulv til topp møne er: 6 meter for område F1, F2, F3, F5, F6, F7 og F10 og 5,5 meter fra område 

F8, F9, F11-F17. 

 

Bestemmelsene åpner også opp for å kunne bygge frittliggende garasje samt mulighet til å kunne bygge 

bod/uthus. Ved en slik endring vil hyttene kunne benyttes mer hyppig, samt gi bedre plass for at hele 

familien kan bruke hyttene i Dyregrenda syd. For å få sikre at endringene i bebyggelsen harmonerer med 

omgivelsene og omkringliggende arkitektur, er det lagt inn bestemmelser knyttet til byggenes utforming og 

takvinkel. 

Dobbelhytter som er i eksisterende plan er videreført i ny plan. Det tillates ikke nye dobbelhytter.  
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Nye bygg skal ha takvinkel mellom 20 og 35 grader. Vinkel er satt med bakgrunn i omkringliggende 

bebyggelse samt for å ta hensyn til de store snømengdene som er vanlig på Hovden. Dette er også i tråd med 

kommuneplanen.  

Det er i bestemmelsene oppgitt maks antall eiendommer for feltene F1-F17. Antallet er ikke endret i ny 

reguleringsplan. Dette sikrer et område med lite støy og rom mellom hyttene. Det er gode grøntområder 

mellom hyttene som åpner opp for lek og rekreasjon.  

Formål for fritidsbebyggelse er justert ved hyttene: 

› Fjellparkvegen 13 (Tidligere Fjellparkvegen 11): Her er det ønske om å bygge garasje og bod sammen 

med maks mønehøyde 5,5 meter. En slik løsning vil harmonere med hytten og vil gi en god estetisk 

løsning som tar vare på omkringliggende vegetasjon. Ved å bygge sammen garasje og bod vil også 

området bli mer ryddig, med færre bygg totalt på området. For å få plass til ønsket garasje/bod er 

formålsgrensen for fritidsbebyggelse utvidet noe. Utvidelsen vil ikke være til hinder for fri ferdsel i 

friluftsområdet. Det er også store avstander til naboer. Skissen under viser illustrasjon av innspill om 

ønske av garasje/HC-bod til venstre, og utsnitt fra plankartet til høyre. Hytteeier har behov for innlagt 

vann og kloakk i ny garasje. Dette er derfor inkludert i bestemmelsene for denne fritidsboligen. Da dette 

er et generelt ønske kun for Fjellparkevegen 13, vil denne bestemmelsen kun gjelde for denne 

fritidsboligen.  

 

  
› Fjellparkvegen 29, Fjellparkevegn 27, Fjellparkvegen 15, Snarevegen 38, Snarevegen 50, Vestvegen 6, 

Djuptjønnvegen 14. Formålsgrenser er justert for å tilpasse hytter som er bygget i dag.  

› Skisentervegen 63 har fått regulert adkomst fra eksisterende parkeringsplass frem til hytta.  
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›  Det er blitt utarbeidet en løsning til fremtidig hytteutvidelse for Vestervegen 2 (tidligere Skisentervegen 

61). Løsningen viser en utvidelse av hytta der det tidligere var parkeringsplass for hytta. Adkomst via 

Skisentervegen er dermed tatt ut og flyttet til Sv 9. Byggegrense fra gang- sykkelveg til planlagt 

bygning er på 5 meter på det minste. På østsiden av Skisentervegen er byggegrense satt til 3 meter. Det 

er lagt inn bestemmelse om at kommunen skal holdes skadesløs dersom brøyting av Skisentervegen 

med tilhørende gang- og sykkelveg skal påføre skade på Vestervegen 2 (tidligere Skisentervegen 61). 

Hytteeier vil også bygge tilbygget slik at det blir lite utsatt for brøyteskader (ikke vinduer og bygget vil 

ha materialer som tåler noe isklumper) 

.  

Figur 156: Illustrasjon av løsning for Vestervegen 2 (tidligere Skisentervegen 61) 
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Det har vært en utvikling i område både når det gjelder infrastruktur og hytter. Skisentervegen var 

opprinnelig uten gang- og sykkelveg, og gang- og sykkelvegen har medført at eiendommen har måtte 

avgi grunn. Løsningen som nå legges frem ivaretar hensynet til Skisentervegen samtidig som det er 

mulighet for å utvikle bygningsmassen der hvor det er mest hensiktsmessig. Ved å anlegge adkomst til 

eiendommen fra SV9 blir det også sanert en avkjørsel. Dette anses som en god trafikksikring både for 

gang- og sykkelvegen og kjørevegen, og da på en strekning hvor hastigheten lett kan bli høy i forhold til 

vegens profil. Ser man også på omkringliggende hytteområder, eksempelvis Stussli, er byggegrense 

også satt til 5 meter fra vegen. Her er det flere bygg som også ligger nærmere 5 meter.  

› Byggegrense rundt Djuptjønnvegen 12 A er justert etter innspill fra hytteeier. Det er ønskelig å føre opp 

garasje inntil byggegrense i nord på østsiden av hytta 

 

› Formålsgrensen rundt Skisentervegen 42 (tidligere Skisentervegen 44) er endret etter innspill fra 

hytteeier. Det er ønskelig å utvide hytta noe i nord-øst. Formål for fritidsbebyggelse er derfor utvidet 

noe for å gi plass til ønsket fremtidig utvidelse av hytta. Fotavtrykk for ønsket utvidelse et tegnet inn i 

plankartet. Avkjørsel til hytta er også endret noe i lengden for å få plass til ønsket utvidelse innenfor 

formål for fritidsbebyggelse.  
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Skiløypetrasé, BST 

Eksisterende formål for skiløypetrasé videreføres i ny plan. Det er i planen tatt ut en adkomstveg som krysser 

skiløypa. Løypa har en regulert bredde på 6 meter. Skiløypa kan brukes som tursti på sommerstid.  

Øvrige kommunaltekniske anlegg, SVT 

Eksisterende formål "øvrige kommunaltekniske anlegg" videreføres i ny plan. Det legges ikke opp til nye 

fritidseiendommer og kapasiteten vil dermed heller ikke endres.  
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5.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Veg, SV 

Adkomsten til området er fra Skisentervegen/Fjellparkvegen. Områdene SV regulerer eksisterende og nye 

adkomstveger. Alle veger innenfor feltet er private/felles, mens skisentervegen er offentlig.  

Det er regulert inn og gjort endringer på enkelte adkomstveger i plankartet. Enkelte av endringene er ønsker 

fra hytteeierne, mens justeringer i forhold til slik vegene er i dag er ønske fra Bykle kommune: 

› Adkomstveg til Fjellparkvegen 13 (tidligere Fjellparkvegen 11) er justert i forhold til eksisterende 

situasjon. Det er også regulert inn en parkeringsplass øst for innkjøringen. Denne eksisterer der i dag og 

er derfor regulert inn i plankartet.  

› Adkomstveg til Snarevegen 54. Det er også regulert snuareal og parkeringsareal. 

› Adkomstveg til Djuptjønnvegen 22 er endret i forhold til eksisterende situasjon. Veglinje i 

kartgrunnlaget er regulert til vegformål.  

› Adkomstveg til Skisentervegen 60, Skisentervegen 58, Skisentervegen 40 (tidligere Skisentervegen 42), 

Skisentervegen 44 (Tidligere Skisentervegen 46), Skisentervegn 54, Skisentervegen 52, Skisentervegen 

48, Skisentervegen 50 er endret i forhold til eksisterende situasjon. Vegformål var tidligere regulert over 

eksisterende hytter. Veglinje i kartgrunnlaget er regulert til vegformål.  

› Adkomst til Skisentervegen 69 og Skisentervegen 67 er endret i forhold til eksisterende situasjon. 

Vegformål var tidligere regulert over eksisterende hytter. Veglinje i kartgrunnlaget er regulert til 

vegformål.  

› Adkomstveg til Vestvegen 15, Vestvegen 17, Vestvegen 11, Vestvegen 9. Vegformål var tidligere 

regulert over eksisterende hytter. Veglinje i kartgrunnlaget er regulert til vegformål.  

› Det er regulert inn adkomstveg til Skisentervegen 65. 

› Det er regulert inn adkomstveg til Skisentervegen 63. 

› Det er regulert inn felles parkering for område F15. Det er lagt inn bestemmelse om at det skal etableres 

felles avkjørsel til hyttene på F15. 

 
› V24 i eksisterende reguleringsplan for Dyregrenda syd er tatt ut fra reguleringsplanen. Denne vegen er 

ikke koblet sammen med veg i reguleringsplan for Djupetjønn (vedtatt i 2017). Djupetjønnvegen 138 

har fått regulert ny adkomst. Ved å ta ut V24 er det også en mindre vegkryssing av skiløypa.  
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Figur 18 Rødstiplet linje viser grense mellom reguleringsplan for Djupetjønn og Dyregrenda syd. Det er ikke vegkobling til 

Djupetjønnvegen 138 i dag.  

› Det er regulert adkomstveg til Fjellparkvegen 25 (tidligere Fjellparkvegen 17), Fjellparkvegen 15, 

Fjellparkvegen 23 (tidligere Fjellparkvegen 19), Fjellparkvegen 21 (tidligere Djupetjønnvegen 140), 

Fjellparkvegen 17 (tidligere Fjellparkvegen 13) og Fjellparkvegen 19 (tidligere Djupetjønnvegen 138). 

Parkeringsplassen P5 er justert noe for å få adkomst fra Fjellparkvegen.  

 
›  Adkomstveg til Djupetjønnvegen 12A/12B. Adkomstveg er tilpasset eksisterende situasjon.  

V24 er ikke koblet til veg i reguleringsplan 

for Djupetjønn. 
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› Adkomstveg til Skisentervegen 74, Skisentervegen 72, Skisentervegen 70, Skisentervegen 68. 

Vegformål var tidligere regulert over eksisterende hytter. Adkomstvegen er også endret noe for å gi en 

god geometri inn til nye garasjer for hyttene. Illustrasjonen under viser tidligere reguleringsplan til 

venstre og endring av veggeometrien i nytt planforslag til høyre. Det er regulert inn mer vegareal for å 

få tilstrekkelig areal for inn- og utkjøring av garasjene. Vegen er bygget slik den er i utsnittet til venstre 

under. Det er derfor lagt inn noe mer vegareal i forhold til eksisterende situasjon. Garasjene ligger på 

det minste ca. 4 meter fra rv. 9. 

   
› Adkomstveg til Skisentervegen 76. Veglinje i kartgrunnlaget er regulert til vegformål.  

› Skisentervegen med tilhørende gang- og sykkelveg er justert etter bygd veg i tidligere reguleringsplan 

var det avsatt rundt 9 meter til gang og sykkelveg. Resterende areal som ikke er gang- og sykkelveg er 

regulert til annet vegformål. Dette for å få nok areal til snøopplag ved brøyting av gang- og 

sykkelvegen. Bredden på annen veggrunn er ca. 5,5 meter i nord og ca. 5 meter i sør.  Ved Vestervegen 

2 er det regulert 5 meter byggegrense fra gang- og sykkelvegen og 3 meter annet vegformål. 

Illustrasjonen under viser eksisterende reguleringsplan med gang- og sykkelveg til venstre, og nytt 

planforslag med gang- og sykkelveg og annen veggrunn til høyre.  

    
› Deler av vegareal til Snarevegen 42 er tatt ut for å legge inn planlagt garasje. Illustrasjonen under viser 

hvor garasjen er tenkt til venstre, samt illustrasjon fra plankartet til høyre: 
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Gang-/sykkelveg, SGS 

Gang- og sykkelvegen er justert i forhold til slik den er bygget i dag, og følger samme bredde som den har i 

den vedtatte planen for Dyregrenda nord, plan ID 201611. Bredden er på ca. 3,3 meter.  

 

Annen veggrunn, SVT 

Areal SVT er videreført fra eksisterende reguleringsplan.  

 

Parkering, område P1-P6 

Parkering er videreført fra eksisterende plan. Parkering ivaretas i hovedsak på egen tomt. Parkeringsplassene 

er regulert med stiforbindelser til de ulike hyttene. Disse er videreført fra eksisterende reguleringsplan.  

Parkeringsplass P5 er utvidet noe ettersom det er etablert adkomstveg til Fjellparkvegen 25 (tidligere 

Fjellparkvegen 17), Fjellparkvegen 15, Fjellparkvegen 23 (tidligere Fjellparkvegen 19), Fjellparkvegen 21 

(tidligere Djupetjønnvegen 140), Fjellparkvegen 17 (tidligere Fjellparkvegen 13) og Fjellparkvegen 19 

(tidligere Djupetjønnvegen 138) 
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5.2.3 Grønnstruktur 

Turveg, GTD 

Det er regulert inn offentlig turveg fra gang- og sykkelveg til skiløypa.   

 

5.2.4 Landbruks-, natur og friluftsområder 

Friluftsformål, LF 

Områder regulert til friluftsformål er videreført i ny reguleringsplan. På grunn av noen nye adkomstveger 

samt noe justering av område regulert til fritidsbebyggelse, er dette arealet noe mindre enn i tidligere 

reguleringsplan. Disse endringene er minimale. Det er ivaretatt gode arealer rundt fritidsbebyggelsen til 

friluftsformål.  

 

5.2.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV 

Området i Gåttstøylbekken er regulert til naturområde i sjø og vassdrag. Bekken er et viktig 

landskapselement i området, og bør bevares i størst mulig grad.  

 

5.2.6 Faresoner 

Sikringssone, Høyspentanlegg (H370)  

Det tillates ikke bygg for varig opphold i dette området. Områdene kan benyttes i samsvar med hovedformål 

dersom høgspentlinja blir lagt i kabel i bakken. Avstand til nye bygg fra kabel i bakken/høyspentlinje må 

være minimum 4 m.  

 

Flomfare, H320 

Eksisterende vegetasjon og det naturlige bekkeløpet skal bevares. Det er ikke tillatt å oppføre bygg eller 

anlegg innenfor sonen. Flomsonen er på 5 meter på hver side av bekkeløpet. Denne flomsonen er videreført 

fra reguleringsplan for Dyregrenda nord hvor det ble utført flomanalyse av Gåttstøylbekken. Flomanalysen 

for Gåttstøylbekken finnes som vedlegg til planbeskrivelsen.  
 

5.2.7 Infrastruktursone (pbl. 2-6 jfr. §11-8) 

Krav vedrørende infrastruktur, (H410) 

Området regulerer eksisterende VA ledninger i bakken.  

 

5.2.8 Sone med særlig angitte hensyn (pbl. 2-6 jfr. §11-8) 

Bevaring kulturmiljø, (H570) 

Det er regulert bevaringssone rundt område med kulturminnene: ID 99016-1, 99325-1, 98970-1. Sonen er 

videreført fra eksisterende reguleringsplan.  
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5.2.9 Båndleggingssoner (pbl. 2-6 jfr. §11-8) 

Båndlegging etter lov om kulturminner, (H730) 

Kulturminnene er videreført fra eksisterende reguleringsplan og har fått hensynssone i plankartet. Det er ikke 

tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på 

annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje. 

 
 

5.3 Byggegrense 

Byggegrense er vist i plankartet. Der det ikke er byggegrense er byggegrense 2 meter fra formålsgrensa. 

Byggegrensen mot bekk er 5 m. Dette for å sikre mot flom.  
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6 Konsekvenser av foreslåtte tiltak  

 

6.1 Generelt 

Planforslaget følger opp de overordnede føringene i kommuneplanen. Endring av reguleringsbestemmelser 

som åpner opp for å kunne bygge noe større hytter med bedre parkeringsmuligheter vil kunne øke områdets 

attraktivitet som sentralt hytteområde på Hovden. 

6.2 Landskap 

Planområdet må bearbeides for å legge til rette for nye atkomstveger. Nye adkomstveger skal likevel 

tilpasses terrenget. Ved valg av vegtraséer for nye adkomstveger har det blitt lagt vekt på å følge terrenget 

for å unngå store inngrep. I forhold til landskapet er det små endringer i forhold til eksisterende situasjon. 

Området vil fremdeles oppleves som åpent, med gode friområder med naturlig vegetasjon mellom hyttene. 

I reguleringsbestemmelsene åpnes det opp for at det tillates å bygge garasje og bod. For å sikre at området 

får en helhet som glir inn i omkringliggende omgivelser og bebyggelse er det lagt inn følgende bestemmelse: 

"Ved behandling av byggemeldinger skal bygningsmyndighetene se til at de enkelte bygg og anlegg får en 

god utforming når det gjelder form, materialbruk og farger." Dette vil sikre at nye bygg vil gli inn i 

omgivelsen og landskapet.  

6.3 Naturmangfold 

Planområdet er regulert til atkomstveger, hyttetomter og friluftsområde. I henhold til naturmangfoldlovens § 

7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§8 – 12. Under følger redegjørelse for hvordan disse 

prinsippene er vurdert og vektlagt: 

§8 – Kunnskapsgrunnlaget: 

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

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

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

 

§9 – Før-var-prinsippet: 

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er godt, og virkningene av planen omtales nedenfor.  

På planområdet er det gjennomført registreringer med tanke på ovennevnte, og det er ikke registrert arter 

eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet. 

 

§10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning: 

På grunn av tiltakets størrelse og omfang, samt det er i området gjennomført registreringer med tanke på 

ovennevnte hvor der er ikke registrert arter eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet vil 

planforslaget ikke medføre negative konsekvenser for naturmangfold. 

Ser man da på den totale belastningen på bakgrunn av punktene som er beskrevet ovenfor og vurderer man 

tiltaket i en større sammenheng, må man se hvordan tiltaket kan virke inn på andre økosystemer. I dette 

tilfellet er det ingen andre økosystemer som vil ta skade av tiltakene som er planlagt på planområdet. 

 

§12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 

Ved opparbeidelse av planområdet vil det blitt tatt forhåndsregler som gjør at man unngår skader på 

naturmangfoldet ihht til gjeldende lover og forskrifter på planområdet. Vurdert ut ifra nåværende og 

fremtidig bruk, samt tiltakets størrelse og lokalisering i forhold til eksisterende hytteområder, 
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utdanningsinstitusjoner, befolkningsvekst og økonomi, er vi av den oppfatning av at tiltaket samlet sett vil 

være hensiktsmessig for samfunnet. 

6.4 Kulturminner 

Kulturminnene som ikke er fjernet har fått hensynssone, "Bevaring kulturmiljø H570" samt 

"båndleggingssone etter lov om kulturminner" i plankartet.  Det er lagt inn følgende bestemmelse i 

reguleringsbestemmelsene: "Ut fra viktigheten å bevare de gjenværende kulturminnene er det ikke tillatt å 

sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen 

måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje." 

6.5 Teknisk infrastruktur 

Området er ferdig utbygd. Teknisk infrastruktur anses derfor som ferdig etablert. Det tillates ikke flere nye 

enheter utover de som ligger vedtatt i dagens plan.  

6.6 Barn og unges interesser 

Området har kort vei til badeland samt skianlegg med både langrennsløyper og flere skiheiser. I tillegg så 

ligger området sentrumsnært med skole, butikk og barnehage. Dette anses som positivt for barn og unge. 

Adkomsten til planområdet er via Skisentervegen og denne vegen er bygget med gang- og sykkelveg. 

Endringene i planen vurderes å ikke gi noen negative konsekvenser for barn og unge. Endringene er 

minimale, og området vurderes som svært godt for barn og unge. Området har store områder regulert til 

friluftsformål samt regulert skiløypetrasé som går igjennom området.  

6.7 Risiko og sårbarhet 

Det har blitt utført en Risiko- og sårbarhetsanalyse for område. Denne har registrert følgende hendelser: 

• Kvikkeleire, utglidninger, ustødige, grunnforhold (lav risiko) 

• Flomfare (middels risiko) 

• Flomsonekart, historiske flomnivå (middels risiko) 

• Store snømengder (middels risiko) 

• Radon (middels risiko) 

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

• Isgang (lav risiko) 

• Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en 

risiko for området -skiløype som krysser området (lav risiko) 

• Brannvannforsyning (lav risiko) 

• Fredet kulturminne (lav risiko) 

 

ROS-analysen finnes som vedlegg til planen.  

6.8 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det skal ikke etableres ny kommunal infrastruktur eller fortettes på området. Av den grunn vil ikke 

reguleringsplanen få noen større økonomiske konsekvenser for kommunen.  
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6.9 Avveining av virkninger 

Planen legger til rette for å kunne bygge garasje. Planen legger ikke opp til at det skal etableres noen nye 

fritidsboliger, noe som være positivt for området. Dette gir gode grøntområder mellom hyttene som vil være 

positive for rekreasjon og lek. 

Det vurderes at endringene i planen vil være svært positivt for områdets attraktivitet. Det er lagt inn en ny 

bestemmelse i reguleringsbestemmelsene som sikrer at nye bygg/garasjer/boder harmonerer med 

omkringliggende hyttebebyggelse på Hovden. Ved behandling av byggemeldinger skal 

bygningsmyndighetene se til at de enkelte bygg og anlegg får en god utforming når det gjelder form, 

materialbruk og farger. Dette vil gi et hytteområde som vil gli inn i omgivelsene og ikke virke dominerende i 

landskapet.  
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7  Planprosess 

7.1 Innkomne innspill og merknader  

Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. 

Allmennheten og berørte parter fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling av igangsatt 

detaljregulering av planområdet i avis, brev og på internett. 

Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn. Det er avholdt oppstartsmøte 

13.september 2018 med kommunen med representant fra tiltakshaver til stede. Planarbeidet ble varslet 10. 

oktober 2018, med frist for å inngi merknad 12. november 2018. Under følger innkomne merknader til 

varsling om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer til merknadene: 

 

Dato Innkomne 

merknader: 

Merknad: Kommentar: 

16.10.2018 Rune Hodne 1. Sender forslag til vegløsning for hytter 

gnr/bnr/fnr 2/1/104, 2/1/119, 2/1/112, utarbeidet 

av Sørlandskonsult i 2009/10 og som er 

tidligere fremmet for politikerne. Avsender 

forstår det som at forslaget den gang ble 

nedstemt.  

2. Avsender ønsker gjerne påtegnet vegstump opp 

til gnr/bnr/fnr 2/1/104 på evt. forslag, og skriver 

at Willy Bjørnson ønsker å undersøke 

muligheten for å anlegge veg helt til gnr/bnr/fnr 

2/1/119.  

3. Avsender har drøftet løst med Jan Rune 

Birkeland, hytte gnr/bnr/fnr 2/1/112. 

Oppstillingsplass for bil mellom gnr/bnr/fnr 

2/1/104, og 2/1/112 langs opptegnet veg kan 

være en mulighet, og skriver at dette bare er et 

forslag. 

4. Willy Bjørnson har tegnet et forslag som er 

sendt velformann Finn Audun Dahl. 

5. Hytte gnr/bnr/fnr 2/1/104, 2/1/119, 2/1/112 er 

åpne for alle forslag og ønsker fortløpende 

oppdatering rundt prosessen/utarbeidelsen av 

planen videre, slik at de kan komme med 

innspill, evt. være tilstede på befaring. 

6. Vedlegg: kart med forslag til opptegnet veg fra 

2009. (Krysser ikke skiløype) 

7. Vedlegg: innspill til detaljregulering av 

Dyregrend tilbake til 2009. 

1.-7. 1. -2. Det er 

utarbeidet flere 

mulige løsninger 

for å få til adkomst 

til hyttene. En har 

ikke kommet til en 

enighet med 

naboer for 

kryssing av 

adkomstvegen. 

19.10.2018 Teddy Teisrud 1. Ønsker en parkeringsplass på avsenders tomt 

(Gnr/bnr 2/1480). Ønsker at eksisterende P-

plass utvides til godt inn på tomten. 

1. Dersom 

parkeringsplass 

skal utvides til inn 

på tomten, vil 

denne måtte gå 

over 

Gåttstøylbekken. 

Gåttstøylbekken 

har flomsone på 5 
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meter på hver side. 

Av hensyn til flom 

samt bevaring av 

Gåttstøylbekken 

vil det ikke være 

mulig å utvide 

parkeringsplassen. 

Det er regulert en 

felles parkering på 

P4 for 

Fjellparkvegen 7, 

11 og 9. Det er lagt 

inn bestemmelse 

for P4 at det skal 

opparbeides en 

felles avkjørsel for 

Fjellparkvegen 7, 

11 og 9.  

24.10.2018 Willy Bjørnsen 

Eier av hytte 

gnr./bnr. 2/1/119 

 

1. Følgene gnr./bnr. 2/1/119, 2/1/112 og 2/1/104, 

er lokalisert i umiddelbar nærhet til hverandre 

og er uten veg. Gnr./bnr. 2/1/112 og 2/1/104 

antyder at de ser for seg en felles veg med 

parkeringsplass mellom sine hytter. Avsender 

vurderer det til å være for lite plass til parkering 

i høysesongen (vinter- og påskeferie) og ønsker 

parkeringsplass i umiddelbar nærhet til sin 

hytte. Han ønsker felles veg et stykke som 

deretter deler seg i to. En veg opp på kollen til 

gnr./bnr. 2/112 og 2/104, og en veg som 

fortsetter rundt kollen og til gnr./bnr. 2/119. 

Løsningen medfører ingen krysninger av 

skiløyper, men forutsetter at gnr./bnr 2/1/119, 

2/1/112 2/1/104 får knytte seg til Snarveiens 

ende. 

2. Ønsker at det undersøkes om det er lov til å 

gjøre en tilknytning til Snarveien, og dersom det 

er mulig, ønskes et skissert vegforslag 

innarbeidet i reguleringsendringen. Kart er 

vedlagt 

1. -2. Det er 

utarbeidet flere 

mulige løsninger 

for å få til adkomst 

til hyttene. En har 

ikke kommet til en 

enighet med 

naboer for 

kryssing av 

adkomstvegen.  

29.10.2018 Tom Petter Olsen,  

Djupetjønnvegen 

18, gnr./bnr. 

2/1/120 

1. Skriver på vegne av Djupetjønnvegen 18, 

gnr./bnr. 2/1/120.Ønsker parkeringsplass 

nærmere deres hytte. Det er laget veg til hytte 

gnr./bnr. 2/1/121, og avsender ønsker en 

parkeringsplass rett nedenfor deres hytte. Har 

per i dag parkering nede ved innkjøring til hytte 

gnr./bnr. 2/1025 

 

 

 

 

 

 

1. Det har vært 

dialog med Olsen 

ang 

parkeringsplass. 

Det ble ikke 

enighet med nabo 

om plassering av 

parkeringsplass, og 

forslaget tas derfor 

ikke med i 

planforslaget.  
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2. Avsender melder også interesse for å øke 

mønehøyde og mulighet for å sette opp 

bod/uthus.  

2. 

Reguleringsbestem

melsene er endret 

og åpner opp for å 

bygge bod/uthus. 

Mønehøyde er 

endret til følgende 

i 

reguleringsbestem

melsene:  

"Maks mønehøyde 

fra ferdig 

innvendig gulv til 

topp møne er:  

• 6 meter for 

område F1, F2, F3, 

F5, F6, F7 og F10.  

• 5,5 meter fra 

område F8, F9, 

F11-F17." 

 Anne Kristin 

Eldøy 

3. Søker om å få anleggsvegen frem til hytta si i 

Djupetjønn 140, som permanent veg. Hun har 

fått løyve til permanent veg av grunneierne 

Ingvild Hovden og Kjetil og Jon Uleberg. 

Vedlegg for godkjenning er vedlagt. 

 

4. Denne vegen 

krysser skiløypa, 

noe som ikke er 

ønskelig. Det er 

utarbeidet en 

vegløsning til 

Djupetjønn 140 

som er vist i 

plankartet.  

 

Viser anleggsvegen i 

kartgrunnlag 

Skiløype 


