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Planinitiativ  
(Jf. pbl § 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og 
prop. 149 L) 

 

 
 
Planinitiativ for Gnr/bnr 2/1, 290, 1154  / Skisentervegen 155, 4755 Hovden 

Utarbeidet av Prosjektgruppen AS 

 
Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma Prosjektgruppen AS 
Kontaktperson Svein Haugen 
E-post svein@pgas.no 
Telefon 924 40 930 

Forslagstiller 

Firma  
Kontaktperson Roger Sørli 
E-post roger@hovdenau.no 
Telefon 982 80 345 

 
 

Informasjon om planinitiativet 

Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 
 

1 Formålet med planen 
 Hensikten med planen er å til rette legge for utbygging av ny t-krok skitrekk 

med tilhørende nedfarter, samt infrastruktur som strøm og vann til anlegget. I 
tillegg skal det anlegges et barneområde med rullebånd for barn.  

 Fremtidig arealformål vil være skianlegg. 
 

2 Planområdet og omgivelsene 
Planavgrensning og lokalisering 

 Beliggenhet til planområdet er fra dalbunnen og opp den sørvendte lia.  
 Avgrensningen er satt for å inkludere skitrekk og nedfarter som skal bygges 

nå, og fremtidige transportløyper og nedfarter.  
 Størrelse på området for oppstart er ca 600 daa. 
 Gjeldende plan i området er:  

- Utviding av Hovden skisenter AS mot Breive, Plan id: 200407 
- Hovden del 2, Plan id: 199701  

 
Beskrivelse av planområdet 
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 Dagens arealbruk er delvis alpinanlegg med en eldre stolheis, og delvis 
friluftsområde. Nedre del av friluftsområdet har en hensynssone bevaring av 
kulturmiljø.  

 Eiendomsforhold er relativt forutsigbare med tre hovedeiendommer.  
 Tilstøtende arealbruk i rundt omtrent hele planområdet er i praksis 

alpinanlegg. I sørøst er det et lite område hvor dagens arealbruk er 
fritidsboliger.  

 Stedets karakter er preget av at det er Agders viktigste alpinanlegg med 
tilhørende servicefunksjoner som bevertning og overnatting. I litt utvidet 
perspektiv er skisenteret en hjørnesten i den utviklingen Hovden har hatt som 
vinterdestinasjon.  

 Landskapet er i hovedsak hellende mot sør og tregrensen ligger rundt 1100 
moh. Hovedtrekkene er jevne overganger fra flatere partier til brattere lier, og 
det er de store linjene som preger landskapet.   

 

3 Plansituasjon og føringer  
Ev. forholdet til overordna planer og føringer 

 Kommunene i Setesdal regionråd har i regionalutviklingsplan for Setesdal 
2020 satt som et av sine mål å legge til rette for en arealdisponering som 
styrker Hovden som reisemål.  
 

Forholdet til kommuneplan 
Kommuneplanen har følgende arealformål innenfor planområdet: 
Idrettsanlegg  
LNFR 
Hensynssone ras og skredfare 
Hensynssone villrein 
 
Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 
Gjeldende reguleringsplaner har følgende reguleringsformål: 
Anlegg for idrett og sport 
Friluftsområde 
Hensynssone bevaring kulturminner 
 
Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 
Det pågår planarbeid på Vestheisen. Dette grenser inntil planområdet i sørøst. Videre 
er det planarbeid på gang på Hovden Alpin Lodge. Dette ligger 500 meter lengre øst 
og berører ikke dette området. Men forslagsstiller på Vestheisen, Hovden Alpin 
Lodge og dette planarbeidet er samme aktør, og det sees i sammenheng.  
 

4 Kort presentasjon av prosjektet/planidéen  
 Planideen er å legge til rette for etablering av et nytt skitrekk med t-krok, når 

stolheisen som ligger langs og inntil er utrangert og må plukkes ned. Langs 
den nye t-kroken skal det tilrettelegges for flere nedfarter. Nytt skitrekk vil både 
være mer driftssikkert og vil øke kapasiteten på dager med dårlig vær når 
stolheisen til toppen er stengt.  
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 Barnetrekk vil gjøre området mer attraktivt for barnefamilier og slik ivareta en 
viktig gruppe.  

 Anlegget vil være synlig fra fritidsbebyggelsen som kommer opp i Vestheisen, 
og være med å gjøre området attraktivt å ha fritidsbolig i. Og i utvidet 
perspektiv er det med og forsterker det visuelle uttrykket av en 
vintersportdestinasjon.  

 

5 Virkninger på omgivelsene  
Beskriv tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

 Utbyggingen vil forholde seg til, og skje innenfor det området som i dag er 
alpinanlegg i kommuneplanen og skal fremstå som en naturlig utvidelse av 
skianlegget. Det vil bli liggende sørvendt og hele utbyggingen vil her skje 
nedenfor tregrensen.  

 Nye traseer skal åpnes der det er bjørkeskog, men det vil også være viktig å 
bevare en god del skog slik at strukturen med nedfarter er tydelig.  

 Terrenget vil søkes utnyttet med de former det har, men det vil også være 
nødvendig med noe utjevning av terreng i nedfarter, og særlig i heistrasé.  

 Virkninger utenfor planområdet omfatter bl.a. at det blir mulig å komme seg 
frem og tilbake mellom skisentersiden og Breivesiden uten å måtte over 
toppen.  

 

6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet  
Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet? 

- Naturhendelser som skred og flom kan være aktuelt og må omtales.  
- Plassering av nedfarter og skitrekk, samt barnetrekk må vurderes for å 

minimere konfliktpotensialet med langrennsløypa som går i bunnen av dalen. 
 

7 Konsekvensutredning  
Krever planen konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av planprogram?  
(Jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8). 
Det er gjort en vurdering av om planarbeidet fanges opp av kriteriene i ku forskriften 
og derfor må konsekvensutredes. Etter gjennomgang med kommunen og 
fylkeskonservator er man kommet til at en KU ikke vil tilføre ytterligere opplysninger 
og det derfor ikke trengs å konsekvensutredes.   
 

8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning 
Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 
Barn og unge blir berørt og vil bli invitert til å komme med innspill til planprosessen. 
Velforening vil bli tilskrevet.  
Kommunen med dens forskjellige funksjoner er viktig høringspart. 
Offentlige høringsinstanser som Fylkesmannen, Fylkeskommunen, NVE, SMG, 
Agder energi nett, Setesdal brannvesen, Jernbanetilsynet. 
 
Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 
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Planoppstart vil bli sendt ut i brev/epost og annonsert i Setesdølen.  
Barn og unge vil bli kontaktet gjennom barn og unges representant.  
Fylkeskonservator vil kontaktet for å få gjennomført arkeologisk registrering i 
planområdet.  
 
 


