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SAKSFRAMLEGG 
 
 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
147/20 Planutval 26.08.2020 
121/20 Kommunestyre 03.09.2020 

 

Detaljregulering Dyregrenda sør - planID 201902 - ny 2. gongs handsaming -  
 
Kommunestyres behandling av sak 122/2020  i møte den 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Agnes Fosse Hovden (V) var vurdert ugild, Hege Cecilie Trydal (V) vart vara 
 
Saken vart drøfta 
 
Utsetjingsforslag frå Hege Cecilie Trydal (V): 
 
Utsettingsforslaget var nedstemt 11 mot 2 stemmer (Hege Cecilie Trydal (V), Tone Lise 
Avdal (V))  
 
 
Kommunedirektøren si tilråding, med endringsforslaget vedteke i Planutvalet, vart vedteke 
med 12 mot 1 stemme (Tone Lise Avdal (V))  
 
  
 
Vedtak: 
 
I medhald av plan- og bygningsloven § 12 – 12, vert detaljregulering for Dyregrenda sør, 
med planID 201902 vedteken, med desse endringane: 
Føresegner: 
- Ta ut siste setning under § 5.1.2: Tilkomstveg til gnr./bnr. 2/1/106 er sommerveg. Denne 
vegen skal ikke vinterbrøytes. Hytta har fått regulert inn heilårs vegtilkomst på austsida av 
tomta. 
- Tillegg under § 4.2.2: på tomt 2/518 kan det bygges bod inntil 1 meter fra tomtegrensa. 
Plankart: 
- Regulere inn vegtilkomst til 2/197. 
 

Saksmappe: 2017/1461 
Sakshandsamar: ILR 
Dato: 24.08.2020 
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Endre § 4.2.2 kulepunkt 6 ordlyd i føresegner: Sammenbygd garasje og HC - bod /anneks for 
Fjellparkvegen 13 
  
 
Planutvals behandling av sak 147/2020  i møte den 26.08.2020: 
 
 
 
Behandling: 
Framlegg frå Espen Mikkelsen V:  
Utsette eller ta ut vegsaka frå planen 
Røysting: 5-2 og falt (Espen Mikkelsen V og Hege Cecilie Trydal V)  
 
Framlegg Hans Blattmann AP: 
Endre ordlyd i føresegn § 4.2.2 kulepunkt 6: Sammenbygd garasje og HC - bod /anneks for 
Fjellparkvegen 13 
 
Røysting: samrøystes vedteke 
 
Framlegg Espen Mikkelsen V:  
Tilkomst til F8 blir føresett frå Djupetjønn. P3 skal fungere som parkering for F8, inntil 
adkomst er realisert for F8 via Djupetjønn. Vegen frå P3 fram til kurva i vegen til F8 vert teke 
ut og endra tilbake tilliggjande føremål. 
 
Røysting:  
Framlegget vart sett opp mot tilrådinga og falt 5 – 2 (Espen Mikkelsen V og  
Hege Cecilie Trydal V) 
 
Vedtak: 
I medhald av plan- og bygningsloven § 12 – 12, vert detaljregulering for Dyregrenda sør, 
med planID 201902 vedteken, med desse endringane: 
Føresegner: 

- Ta ut siste setning under § 5.1.2: Tilkomstveg til gnr./bnr. 2/1/106 er sommerveg. 
Denne vegen skal ikke vinterbrøytes. Hytta har fått regulert inn heilårs vegtilkomst på 
austsida av tomta. 

- Tillegg under § 4.2.2: på tomt 2/518 kan det bygges bod inntil 1 meter fra 
tomtegrensa. 

Plankart: 
- Regulere inn vegtilkomst til 2/197. 

 
Endre § 4.2.2 kulepunkt 6 ordlyd i føresegner: Sammenbygd garasje og HC - bod /anneks 
Fjellparkvegen 13 
 

 
 

Kommunedirektøren si tilråding: 
I medhald av plan- og bygningsloven § 12 – 12, vert detaljregulering for Dyregrenda sør, 
med planID 201902 vedteken, med desse endringane: 
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Føresegner: 
- Ta ut siste setning under § 5.1.2: Tilkomstveg til gnr./bnr. 2/1/106 er sommerveg. 

Denne vegen skal ikke vinterbrøytes. Hytta har fått regulert inn heilårs vegtilkomst på 
austsida av tomta. 

- Tillegg under § 4.2.2: på tomt 2/518 kan det bygges bod inntil 1 meter fra 
tomtegrensa. 

Plankart: 
- Regulere inn vegtilkomst til 2/197. 

 
 
 
 
 
SAKSUTGREIING 
 

Bakgrunn for saka 
Detaljregulering for Dyregrenda sør, med planID 201902, blei handsama 2. gong i 
planutvalet den 22.06.20, sak 111/20. Då det hadde kome inn nye moment i saka som kan 
ha betyding for fleire, blei det vedteke å sende framlegget ut på ny høyring og offentleg 
ettersyn. Endringane gjekk på ny vegtilkomst til tomtene i felt F8, samt vegtilkomst til 2/1/106, 
moglegheit for ny tomt for fritidsbustad i felt F8, og mindre justeringar i føresegnene.  
 
Planframlegget blei sendt ut på ny høyring og offentleg ettersyn 25.06.20, med frist for 
merknader 06.08.20. 
 
Det har kome inn 12 merknader, samt ein førespurnad på telefon om byggjegrense på tomt 
2/518. Alle merknadene i sin heilheit ligg med som vedlegg til saka. 
 
Fylkesmannen i Agder: 
Ingen merknader til endringane.  
 
 
Agder fylkeskommune: 
Ingen merknader til endringane.  
 
NVE: 
Ingen merknader til endringane. Synar til NVE sine rettleiarar til bruk i planlegginga.  
 
Statens vegvesen:  
Ingen merknader til endringane.  
 
Trond Larsen: 
Han syner til den nye vegtilkomsten til 2/1/106 som kan gjerast om til permanent veg om 
sommaren. Det må vere ein feil. Denne hytta har allereie fått regulert inn veg på austsida av 
hytta i planforslaget.  
 
Rune Bjoraa Hodne: 
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Er positiv og fornøgd med forslag til ny vegtilkomst til dei fire hyttene i og ved felt F8. Då det 
berre er tilkomstveg til fire nye hytter, er det snakk om ei beskjeden auke i trafikken.  
 
Willy Bjørnsen: 
Er òg positiv og fornøgd med forslag til ny vegtilkomst til dei fire hyttene i og ved felt F8. I 
tillegg vil grunneigar få betre utnytting av eigedomen og fortetting. Forslag vil ikkje føre til 
kryssing av skiløype og det tar omsyn til VA-traséar. Det bes om at adressene til dei aktuelle 
hyttene i F8 blir vurdert endra til Snarevegen.  
 
Petter Birkeland: 
Er òg positiv og fornøgd med forslag til ny vegtilkomst til dei fire hyttene i og ved felt F8. Eig i 
dag 2/1/112 i F8 og bruker i dag tilkomst frå Hubro parkering i Djupetjønn. Dei har kjøpt p-
avtale av familien Hovden, og må i dag gå frå p-plassen og ned til hytta, tett innpå 2-3 andre 
hytter, og det er uttrykk frå desse at dei ikkje ynskjer denne gå-trafikken forbi seg. I den nye 
reguleringsplanen for Djupetjønn er denne p-plassen fjerna, mogleg ved ein feil, men då har 
dei i så fall ikkje p-plass/åtkomst til hytta.  
 
Det har vore prøvd i mange år å få til vegtilkomst til desse hyttene, men det har ikkje lykkast 
å få til. Dei er fornøgde med forslaget som no ligg føre, og meiner det er det beste 
alternativet.  
 
Advokatfirmaet Legal as, på vegne av 2/872 Sølve og Keth Helen Sørensen: 
Er òg positiv til forslag til ny vegtilkomst til dei fire hyttene i og ved felt F8. Dei eig hytta som 
ligg i Djupetjønn, som vil få vegtilkomst via felt F8 i Dyregrenda. Då parkeringsplassen dei i 
dag nytter i Djupetjønn er fjerna frå reguleringsplanen, er det enda viktigare at det blir ei 
løysing med vegtilkomst.  
 
Tore Senum: 
Ynskjer vegtilkomst til si hytte, 2/197. Har i dag store utfordringar knytt til parkering i området. 
Føreslege trasé vil ligge i føremål fritidsbustader, det er ikkje registrerte kulturminne der og 
traséen vil ikkje føre til nye kryssingar av skiløypa. Søkjer meiner difor det ikkje vil vere 
naudsynt med ny høyring dersom denne blir teke med.  
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Over: forslag til vegtilkomst til 2/197. 
 
Advokatfirma Wigemyr & co, på vegne av hytteeiere i Snarevegen 30, 34, 38, 42, 50, 54, 58, 
60 og 62: 
Meiner det er ein sakshandsamingsfeil at naboane ikkje blei invitert på synfaring 05.06.20.  
Vidare meiner dei den beste løysinga vil vere vegtilkomst via Djupetjønn, som synt i 
kartutsnitt under. Privatrettslige høve og omsyn til enkelteigedomar skal ikkje vere 
avgjerande i ein sak. Det er vanskeleg å sjå for seg planfaglege vurderingar som taler i mot 
dette alternativet. Alternativet vil føre til vesentleg mindre terrenginngrep, samt at høgde- og 
terrengtilhøve talar for. I tillegg vil det spare grøntområde og myr, som elles vil bli berørt 
dersom det føreslegne alternativet i planen blir vedteken.  
 
Den føreslegne vegen vil føre til auke i trafikk forbi hyttene i Snarevegen og hyttene 60 og 62 
vil få tuna øydelagt av vegen som går rett gjennom. At vegen kan vere mindre konfliktfylt å få 
til, skal ikkje vektleggast i ein plansak. Det blir synt til ei sak frå 2010, sak 09/790, at vegen 
som nå er føreslege vil kome i konflikt med løyper og bekk og bør unngåast.  
 
Kommunen kan vedta den traséen som er mest hensiktsmessig at vegen følgjer. Vegtrasé til 
F8 må ikkje bli handsama i denne prosessen, og det bes om at kommunen vurderer å ta ut 
dette spørsmålet i denne runda.  
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Over: syner det alternativet dei meiner vil vere det beste 
 
Asplan viak, på vegne av 2/394 i Djupetjønn: 
Stiller spørsmål ved kvifor 2/1/106 skal få sommarveg frå Djupetjønn, når planforslaget til 
Dyregrenda legg opp til heilårs køyreveg heilt fram. Denne sommarvegen vil belaste andre 
hytter og gå utover grøntområde. 
 
Byggjegrense på tomt 2/518: 
Det er lagt inn byggjegrense på 3 meter på store delar av denne tomta, slik at hytta skal 
kome innanfor byggjegrensa, som normalt sett er 4 meter frå tomtegrensa. Hytteeigar 
ynskjer å føre opp ein bod på tomta, truleg i vestre hjørne, så nære tomtegrensa som 
mogleg. Etter plan- og bygningsloven er det høve til å sette opp bod inntil 1 meter frå 
tomtegrensa. Når det det regulert inn byggjegrense på 3 meter på store delar av tomta, vil 
denne byggjegrensa gjelde framfor det som står i plan- og bygningsloven om at ein kan 
byggje inntil 1 meter frå tomtegrensa.  
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Formelt grunnlag 
Plan og bygningsloven § 12 – 12  
Detaljregulering Dyregrenda sør, planID 200912, vedteke 25.01.2010 
Kommuneplanens arealdel 2018-2030, planID 201701, vedteke 28.02.2019  
Delegasjonsreglement for Bykle kommune, vedteke 28.02.2019 
 

Vurderingar og konsekvensar 
Vegtilkomst til 2/1/106: 
Det har kome to merknader til den føreslenge sommarvegen til 2/1/106. Som den eine 
merknaden til denne vegen seier, så er det ein glipp. Eigar av 2/1/106 sendte tidlegare inn eit 
ynskje om å få regulert inn eksisterande anleggsveg og få nytte denne til sommarveg fram til 
hytta. Det blei ikkje oppdaga før saka skulle sendast på høyring at denne hytta allereie under 
denne prosessen har fått regulert inn vegtilkomst på austsida av hytta. Denne kan nyttast 
som heilårsveg, i motsetning til vegen frå vest, som berre vil kunne nyttast som sommarveg, 
slik at det ikkje blir konflikt med skiløypa. I tillegg er det ikkje regulert inn veg i tilstøytande 
plan i vest, Djupetjønn, så det vil ikkje vere mogleg likevel, slik reguleringa er i området i dag. 
Soleis vil ein rå til å ta ut igjen moglegheit for å nytte denne anleggsvegen som sommarveg 
til 2/1/106. Dersom hytteeigar vil køyre fram til hytta, vil ny vegtilkomst i aust kunne 
opparbeidast, i tråd med reguleringsplanen, slik framlegget ligg føre no.  
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Over: synar hytte 2/1/106 med framlegg til ny vegtilkomst i aust. I framlegg til nytt plankart er V24 
fjerna. Sjå figur under. 
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Vegtilkomst til tomtene i teig F8 i Dyregrenda og 2/872 i Djupetjønn: 
Det er eit ynskje frå alle dei fire hyttene om å få vegtilkomst fram. Dei har i dag problem med 
parkeringstilhøve og med stiar fram til hyttene.  
 
Dei som har hytte i teig F9, samt fleire hytteeigarar langs Snarevegen, er sterkt i mot å få 
denne vegen forbi hyttene sine.  

 
Over: utsnitt frå plankartet, som synar framlegg til ny vegtilkomst til felt F8. 
 
Når det gjeld synfaring den 05.06.20, så blei ikkje dei i Snarevegen invitert, då det på det 
tidspunktet handla om dialog kring vegtilkomst frå Djupetjønn, ikkje frå Snarevegen. I 
etterkant av denne synfaringa, blei det klart at det ikkje ville vere mogleg å få til vegtilkomst 
frå den kanten slik situasjonen er i området i dag. Om anna fordi det eine alternativet går 
over store delar av ein allereie frådelt og bebygd hyttetomt. Ein ser difor ikkje på dette som 
sakshandsamingsfeil frå kommunen si side, at dei i Snarevegen ikkje blei invitert.  
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Over: desse to alternativa var utgangspunktet for synfaringa.  
 
Administrasjonen blei nyleg spurd av ein av hyttenaboane om ein kunne få til ei synfaring 
med dei i Snarevegen før saka skulle handsamast igjen. Dette fikk dei tilbod om, men det 
kom ingen attendemelding på dette. 
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Ein er einig i at vegtilkomst frå Djupetjønn, som til dels allereie er regulert inn, i 
utgangspunktet er eit godt alternativ. Det vil føre til mindre inngrep, og vegstrekket vil bli 
kortare. Men vegen vil stadvis bli for smal og ein ser ikkje at det er eit realistisk alternativ. 

 
Over: Vegtrasé frå Djupetjønn 
 
Vegtilkomst til 2/197: 
Ein kan ikkje sjå at vegtilkomst som føreslege av hytteeigar, vil kunne føre til konflikt med 
andre arealbruksinteresser i området. Terrenget er flatt, vil ikkje føre til nye kryssingar av 
løyper eller gå over andre si tomt. Vegen vil i sin heilheit bli liggjande på grunneigar.  
 
Byggjegrense på tomt 2/518: 
Ein vil rå til å leggje inn føresegn om at det kan byggjast bod inntil 1 meter frå tomtegrense 
på tomt 2/518, slik at det blir likt med dei generelle føresegnene i planen. Då får òg denne 
hytteeigaren moglegheit til å byggje bod inntil 1 meter frå tomtegrensa.   
 
Oppsummering av framlegg til endringar: 
Føresegner: 

- Ta ut siste setning under § 5.1.2: Tilkomstveg til gnr./bnr. 2/1/106 er sommerveg. 
Denne vegen skal ikke vinterbrøytes. Hytta har fått regulert inn heilårs vegtilkomst på 
austsida av tomta. 

- Tillegg under § 4.2.2: på tomt 2/518 kan det bygges bod inntil 1 meter fra 
tomtegrensa. 

Plankart: 
- Regulere inn vegtilkomst til 2/197. 

 
Tilhøve til kommuneplanen 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.  
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Konsekvensar for folkehelse 
Området ligg sentralt i høve til sentrum, skisenteret, stiar og løyper på Hovden.  
 

Bykle,  
 
 
Kommunedirektør 
 
 

Vedlegg: 
1 Framlegg til nye føresegner240820 
2 Planbeskrivelse 
3 Plankart 
4 Høyringsfråsegn til 2. gongs offentleg ettersyn av detaljregulering for Dyregrenda sør i 

Bykle kommune.PDF 
5 Merkander til regplan  Dyregrenda Sør.pdf 
6 øyvind brev  bykle kommune.pdf 
7 vedlegg1.pdf 
8 vedlegg 2.pdf 
9 Bykle kommune Vegadkomst til Vestveien 21.pdf 
1
0 

Flyfoto Vestvegen 21.PNG 

1
1 

Plankart til andre gangs behandling med forslag til vegadkomst.PNG 

1
2 

bemerking til reguleringsplan 

1
3 

61307-4Reguleringsplan - 2. gongs handsaming Dyregrenda sør Hovden-  Bykle 
kommune.pdf 

1
4 

Vedrørende detaljregulering Dyregrenda Sør.pdf 

1
5 

TILSVAR TIL DETALJREGULERING DYREGRENDA SØR.docx 

1
6 

NVE si generelle tilbakemelding ved offentleg ettersyn - 2. gongs handsaming - 
Detaljregulering Dyregrenda sør, planID 201902 - Bykle kommune 

1
7 

Fråsegn til 2. gongs offentleg ettersyn av detaljregulering Dyregrenda sør 

1
8 

Tilsvar Detaljregulering Dyregrenda sør- planID 201902- 2. gangs høring.rtf 

1
9 

Dyregrenda Sør - PlanID 201902-2 

Melding om vedtak blir sendt til: 
Partar i saka 
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