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Veiledning til planprogrammet 

Konsekvensutredning og planprogram 
Dette planforslaget er vurdert til å kreve konsekvensutredning og planprogram. Når en plan kan ha 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en konsekvensutredning sammen med 
planen. Hensikten med undersøkelsene og konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke muligheter, 
utfordringer og konsekvenser ulike løsningsalternativer kan gi, og hvordan disse skal håndteres. 
Undersøkelsene og konsekvensutredningen bidrar til at dette blir systematisert og er kjent både under 
arbeidet med planen og når det fattes vedtak om planen. 
 
Kravet om konsekvensutredning innebærer at det skal utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal 
redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses som viktige å undersøke i 
forhold til miljø og samfunn. Planprogrammet skal beskrive hvilket grunnlagsmateriale som må lages for 
at planforslagets relevante temaer kan vurderes tilstrekkelig, beskrive relevante og realistiske plan- og 
utredningsalternativer og beskrive aktuelle samarbeids- og medvirkningsprosesser.   
Konsekvensutredningen presenteres i planbeskrivelsen som skal følge planforslaget når det sendes til 
kommunen.  

Aktuelle innspill 
Vi ønsker innspill til vurderingen av hvilke temaer og utredninger konsekvensutredningen og 
undersøkelsene skal inneholde. Et viktig grunnlag for vurderingen av innholdet vil være uttalelser fra 
berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere, naboer og andre aktører, som belyser hva som er 
relevante utredningsbehov ut i fra sin kjennskap til området og egne ansvarsområder.  

Prosessen 
Forslagsstiller har utarbeidet forslag til planprogram og står for høringen av det. Etter at planprogrammet 
har vært på høring, skal det bearbeides med relevante innspill fra høringen og sendes til kommunen. 
Planprogrammet fastsettes av kommunen. Det fastsatte planprogrammet ligger så til grunn for videre 
reguleringsplanlegging.  
 
Høringsperioden er fra 22.12.2020 til 03.02.2021. 
 
Innspill i høringsperioden sendes til:  

 
Prosjektgruppen AS  
Rådhusveien 36  
4640 Søgne,  

 
Innspill kan også sendes på epost til: svein@pgas.no 
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1. Innledning 
 

1.1.  Bakgrunn  

Hovden alpinsenter i Bykle kommune er landsdelens klart største alpinsenter, og det utgjør kjernen i 
utviklingen av turisme i Setesdalen. Hovden er gjennom år bygd ut med hytter og fritidsleiligheter rundt 
alpinsenteret. I alpinsenteret ligger Hovden alpin Lodge, et område som i dag har fritidsleiligheter og 
restaurant. I kommuneplanen ligger det inne en utvidelse av dette området, og i det ligger det også at 
Lodgen skal bygges ut til et overnattingssted. Det er behov for ny atkomst opp til området.  
 
Fagkyndig er Prosjektgruppen AS i samarbeid med Drag arkitektur og byggteknikk AS. 
 

1.2.  Formål med planarbeidet  

Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for videre utvikling av Hovden alpinsenter med 
fritidsboliger for privat eie og for utleie i næringsøyemed, hotell, ny infrastruktur samt ytterligere 
tilrettelegging for ski, samt alternative aktiviteter til ski for barn og unge så vel som for voksne, både 
vinterstid og i sommersesongen. Planlegging for fremtidig næringsutvikling er det sentrale elementet i 
planarbeidet. 
 

1.3.  Begrunnelse for utredningsplikt 

Forskrift om konsekvensutredninger § 6 b viser til reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes og 
ha planprogram. Etter §6 skal tiltak som faller inn under vedlegg I til nevnte forskrift konsekvensutredes 
med planprogram. Vedlegg I pkt 25 viser til følgende formål: Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke 
er i samsvar med overordnet plan. 
En betydelig andel av planområdet ligger utenfor det arealet som gjennom kommuneplanen er avklart som 
utbyggingsområde. Det må følgelig konsekvensutredes og også ha planprogram. 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Prosjektgruppen AS www.pgas.no  Org.nr: 993 808 415 MVA 
Rådhusveien 36, 4640 Søgne epost: svein@pgas.no  telefon: 924 40 930 
 
 

2 Planområdet 

2.1.  Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse i alpinanlegget på Hovden, i Bykle kommune. 

Planområdet omfatter en del av gjeldende plan for Hovden Alpin Lodge, og FT6 samt parkeringen i 
bunnområdet. Hele område KF3 avsatt i kommuneplanen, område HB1 (høydebasseng), samt en del av 
randsonen rundt som i kommuneplanen er avsatt til idrettsanlegg. Til sammen er det ca 350 daa stort. 
 

2.2.  Dagens situasjon 

Oppstartsmeldingen omfatter ca 350 daa, men kan være redusert når vedtatt planprogram foreligger. 
Dagens arealbruk er langt på vei i tråd med kommuneplanen og vedtatte reguleringsplaner i området. Over 
halvparten av arealet er regulert anlegg for idrett og sport. I et langstrakt parti midt i området ligger 
Hovden alpin lodge med leiligheter og restauranter oppover i lia mellom skiheisene. I bunnområdet er det 
regulert parkering, turisme og forretning. Parkering og forretning er etablert i dag, og bygg med leiligheter 
for utleie er under oppføring.  
Midt i planområdet ligger reguleringsplanen for Lys i berget. Det er ikke planer om å omregulere dette 
arealet ut over evt. arronderingsmessige forhold rundt veien opp til Lodgen.  
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Figur 2. Kartet viser areal for oppstart av regulering, markert med rød strek. 

 

3 Planstatus og andre rammebetingelser 

3.1. Kommunale planer og føringer 
 PlanID  Godkjent  Plannavn  Formål (som blir berørt)  
201701  2019  Kommuneplan 2018-

2030  
Idrettsanlegg 
Kombinert bebyggelse 
og anlegg 
Forretning 
Næringsvirksomhet  

199701 1997 Hovden del 2 Alpinanlegg 
Forretning 
Friluftsområde 
Parkering 

201001 2010 Hovden Alpin Lodge Vannforsyningsanlegg 
Idrettsanlegg 
Veg 

201401 2017 Del av Hovdenut Alpint 
og FT6 

Fritids og turistformål 
Parkering 

200915 2010 Hovden skisenter, 
utviding av parkerings 
areal 

Turveg 
Friluftsformål 

201503 2017 Lys i Berget Kjøreveg 
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3.2. Statlige bestemmelser og retningslinjer 

Rikspolitiske retningslinjer jfr. PBL § 6-2 
- for samordnet areal og transportplanlegging 
- for barn og unges interesser 
 
Statlige planretningslinjer jfr. PBL § 6-2 
- for klima og energiplanlegging i kommunene 
 

3.3. Sentrale problemstillinger  

Planområdets beliggenhet og dets betydning for fremtidig næringsutvikling er kjernen i grunnlaget for 
reguleringen.  
Utbygging fra foten av Nos og oppover i lia gjør at tiltak blir eksponert og synlig på lengre avstand. 
Landskapets tålegrense og en balanse mellom bebygde områder og natur og nedfartsområder er en sentral 
problemstilling.  
Utvikling av mange nye boenheter medfører økt trafikk og gode løsninger for å hindre konflikt mellom ski 
og bil er en annen sentral problemstilling. I den forlengelsen er tilrettelegging for myke trafikanter også et 
viktig element.  
 
 

4. Plan- og utredningsalternativer og begrunnelse for disse 
Etter forskriftens § 14c), skal relevante og realistiske alternativer beskrives i utkast til 
planprogram, og det skal fremgå hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet. 
For øvrig understrekes at utredningen skal være relevant for beslutningen dvs. at 
tematisk omfang anbefales avgrenset. Konsekvenser knyttet til endret arealformål vektlegges. 
 
Utredningsalternativer har hensikt å gi et sammenligningsgrunnlag for å vurdere 
konsekvensene ved gjennomføringen av planalternativene. I henhold til forskrift om 
konsekvensutredning  skal det alltid redegjøres for følgene av å ikke realisere 
planen og dette oppstilles som et utredningsalternativ. Utredningsalternativene skal især 
belyse de temaene som har bidratt til at saken skal konsekvensutredes. 
 
Det er i denne saken tre alternativer for planarbeidet. 
Følgende alternativer inngår i programmet: 
 

 Alternativ 1. Planlagt utbygging 
 Alternativ 2. Dagens status med en redusert utbygging i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 0-alternativet.  

 

4.1.  0-alternativet (utredningsalternativ) 

I henhold Forskrift om konsekvensutredning §14c) skal det redegjøres for følgene av å ikke realisere 
planen (0-alternativet). 0-alternativ er kun et utredningsalternativ, ikke et planalternativ. 
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4.2.  Planalternativ 1  

Planlagt utbygging er en langsiktig plan for utvikling av Hovden alpinsenter der næringsutvikling med 
kvalitet vil ha fokus. Formålet er å legge grunnlaget for en forutsigbar utvikling de neste ti-årene. 
Konseptet er et fritidsanlegg der alle leilighetene i utgangspunktet er tilrettelagt for utleie gjennom 
utleieapparatet til Hovden Alpinsenter. Formålet med hele konseptet er at det skal være lett og leie ut når 
eierne av leiligheten ikke bruker leiligheten selv.  
Samlet planlegges mellom 200 og 650 boenheter. Antall enheter er avhengig av hva markedet vil 
etterspørre de neste 10 årene.  
Lodge hotellet planlegges i ett bygg i tilknyttingen til dagens Lodge restaurant. Bygget vil ha 
selskaps/konferanse rom og velværeavdeling i kjeller. I tillegg blir det ca. 100 hotellrom i 
omkringliggende bygg. Byggene rundt vil lages som leiligheter med 2, 3 og 4 soverom. Hvert soverom får 
eget bad, slik at alle rommene kan brukes som hotellrom for kurs/konferanse når de ikke leies ut samlet 
som leilighet.  
 
Det skal planlegges muligheter for aktivitetshall i bunnområdet på kollen ved siden av tussebåndet.  
I deler av området vil det bli planlagt parkering under bakken. 
Ny kjøreveg blir planlagt opp til Lodgen, og dette vil medføre at løypetraseer endres.  
 

4.3.  Planalternativ 2 

Dette alternativet vil belyse konsekvensen av ikke å utvikle området ut over en mindre utbygging i tråd 
med kommuneplanen. 
 

5. Planfaglige temaer som skal undersøkes og utredes   

5.1. Tabelloversikt over planfaglige temaer som skal undersøkes og utredes 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke temaer forslagsstiller skal undersøkes i planalternativene, og 
hvilke temaer som skal utredes i henhold til Forskrift om konsekvensutredning.  
 
Temaene i tabellen er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om konsekvensutredninger §21 og evt. 
supplert med andre temaer som vurderes å være viktige i saken.  
 
For temaene som skal undersøkes skal det vektlegge å undersøke hvilke muligheter som gis i de ulike 
alternativene. For temaene som skal konsekvensutredes skal forslagsstiller gi en beskrivelse og vurdering 
av virkningene som planen kan få for miljø og samfunn i henhold til Forskrift om konsekvensutredning. 
 
A= Temaer som skal undersøkes, og vil bli omtalt i planbeskrivelsen, 
B= Temaer som skal konsekvensutredes og bli omtalt i konsekvensutredningen 

Planfaglige temaer  A B Undersøkelse og presentasjon 
Arealbruk 

 
X Konsekvenser av endret arealbruk blir i prinsippet en 

oppsummering av de andre temaene.  
 
Undersøkes ved definering av arealbruk før og etter 
og ved ulike byggetrinn, og endrede aktivitets- og 
atferdsmønster som oppstår som følge av dette. 
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Endret arealbruk skal sees opp mot de endrede 
forutsetninger det gir for næringsutviklingen.   
 
Presenteres i utredning og med kart og beskrivelse. 

Landskap  X Konsekvenser for landskapet må vises med 
illustrasjoner som gjenspeiler plankartet. 
 
Undersøkes ved analyse av landskapet og 
presentasjon av landskap med planlagt bebyggelse. 
 
Presenteres i utredning og med illustrasjoner.  

Bebyggelsens utforming og herunder; høyder, 
volumer, henvendelser, åpenhet 

 X Faller noe sammen med konsekvenser for 
landskapet, men gir også føringer for antall enheter i 
området og opplevelsen av å oppholde seg i 
området.  
 
Undersøkes ved analyse av landskapet og planlagt 
utforming av bygg, og presentasjon av landskap med 
planlagt bebyggelse, i mindre målestokk enn for 
landskapsanalysen.  
 
Presenteres i utredning og med illustrasjoner. 

Naturmangfold 
 

X Konsekvenser for naturmangfold skal kartlegges og 
konsekvensene skal vises i KU.  
 
Undersøkes ved sjekk av kjente data i databaser og 
feltundersøkelse. 
 
Presenteres i utredning og evt. med kart.  

Kulturminner  X Konsekvenser for kulturminner skal kartlegges og 
konsekvensene skal vises i KU.  
 
Undersøkes ved gjennomgang av kjent data, analyse 
av lidardata og evt. feltundersøkelse.  
 
Presenteres med rapport, i utredning og med kart. 

Teknisk anlegg og vannforsyning X  Planarbeidet må vurdere behov for VA forsyning og 
skissere løsninger.  
Presenteres i planbeskrivelse. 

Atkomst for bil, gående og skikjørere/ -løpere X  Planarbeidet må definere trafikkøkning som følge av 
utbyggingen, og vise løsninger.  
 
Undersøkes ved beregning av/prognose for planlagte 
tiltaks generering av besøkende. 
 
Presenteres i plankart og planbeskrivelse. 
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5.2.  Program for undersøkelser og utredninger 

Hensikten med undersøkelsene og konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke muligheter og 
konsekvenser en utvikling i tråd med de ulike planalternativene gir, slik at dette er kjent både under 
arbeidet og når det fattes vedtak om planen.  
 

5.3  Metode og fremstilling 

Undersøkelsene og konsekvensutredningen må bygges opp om tre hovedtrinn for hvert fagtema: 
 Vurderinger og beskrivelser av dagens situasjon (0-alternativet) 
 Vurderinger av muligheter og konsekvenser innenfor de ulike temaene, for alternativ 1 og 2  

 

Overvannshåndtering X  Planarbeidet må omtale overvannshåndteringen og 
vise løsninger. 
 
Undersøkes ved beregning av nedbørstall i en 
fremtid med mer intens nedbør og sett opp mot 
harde flater/infiltrerende flater. 
 
Presenteres i planbeskrivelse. 

Parkeringsdekning  X  Planarbeidet må definere parkeringsdekning. 
 
Undersøkes ved beregning av/prognose for planlagte 
tiltaks generering av besøkende. 
 
Presenteres i planbeskrivelse. 

Friluftsliv  X Konsekvenser av tiltaket for friluftslivet skal utredes 
og vises. 
 
Undersøkes ved gjennomgang av kjent 
aktivitetsmønster i området.  
 
Presenteres i utredning og evt. med kart. 

Barn og unges interesser 
 

X Konsekvenser av tiltaket for barn og unge skal 
utredes og vises.  
 
Undersøkes ved gjennomgang av kjent 
aktivitetsmønster i skisenteret. Videre vil barn og 
unges representant være sentral for å fange opp 
barn og unges interesser. 
 
Presenteres i utredning og evt. med kart og 
illustrasjoner. 
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Planalternativene skal undersøkes og utredes til et sammenlignbart nivå. Dersom det i 
konsekvensutredningen avdekkes vesentlige negative konsekvenser av tiltaket, skal det for hvert fagtema 
beskrives avbøtende tiltak. 
 
De enkelte undersøkelser og utredninger fremstilles temavis i den presentasjonsform som er angitt for 
hvert tema i tabellen. Det utarbeides en samlet planbeskrivelse hvor undersøkelsene og 
konsekvensutredningen inngår. 

 

6.  Videre planprosess og medvirkning 

6.1.  Planprosess og fremdrift 

Tabellen under viser forventet fremdrift: 
PROSESSNAVN FORVENTET FREMDRIFT 
PLANPROGRAM UTARBEIDES sept-nov 20 
      Varsling om oppstart planarbeid des 20 
      Høringsperiode jan 21 
FASTSETTING AV PLANPROGRAM feb 20 
UTVIKLING KONSEKVENSUTREDNING nov-mar 20/21 
UTVIKLING PLANFORSLAG nov-mar 21 
SAKSFREMSTILLING DETALJREGULERING M/KU mar-apr 21  
PLANVEDTAK høst 21 

 

6.2. Medvirkning 

Allmennheten og berørte/naboer vil bli gitt informasjon ved varsling av oppstart av 
reguleringsarbeidet/planprogram og vil bli informert ved offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. 
Planprogrammet vil også legges ut på kommunens nettsider.  
 
I den grad det i dialog med kommunen vurderes som aktuelt vil det bli gjennomført informasjonsmøter 
med presentasjon av planideen og med mulighet for å få innspill til planarbeidet.  

 
 


