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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 

Datert 31.08.2020 
 
Ansvarlige 

Fagkyndig 

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

Forslagstiller 

Firma Hovden Alpinsenter AS 
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 fritidsboliger, 

frittliggende og i leilighet, samt utleieleiligheter. Rene fritidsboliger skal også 
kunne leies ut. Det skal oppføres hotell med konferansefasiliteter. Skisenteret 
skal videreutvikles med aktivitetstilbud i form av både innendørs og utendørs 
fritidsaktiviteter.  

 Fremtidig arealformål vil være skianlegg og kombinert formål fritidsbebyggelse 
og turistformål. 

 

2 Planområdet og omgivelsene 
Planavgrensning og lokalisering 

 Beliggenhet til planområdet er fra bunnområdet/parkeringen i skisenteret og 
opp rundt byggeområdet ovenfor Lodgen og bort til Sloarosstigen mot øst og 
bort til og med t-kroken i vest. 

 Avgrensningen er satt for å inkludere alle fremtidige byggetrinn rundt 
skianleggets bunnområde. Dette for å gi en mest mulig komplett og forutsigbar 
planprosess og utbygging. Se kartvedlegg 
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 Størrelse på området for oppstart er ca 350 daa. 
 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. 

 
Beskrivelse av planområdet 

 Dagens arealbruk er alpinanlegg med tilhørende servicefunksjoner og 
fritidsboliger. 

 Eiendomsforhold er relativt forutsigbare med en hovedeier på hele området.  
 Tilstøtende arealbruk i nord og vest er alpinanlegg. Mot sør og øst er dagens 

arealbruk 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.  

 Bebyggelsen i området i dag er en variasjon i frittliggende fritidsboliger og 
fritidsleiligheter. Bebyggelsen er i all hovedsak tilpasset omgivelsene og 
hverandre med kledning og taktekke i naturtilpasset utforming.  

 Landskapet er sørøst hellende og tregrensen går drøyt 100 m over høyeste 
punkt i oppstartsområdet. Hovedtrekkene er jevne overganger fra flate 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: 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
Idrettsanlegg  
Veg og parkering 
Forretninger 
 
Forholdet til reguleringsplaner og retningslinjer 
Gjeldende reguleringsplaner har følgende reguleringsformål: 
Anlegg for idrett og sport 
Forretning og fritidsformål 
Parkering 
Friluftsområde 
 
Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 
Det pågår planarbeid på Vestheisen. Dette ligger 500 meter lengre vest og berører 
ikke dette området. Men forslagsstiller på Vestheisen og i dette planarbeidet er 
samme aktør, og det sees i sammenheng.  
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4 Kort presentasjon av prosjektet/planidéen  
 Planlagt bebyggelse skal tilpasse seg eksisterende bebyggelse i form og 

farger. Planlagte aktiviteter skal være med å styrke skisenteret som en 
helårdestinasjon og gi et bredere tilbud også innen overnatting enn i dag.  

 Planlagt bebyggelse skal oppføres i to, tre og fire etasjer med en utforming i 
tråd med dagens byggestil. Antall leiligheter og utnyttelse defineres i 
planarbeidet. 

 Utbyggingsvolum og byggehøyder i gjeldende plan videreføres med noe 
endring i form av større volumer nede i bunnen av området.  

 Planen skal også legge til rette for ordnede forhold rundt atkomst, parkering, 
snøopplag mm.  

 

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

 Prosjektet skal videreføre en naturtilpasset byggestil. Den utbyggingsstilen 
som er påbegynt med et uttrykk som bærer preg av at det benyttes 
naturmaterialer som tre og stein tenkes videreført.  

 Utbyggingen vil forholde seg til, og skje innenfor det området som i dag er 
alpinanlegg (og bebyggelse) og slik sett skal det forsterke det visuelle uttrykket 
av en vintersportdestinasjon. All bebyggelse vil ligge ved foten av og i nedre 
del av fjellet Storenos slik at det ikke vil dominere landskapet når man kommer 
utenfor planområdets utbredelse.  

 Virkninger utenfor planområdet omfatter bl.a. at det blir mulig å bebo flere 
tilreisende som vil benytte alpinanlegget og langrennsløypene utenfor 
planområdet. Videre vil behov for vannforsyning og avløpstilkobling måtte bli 
vurdert.  

 

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.  
- Andre mer menneske skapte uønskede hendelser som kan være aktuelle er 

trafikksikkerhet, og herunder skille mellom ski og biltrafikk. Brann og bortfall av 
kritiske samfunnsfunksjoner/infrastruktur som drikkevann, energiforsyning eller 
nød- og redningstjeneste er også aktuelle. 

 

7 Konsekvensutredning  
Krever planen konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av planprogram?  
(Jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8). 
Etter forskrift om konsekvensutredninger §6 b) skal planarbeidet konsekvensutredes 
hvis det er et tiltak i vedlegg I listen og det ikke er utredet på et overordnet plannivå. 
Tiltaket vurderes å falle inn under pkt 25 i vedlegg I, nye bolig- og fritidsboligområder 
som ikke er i samsvar med overordnet plan. Det må følgelig også ha planprogram.     
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Aktuelle utredningstemaer er barn/unge, kulturminner, natur/biologisk mangfold, fare 
for uønskede naturhendelser.  
 

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 og Setesdal brannvesen. 
 
Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 
Planoppstart sammen med planprogram for konsekvensutredning 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.  
 

Vedlegg 

Vedlegg til planinitiativet: 
Det er lagt ved tre kart som viser utgangspunkt for planavgrensning på ulike kart 
bakgrunner. 

1. Kart med flyfoto bakgrunn 
2. Kart med kommuneplan bakgrunn 
3. Kart med reguleringsplan bakgrunn 


