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2 Bakgrunn 
Planområde ligger på Hovden i Bykle kommune og er nært knyttet til Hovden alpinsenter. 
Størstedelen av planområdet er i gjeldende plan på oppstartstidspunktet regulert til fritidsleiligheter. 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av leiligheter tilrettelagt for utleie 
med fellesområder som peisestue, velvære m.m, og knyttet opp mot Hovden Alpin senter sitt utleie 
apparat. Intensjon er at mest mulig av leilighetene skal gå i utleie når eier ikke bruker de selv.  
 
Det er også et poeng å samle leilighetsutbyggingen Vestheisen i samme plan for å få et oversiktlig 
bilde av parkering i området.  
 
Da reguleringsplan for FT6 og Del av Hovdenut Alpint ble vedtatt, ble deler av byggeområdet tatt bort 
på grunn av snøskredfare. Hensikten med den vestre delen av planen er å erstatte det fjernede 
området ved å tilrettelegge for utbygging av leiligheter for salg og utleie i område SF10 i gammel 
plan, Hovdenuten Alpint.  
 
I område gjelder reguleringsplanene for Hovdenuten Alpin, og FT6 og del av Hovdenut Alpint.  
Planen utarbeides i regi av Drag AS og Prosjektgruppen AS. Forslagstiller er Vestheisen familiepark 
v/Roger Sørli.  
 
 

3 Planprosessen 
Forhåndskonferanse for detaljreguleringa av Utviding av Vestheisen ble det holdt 08.03.17, og 
gjennomført på nytt 30.08.2019. Melding om oppstart ble sendt ut 07.11.19. Ny forhåndskonferanse 
ble gjennomført fordi det var endret avgrensning og det var gått lang tid. 

Ny plan vil kunne utløse behov for utbyggingsavtale.  
Konsekvensutredning har blitt vurdert. Det er ikke stilt krav om KU fordi reguleringen er i tråd med 
kommuneplanen. 
 

Handling Dato / periode 
Varsel om oppstart regulering 07.11. 2019 
Innsendt planforslag aug 2020 
1.gangs behandling des 2020 
Offentlig ettersyn mars-april 2021 
2.gangs behandling april-mai 2021 
Kommunestyrevedtak mai-juni 2021 

      Tabell 1. Tabell viser planlagt fremdrift for planarbeidet. 

 

4 Planstatus og rammebetingelser  
4.1 Kommuneplan  
For Utviding av Vestheisen gjelder kommuneplan 2018-2030, vedtatt 28.02.2019, hvor området er 
avsatt til fritidsbebyggelse. I nord, langs bekken er det avsatt et område med hensynssone flomfare. I 
planområdets vestre del er det avsatt et område med hensynssone ras og skredfare opp mot 
plangrensen.  
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Området omfattes av: 

- Hovdenuten Alpin, vedtatt 2005. Plan id 200502. 
-  FT6 og del av Hovdenut Alpint, vedtatt 2017. Plan id 201401.  

 
Gjeldende reguleringsformål er konsentrert fritidsbebyggelse i østre del og friluftsområde i vestre 
del. Langs hele sørlige del er reguleringsformålet vei 
 
4.3 Tilgrensende planer, temaplaner og statlige retningslinjer  
Planområdet grenser mot Utviding av hovden skisenter AS mot Breive, i nord og øst. Mot sør grenser 
den mot Hovdenuten alpin.  
 
Omreguleringen omfattes av rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser.  
Det er ingen temaplaner i det gjeldende planområdet.  
 
Setesdal har Merket for bærekraftig reisemål. Dette skal ligge til grunn for utviklingen av turismen i 
Setesdal.  
 

5 Beskrivelse av planområdet  

5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger i hyttefeltet Hovdenut og Vestheisen, i vestre del av Hovden Alpinsenter, i Bykle 
kommune. Planområdet strekker seg langs vegen Hovdenutskaret og ligger i nordhellingen med 
utsikt mot alpinanlegget. Planområdet ligger plassert sentralt i forhold til skiområdet. 

 
Figur 1. Planområdet er markert med rødt midt i kartet. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet omslutter hele BFK3 i gjeldende-/gammel plan for FT6 og del av Hovdenut Alpint.  Dette 
området er langt kommet i utbyggingen av leiligheter i tråd med gjeldende-/gammel plan. Gammel 
plan hjemler 150 boenheter og 8000m2 BRA. Vestre del av planområdet, i gammel plan kaldt SF10 er 
regulert friluftsområde og er i praksis en veifylling de 5-8 første meterne fra veien og ut, mens det 
utenfor der er skråning videre nedover med opprinnelig vegetasjon.  
Regulert vei gjennom området er opparbeidet, og det samme er renovasjonsområdet i øst.  
Arealbruken i tilstøtende områder er friluftsområde med skiløype/transportløype i nord. Mot øst er 
det rent friluftsområde, og mot sør er det utbygd frittliggende fritidsboliger i tråd med gjeldene plan. 
I nord og øst er det skiløype som prepareres når forholdene tillater det. 

 

Figur 2. Kartet viser planområdets avgrensning med gjeldende reg.plan som bakgrunn. 

5.3 Stedets karakter 
Områdets karakter kan beskrives som et område i høyfjellsomgivelser, med fritidsbebyggelse på 
frittliggende tomter, og leilighetsbygg i samme byggestil som øvrig fritidsbebyggelse. Hyttefeltet 
ligger plassert ned mot dalbunn ved foten av de to høydene Hovdenuten (1119 moh) og Storenos 
(1198 moh) som er dominerende elementer i landskapet, med delvis skogkledde fjellsider. Både mot 
sør og øst er det anlagt store områder med hyttefelt. Vegetasjonen i planområdet er preget av 
høyfjellsklimaet, men ettersom området ligger under tregrensa (ca. 1000 moh) forekommer det skog 
i form av lavtvoksende bjørk og noe furu. Annet enn dette forekommer det mye lyngvekster og 
næringsfattig gresvegetasjon i området. Bebyggelsen ellers i hyttefeltet kan sies utformet etter typisk 
tradisjonell høyfjellshyttestil i tråd med bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. Mørke 
fritidsboliger med tre og stein i fasadene og tre eller torv på tak dominerer i området. Alle tak på 
eksisterende bebyggelse i området er saltak. 
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5.4 Landskap og naturverdier.  
Landskapet og naturverdier kan kort beskrives som typist sørnorsk høyereliggende fjellbjørkeskog. 
Det meste av planområdet bærer preg av å ha vært bearbeidet i forbindelse med bygging av vei og 
hytter. Kun nordre deler av kom. Bygg og anlegg2 har opprinnelig vegetasjon igjen med bærlyng og 
bjørkeskog. Langs planområdet i nord går det en bekk som ender ut i Otra og videre ut i Hartevann.  

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal naturmangfoldet vurderes etter prinsippene i §§ 8 til 12. 
For å foreta vurderingen etter §§ 8 til 12 er det foretatt innsamling og vurdering av kjent kunnskap 
om naturmangfold i området. Videre er det gjort tilleggsundersøkelser i form av befaringer for å 
vurdere om det kan være viktige naturmangfold forhold som ikke er kjent fra før. Til slutt er så 
vurderingen av hvorvidt omsøkt tiltak er i strid med naturmangfoldlovens formål gjort.  
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 omhandler følgende: 
§ 8 kunnskapsgrunnlaget. Det er ikke kjente forekomster av viktige naturelementer fra tidligere. Ved 
befaring ble det slått fast at vegetasjonen for en stor del er i en etableringsfase langs eksisterende vei 
og inne på tomtene i planområdet. De områdene som ikke har vært rørt har en fattig lyngpreget 
vegetasjon med noe bjørk og einer. Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være tilstrekkelig.  
Føre-var-prinsippet etter § 9 kommer derfor ikke til anvendelse. Økosystemtilnærming og samlet 
belastning etter §10 er akseptabel, og det er ikke behov til særlige tilrettelegginger eller hensyn for å 
ivareta naturmangfoldet. Følgelig kommer ikke § 11 og § 12 til anvendelse. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø  
Det er gjennomført registrering av kulturminner innenfor planområdet, og det er en forekomst av 
automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Dette dreier seg om en kullgrop som er et tegn 
på at det her ble fremstilt trekull, som igjen var et viktig element i prosessen med å fremstille jern av 
myrmalm. Innenfor området det ble meldt oppstart for er det muligens en intakt kulllgrop til, men 
plangrensen er trukket inn mot veien slik at denne unngås.  

5.6 Rekreasjonsverdien, uteområder   
Rekreasjonsverdiene i området kan i stor grad knytes til de gode snøforholdene om vinteren og de 
aktivitetsmulighetene Hovden har å by på. Hyttebeboere kan benytte seg av skiløypen som går tett 
på planområdet, eller turgåing ellers i året. Hovden alpinsenter som blir liggende utenfor 
dørterskelen byr også på store muligheter for sportslig utfoldelse på vinterstid. I planområdet er det i 
utbyggingen som pågår, planlagt en skøytebane.  

5.7 Landbruk  
Det er ikke landbruksinteresser innenfor eller i nærheten av planområdet. 
 

5.8 Trafikkforhold 
Hele Hovdenut og Vestheisen området benytter i dag privat adkomstvei. Trafikkmengden i området 
er vurdert som lav, ettersom eneste bruk av veien kun består av inn- og utkjøring til gjeldende 
eiendommer. Forholdene for fotgjengere er tilrettelagt med gang- og sykkelveg fra skisenteret til 
Hovden sentrum. Fra skisenteret og opp til Vestheisen er det ikke egen g/s-veg, men forholdene er 
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likevel vurdert som relativ god grunnet betydelig lavere trafikk. For langrennsløpere og alpinister 
ligger løyper rett utenfor hyttedøra, og det er ikke behov for transport for å benytte disse aktiviteter. 

Det er ingen kollektivforbindelse inn til selve området – nærmeste bussholdeplass for ordinære ruter 
er Hovden sentrum ca. 1 km mot øst. Mellom sentrum og skisenteret går det skibuss i sesongen. 

5.9 Barns interesser   
Barns interesser er særlig knyttet til alpinbakken med de ulike traseer og park. Videre er det et større 
badeanlegg på Hovden, og med en stor skøytebane ved siden. Sommerstid er badeanlegget også 
tilgjengelig, og det er da også gode muligheter for tur og sportsfiske. Skiheisen går også sommerstid, 
og det er mulig å ta med sykkel opp og kjøre ned igjen i alpinbakken. Videre fremover er det planer 
om en ny akebakke med eget rullebånd i tilknytning til Vestheisen. Hovden har totalt sett et bredt 
tilbud om aktivitet til barn og unge.  

5.10 Universell tilgjengelighet  
Det er i dag ikke lagt spesielt til rette for universell tilgjengelighet i planområde, men over 1/3 av 
fritidsleiligheter har atkomst rett inn fra bakkeplan. Videre er alpinanlegget lagt til rette slik at man 
kan benytte skiheiser selv om man er bevegelseshemmet.  

5.11 Teknisk infrastruktur 
Vei går gjennom planområdet. Vann og avløp følger veien og er tilgjengelig i planområdet. Det jobbes 
parallelt med kapasitetsøkning på VA nettet. 
 

5.12 Støyforhold 
Ingen spesielle utfordringer.  

5.13 Luftforurensing 
Ingen spesielle utfordringer.  
 
5.14 Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeidet en risiko og sårbarhetsanlyse. Denne viser at planområdet er innenfor gjeldende 
sikkerhetskrav angitt i Teknisk forskrift. 
 

5.15 Næring 
Det er ikke næringsdrift innenfor planområdet, ut over at leilighetene også tillates leid ut.   

 

6 Beskrivelse av planforslaget 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
Planlagt arealbruk er leiligheter tilrettelagt for utleie med fellesområder som peisestue, velvære 
m.m, knyttet opp mot Hovden Alpin senter sitt utleie apparat. I tillegg planlegges en tilpasning av 
eksisterende tilhørende infrastruktur. Alle leilighetene kan selges til privat bruk, men intensjonen er 
at flest mulig av leilighetene skal gå i utleie når eier ikke bruker den selv. Derfor er det valgt 
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Kombinert bebyggelse og anleggsformål, med de to konkrete formålene fritidsbebyggelse og fritids 
og turistformål.   

I foregående reguleringsplan Detaljregulering for FT6 og del av Hovdenut Alpint var det lagt opp til en 
utbygging i trinn hvor fritidsboliger skulle bygges i Vestheisen området og utleieenheter i 
bunnområdet (område FT6 i nevnte plan). Reguleringsplan for Vestheisen legger nå opp til at 
utleieenheter bygges i dette området også, og det er derfor ikke naturlig å knytte det til krav om 
minimums antall utleieenheter i bunnområdet.  

Planområdet ligger plassert sentralt i forhold til skiområdet, og opparbeiding av leiligheter for både 
privat bruk og utleieformål vil her være naturlig. På tilstøtende arealer i nord planlegges det nå også 
en utbygging av ny skiheis og flere nedfarter.  

Utviklingen av Vestheisen medfører at Hovden alpinsenter styrkes som destinasjon. Komb. Bygg og 
anlegg 1 endres fra fritidsbebyggelse i gjeldende plan til fritidsbebyggelse og turistformål i ny plan. 
Dette for å styrke utleiekonseptet rundt alpinsenteret, hvor målet er utleie av minst 50% av 
enhetene. En høy andel utleie vil gi flere gjester i bakken som igjen er med å gi en mer robust drift av 
skisenter og serveringssteder. Dette er også i tråd med prinsippene for bærekraftig reiseliv, hvor et 
av tre hovedfokus er økonomisk levedyktighet.  

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål  
Renovasjonsanlegg  
Areal for renovasjon ligger på samme sted som i gammel plan, men det er gitt mulighet for en 
utvidelse slik at det er kapasitet til flere enheter og evt. nye renovasjonsordninger. Det er av den 
grunn inkludert i planarbeidet. Bygningsmassen tillates med inntil 200 m2 BRA og 5,0 m mønehøyde. 
Renovasjonsanlegget skal betjene ca 190 enheter.  
 
Kombinert formål, Fritidsbebyggelse og turistformål 
Planområdet har to områder for fritidsbebyggelse, Komb. bygg og anlegg 1 og 2.  
Område 1 er eksisterende utbyggingsområde hvor utnyttelse og høyde langt på vei videreføres fra 
foregående plan.  
Område 2 er nytt utbyggingsområde og har samme bestemmelser for utnyttelse og høyde, samt 
utforming som område 1.  
 
Bestemmelsene åpner for inntil 10 leiligheter pr bygg. Det tillates underetasjer med leilighet og 
parkeringskjeller, bod og fellesanlegg for beboerne med velvære og treningsrom.  
 
Maks mønehøyde er 15 meter fra topp gulv på nederste leilighet. Takvinkel skal være mellom 25 og 
35 grader, og det tillates takoppløft.  
Det skal være 2 parkeringsplasser pr boenhet. Parkering tillates ut og inn langs veien, SKV1. 
Leilighetsbygg på tilstøtende tomter kan sammenbygges. Formålet med det er for å gjøre atkomst og 
rømningsveier bedre tilgjengelig.  
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Figur 3. Snittet viser nord-sør fra bygg G til tomt 2/1080. 

 
Figur 4. Snittet viser øst -vest fra bygg D til bygg I og tomt 2/1073 helt til høyre 

 

Område Tillatt maks BRA Planlagt antall 
leiligheter 

P i dagen / totalt 

Komb. bygg-anlegg 1 12 500 m2 62 79/178 

Komb. bygg-anlegg 2 4 500 m2 24 23/23 

Samlet 17 000 m2 86 201 

Figur 5. Viser oversikt over utnyttelse i de to delområdene, planlagt antall leiligheter og antall p-plasser. 
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Figur 6. Planlagt bebyggelse sett fra sørvest. 

Felles for alle byggeområder er at de skal tilpasses områdets preg ellers i sin utforming. Bykle 
kommunens byggeskikkveileder er bestemmende for fargesetting og utførelse. Bygg skal oppføres 
med tre eller stein utvendig og saltak med torv eller tre.  

 

Figur 7. Bygg A-H utgjør første byggetrinn. Bygg I-L er byggetrinn 2 og bygg M-P er tredje byggetrinn. 

Byggehøyder er styrt ved at i tillegg til maks høyde fra gulv til møne, så er det angitt en maks 
kotehøyde på de tre forskjellige byggetrinnene. Byggetrinn 1, som ligger i nord, nærmest skiløypa er 
bygg A-H og har maks mønehøyde på kote 843,4 til 845,9. Byggetrinn 2 som er byggene I-L langs 
SKV1 har maks mønehøyde 851,3 til 852,1. Tredje byggetrinn er bygg M-P i Komb. Bygg- og anlegg2 
og har maks mønehøyde på kote 856,4 til 860,8. 
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Figur 8. Situasjonsplanen viser planlagte mønehøyder. Denne figur er ikke oppdatert med fortau mellom bygg og parkering 
slik plankartet styrer. 

 

Figur 9. Snittet viser bebyggelsen i Komb. bygg og anlegg2, fra øst i venstre til vest i høyre. 

Samferdseselanlegg 
Vei er anlagt i dag og er atkomst til fritidsboligene i Hovdenut alpin i tillegg til Vestheisen. Den har en 
stigning på ca 8,5 % på det bratteste langs planområdet og er 4,0 m bred i dag. Gjeldende plan 
hjemler 180 boenheter i Vestheisen i tillegg til de ca 100 eksisterende i Hovdenut alpin.  
Revidert plan for Vestheisen legger opp til ca 90 enheter. Dette gjør at trafikkbelastningen blir 
betydelig lavere enn den ville blitt med det antall enheter som gjeldende plan legger opp til.  
 
Ny plan legger opp til en breddeutvidelse av veien til 5,5 meter. I tillegg forskyves veien et par meter 
mot sør langs Komb. Bygg og anlegg2. Dette er for å gjøre utnyttelsen av dette byggeområdet bedre.  

Fortau er planlagt langs SKV1. Det er bundet opp med rekkefølgebestemmelse slik at det må 
opparbeides før parkering langs vei kan anlegges. Fortau er lagt på nordsiden av vegen slik at de som 
kommer gående forbi området har en sikker trasse mellom bygg og parkering, godt atskilt fra 
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kjørevegen. Strekning hvor parkering tillates og det er lagt inn fortau er atkomst til ca 40 
ovenforliggende enheter. Det er ikke en god formel for å beregne ÅDT i hyttefelt. ÅDT etter telling gir 
for lave tall fordi mange leiligheter er tomme 4-5 dager i uken gjennom mye av året, mens 
belastningen faktisk er høyere de dagene alle er der. Utgangspunktet er her ca 40 boenheter, som 
man kan tenke kjører halvannen turer til sentrum o.a. de dagene alle andre også gjør det. Det gir 3 
passeringer pr boenhet, og altså 120 passeringer ila dagen som skal forbi Vestheisen. Vegvesenets 
håndbok N100 regner lokalveger når ÅDT er under 300.  

Parkeringsplassene i SPP1 skal være minimum 2,75 m brede, og de skal skiltes med at det skal rygges 
inn på p-plassen. 

LNFR områder 
LF1-2 tillates benyttet som anleggsområde under oppføring av bebyggelsen. Skråning/tilbakefylling til 
mur tillates i LF 1-2. Etter bruk skal arealet tilsåes og fremstå som friluftsformål igjen. Formålet med 
dette er å hindre skjemmende forstøtningsmurer ut mot friluftsområdene og heller få en bakke med 
naturlig vegetasjon.  
Snøopplag tillates i friluftsformål. Snø vil herfra kunne tas videre og benyttes i skiløyper og skibakker. 
Spesielt skiløypa langs vestre del av Komb.bygg og anlegg2 ligger i et søkk og kan trenge ekstra tilført 
snø før det har kommet tilstrekkelig på naturlig vis. Gjennom LF skal også en atkomst til løypenettet i 
nord opparbeides. Denne skal koordineres med løypenettet som kommer i reguleringsplan for 
Vestheisen skitrekk og nedfart.  
 
Innenfor LF tillates anlagt oppstillingsplass for stige. Formålet er å ha et areal for brannvesenet å 
sette opp storstige ved evt. brannslokkearbeid. Areal for stige skal være plant og flatt.  
 
I LF3 tillates ingen tiltak. Dette er et område tettere på Godtstøylbekken, og for å unngå at det lages 
hinder for smelte- og flomvann, så skal det ikke gjøres tiltak i dette området. 
 

6.3 Parkering 
Det er lagt inn 2,0 p-plass pr boenhet. Parkering kan legges i parkeringskjeller under fritidsboligene. 
Det tillates også parkering ut og inn mellom fritidsboliger og SKV1. Dette er endret i forhold til 

foregående 
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reguleringsplan hvor dette ikke var tillatt. For å kunne tillate dette nå, så er veien utvidet til en 
bredde på 5,5 m fra dagens regulerte bredde på 4,0 m. Videre er det også lagt inn et fortau mellom 
veien og bebyggelse, slik at inn og utkjøring fra parkeringene ikke kommer i konflikt med myke 
trafikanter.  

 

Figur 10. Parkeringskjeller vises ink. boder, heis/trappehus og dør rett ut til skiløypa. 

 

Figur 11. Illustrasjonen viser Komb. bygg og anlegg 2 fra nord der det planlegges utvidet vei/fortau og parkering.

6.4 Snøopplag 
Snøopplag planlegges håndtert ved at det er lagt inn et større friluftsformål, LF1, hvor snø kan 
brøytes ut. Ved behov kan den tas videre herfra og planeres i transportløype som går gjennom 
området i dag og også nyttes som en atkomst opp og ned mellom bebyggelsen og skiområdene 
nordenfor. Det er for øvrig noe overkapasitet til parkering i planområdet og det er mer enn en p-
plass pr boenhet under tak. Dette er en fordel når det kommer perioder med mye snø fordi det da vil 
være parkeringskapasitet selv om noen p-plasser ikke brøytes opp, men nyttes til snøopplag for en 
kortere periode. Langs veien SKV1 er det lagt inn sideareal som skal benyttes til snøopplag ved 
brøyting av vei og fortau.  
 
6.5 Tilknytning til infrastruktur  
Vann og avløp ligger frem til byggeområdene i dag. Før videre utbygging i område 2, må kapasiteten 
på vannforsyningen økes. Det planlegges en 225 mm vannledning fremført til Vestheisen fra 
skisentervegen ved Fjellandsbyen. Likeså skal ny avløpsledning fremføres i samme trase. Det vil være 
vekselsvis 200 mm selvfallsledning og 110 mm pumpeledning. Prosjekteringen vil videre vise om det 
blir bruk av eksisterende pumpestasjon, eller ny. Valg av endelig løsning vil skje i samarbeid med 
Teknisk etat i Bykle kommune.  

 
6.6 Forhold for barn og unge 
Planlagt utbygging legger til rette for flotte leiligheter nær opp til skiløype og alpinbakke. For barn og 
unge er muligheten for å komme seg ut på ski uten å være avhengig av å bli kjørt svært viktig. 
Leiligheten ligger slik til at man kan komme ut i både skiløype og alpinanlegg uten å krysse veg. Det 



 
Planbeskrivelse for Hovdenut Alpin, trinn 2 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
Prosjektgruppen AS  Side 13 av 19 
 

planlegges også nytt skitrekk og nye nedfarter med snøproduksjonsanlegg og flombelysning rett nord 
for leilighetene.  

Inne i selve planområdet kommer det skøytebane, som om sommeren gjøres om til lekeplass for de 
minste. Umiddelbart nord for planområdet kommer det nytt barnetrekk.  

Lengre øst i skiområdet ligger det større barneski området, og i Hovden sentrum er det skøytebane 
og badeanlegg. Ønsker man aktivitet som ikke trenger koste penger, så er det også skiløyper og 
turløyper i omtrent alle retninger. Det er også godt tilrettelagt for gående til Hovden sentrum, med 
gang og sykkelvei fra skisenteret og ned til sentrum. 

 

 
Figur 12. Kartet viser planområdets beliggenhet i forhold til ulike tilbud for barn og unge. 

 
6.7 Tilgjengelighet 
Krav til tilrettelegging for bevegelseshemmede følger Tek 17 sine bestemmelser. 

6.8 Uteoppholdsareal og fellesarealer 
Alle leiligheter vil ha utvendig terrasse i tillegg til at det tilrettelegges med attraktive arealer internt i 
området med skøytebane. De viktigste uteoppholdsarealene ligger utenfor planområdet med 
skibakke og tur- og skiløyper.  

I første etasje sentralt i anlegget blir det et servicesenter med resepsjon som vil være delvis 
bemannet i høysesongen. Her planlegges en hyggelig peisestue hvor beboerne kan møtes etter en 
dag i bakken, et velværesenter med trimrom, badstuer, boblebad og relax-rom, samt et aktivitetsrom 
med billiard og bordtennis. 
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For de som går langrenn blir det et eget smørerom, fullt utrustet med smørebenker og det som 
trengs av utstyr. 

6.9 Kulturminner 
Planområdet er undersøkt av fylkeskonservator. Det er gjort en registrering som fanges opp av 
kulturminneloven. Dette er en kullgrop og har id 98687. Det er merket #6 på plankartet. 
Reguleringsplanen legger opp til at det søkes frigivelse av dette fornminnet. Det er derfor lagt 
byggeformål på arealet, og reguleringsbestemmelse sier at det skal foreligge dispensasjon fra 
kulturminneloven for tiltak merket #6 før det kan gis tillatelse til tiltak på arealet omfattet av #6.  

Fylkeskonservators undersøkelse var av område Komb. Bygg og anlegg 2. Område 1 var byggeområde 
i foregående plan også og er klarert tidligere. Dette er nå også delvis ferdig utbygd.  

Ved revidert oppstart i 2019 kom Fylkeskommunen med krav om arkeologisk registrering av 
områdene sør for SKV1. Ved oppstart var hele grøntområdet opp til hyttene i sør inkludert. Ut over 
en stripe langs eksisterende vei til fortau og bredere vei, så er ikke dette arealet tatt med i ny plan, 
og fornminnet i dette området forblir uberørt. 

 

Figur 13. Kartet viser registrerte enkeltminner i og rundt planområdet. A er intakt og søkes frigitt ved denne plan. B lå 
innenfor oppstartsområdet, men ligger utenfor planområdet. C minnene ligger i ulike byggeformål etter foregående plan og 
er fjernet. 

 

6.10 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
I vurderingen av mulige uønskede hendelser er det seks forhold som krever ekstra omtale. Det er: 

- Store nedbørsmengder, lokal flom 
- Skred 
- Radon 
- Skog og lyngbrann 
- Byggeplass og anleggstrafikk 
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6.10.1 Store nedbørsmengder, lokal flom 
Kommunens aktsomhetskart for flom er markert på områdene nord for planområdet. Det går også 
litt inn i planområdet i nord. NVE sine aktsomhetskart for flom har svært grov oppløsning. Når 
terrenget rundet den lille bekken i nord som er avsatt som aktsomhetsområde vurderes, så ser man 
at det er 2 høydemeter eller mer fra planområdets grense i nord og ned til bunn bekk. Bekken ligger 
da i bunnen av en liten V-dal. Den har et nedslagsområde på ca 1 km2 og er omkring 1,5 meter bred. 
Det vil ikke være mulig at den skal stige så mye. Det er lagt ut et område for snøopplag -F4 ut mot 
bekken. Areal for snøopplag er regulert 12 meter mot nord, ut mot bekken. På dette stedet er 
dalbunnen bred og flat, og det er ytterligere 20 meter eller mer bort til bekken. Dette er tilstrekkelig 
til at bekken kan gå uhindret selv i de største smeltevannsperiodene. 
Mot vest er det en enda mindre bekk som følger skiløypa. Denne har et nedslagsfelt på omkring 0,07 
km2, og er mer eller mindre tørr utenom nedbørperioder. Den har ikke noe eksakt bredde og er i 
praksis en grøft. På det minste så ligger den 1 meter lavere enn tomtene. Planområdet ligger klart 
utenfor område som kan ha risiko for uønsket hendelse i form av flom.  
 
6.10.2 Skred 
Kommunens aktsomhetskart for snøskred viser at planområdet når inn i avsatt aksomhetsområdet. 
Sweco har utarbeidet en skredfarevurdering for eksisterende hyttefelt. Denne viser at skredfaren er 
større enn 1/5000 i nordvestre hjørne. Dette tilsvarer sikkerhetsklasse S3, som betyr at områdene 
kan brukes til bl.a. fritidsboliger med inntil 10 boenheter. Utenfor plangrensen i nord ligger områder 
med snøskredfare større enn 1/1000. Planområdet kan etter Swecos konklusjon benyttes til 
fritidsboliger med inntil 10 boenheter. 
 
6.10.3 Radon 
Radon kan ikke utelukkes, og ifølge Statens stråleverns aksomhetskart, så ligger planområdet delvis i 
område for høy aktsomhet og delvis i område for middels aktsomhet. Dette forholdet ivaretas 
gjennom krav i Tek17. 
 
6.10.4 Skog og lyngbrann 
Det kan ikke utelukkes skog og særlig lyngbrann i området. Det vil være god atkomst med brannbil 
hvis brann skulle oppstå, og det vil være kommunal vannledning inn i området. Faren for lyng og 
skogbrann ansees som svært lav.  
 
6.10.5 Byggeplass og anleggstrafikk 
Byggeplass med tilhørende anleggstrafikk og materialtransport har en risiko og det kan skje ulykker. 
Ved god planlegging og fokus på sikkerhet både i prosjektering og ved utførelse vil sannsynligheten 
for uønskede være liten.  
 

 Konsekvenser for liv og helse  
Små Middels  Høy Ikke relevant 

Sannsynlighet 
for hendelse 

Lav  3.3 3.2 
3.5 

 3.1 
3.4 

Middels    
Høy    

Tabellen viser en oppsummering av sannsynlighet for uønsket hendelse for konsekvenstypen liv og 
helse. 

 Konsekvenser for materielle verdier  
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Små Middels  Høy Ikke relevant 
Sannsynlighet 
for hendelse 

Lav  3.1 
3.4 
3.5 

3.2  3.3 

Middels    
Høy    

Tabellen viser en oppsummering av sannsynlighet for uønsket hendelse for konsekvenstypen 
materielle verdier. 

Det er ikke registret sannsynlighet for uønskede hendelser av konsekvenstypen stabilitet, og det er 
derfor ikke laget tabell for dette forholdet. 

6.10.6 Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

- Store nedbørsmengder, lokal flom 
- Skred 
- Radon 
- Skog og lyngbrann 
- Byggeplass og anleggstrafikk 

 
Store nedbørsmengder 
Det er ikke nødvendig å gjøre tiltak. Situasjonen er vurdert til å være ok i dag, men det er viktig at 
ikke flomveier sperres. 
 
Skred 
Tek 17 med sine konkrete krav til sikkerhetsklasser ligger til grunn for planarbeidet. Det er etter dette 
ikke nødvendig med ytterligere sikringstiltak ut over allerede gjennomførte plasseringen av 
byggeområder.  
 
Radon 
Bygg prosjekteres med utgangspunkt i føringene i Tek 17, som for øvrig ikke er mulig å velge bort.  
 
Skog og lyngbrann 
Det vurderes ikke å være nødvendig å gjøre tiltak mot skog og lyngbrann. 
 
Byggeplass og anleggstrafikk 
Ved prosjektering og utførelse av tiltaket må SHA planen spesielt ta for seg sikring av byggeplass, 
samt fokus på fasen med anleggsmaskiner og materialleveranser som skal inn i et etablert 
boligområde. 
 
6.10.7 ROS oppsummert 
Bygg må prosjekteres og bygges i henhold til Tek 17, og plasseres utenfor område med større 
sannsynlighet for snøskred enn 1/1000, dvs. i hht. plan. 

For anleggs og byggeperioden, så vil det være viktig at det utarbeides en god SHA plan og at denne 
følges opp med nødvendige revideringer og at der angitte tiltak videreføres ut på byggeplassen.  

 



 
Planbeskrivelse for Hovdenut Alpin, trinn 2 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
Prosjektgruppen AS  Side 17 av 19 
 

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
De planmessige virkningene av omreguleringen vurderes å være begrenset. Det blir ikke fortettet 
med fritidsleiligheter. Antallet leiligheter blir lavere enn gammel plan hjemlet, men BRA er økt fra 
8000 til 17000 m2. Dette er da fordelt på de to områdene Komb. Bygg og anlegg 1 og 2. Nå er også 
arealer under bakkeplan inkludert til forskjell fra tidligere. Det er positivt at utviklingen skjer i 
område med eksisterende bebyggelse før det bygges utover i nye uberørte områder. Planarbeidet er 
med det i tråd med gjeldende retningslinjer i kommunen og føringer for bærekraftige reisemål. 
Infrastrukturen til denne utbyggingen, med vei, vann og avløp ligger i området, men krever 
oppgradering.  

For Hovden som turistdestinasjon og et sted som ønsker å utvikle næringen knyttet til turisme, så vil 
realisering av planen være positivt. Det åpner opp for mere næringsrettet utleie av leiligheter 
tilrettelagt for utleie med fellesområder som peisestue, velvære m.m. Alt knyttet opp mot Hovden 
Alpin senter sitt utleie apparat.   
Intensjon er at mest mulig av leilighetene skal gå i utleie når eier ikke bruker de selv. Dette vil være 
med å styrke utviklingen av Hovden som reiselivsdestinasjonen.  
 
 
Planområdet ligger rett ved både langrennsløype og alpinbakke, og tilgangen til disse tilbudene kan 
ikke bli bedre. Plasseringen av bebyggelsen for øvrig anses å være lite kontroversiell.  

Utformingsmessig skal ny bebyggelse ta opp i seg de ellemeter som allerede finnes i omkringliggende 
fritidsbebyggelse, og kommunens byggeskikkveileder er bestemmende for utformingen.   

Bygningsmassen i område 1 er under oppføring, og område 2 kommer etter vedtak av denne plan. All 
bebyggelse er plassert lavere enn bebyggelsen i sør og vest, og selv om den har fått høy mønehøyde, 
så er det fra gulv i underetasje, og vil ikke bli veldig høy sett fra veien SKV1. Det er også lagt inn 
bestemmelse om maks mønehøyde for de ulike byggetrinn.  

 

8 Innkomne innspill 
Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og 
medvirkning. Allmenheten og berørte fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling 
av oppstart av detaljreguleringsarbeid 09.05.17 i regi av Prosjektgruppen AS. Det ble så varslet på 
nytt i 2019 med revidert planavgrensning.  

Fylkesmannen i Agder, datert 29.11.2019 

Fylkesmannen legger til grunn at føringene i overordna plan videreføres. I tillegg påpekes det at 
planarbeid skal ivareta estetiske hensyn, og at det velges løsninger som hindrer at bebyggelsen får 
silhuettvirkning.  

Det skal gjennomføres en ROS analyse for planområdet, og en oppsummering skal inngå i 
planbeskrivelsen. Evt. tiltak for å hindre eller begrense uønskede hendelser skal tas inn i planen.  
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Kommentar: Planområdet ligger omtrent i dalbunnen i Breiveskaret og silhuettvirkningen er svært 
begrenset. Videre er det utarbeidet ROS analyse og evt. føringer herfra er innarbeidet i planen.  

Aust-Agder Fylkeskommune, datert 02.12.2019 

Innenfor planen er det registret flere kullgroper i Askeladden innenfor planområdet. Det har vist seg 
å være avvik i kartfestingen, og det varsles behov for arkeologisk registrering.  

Kommentar: Arkeologisk registrering er gjennomført, og det ble funnet en kullgrop som er registrert 
i plankartet med en bestemmelse som ivaretar den til det evt. er gitt dispensasjon til å fjerne den. 
Videre er planområdet er avgrenset i forhold til oppstartsområdet som omfattet nye områder med 
behov for arkeologisk registrering. 

 
Direktoratet for mineralforvaltning, datert 15.11.2019 
DMF har ingen merknader til varslet planoppstart.  

 
Norges vassdrags- og energidirektorat, 19.11.2020 
NVE legger til grunn at de to skredfarevurderingene fra 2015 og 2016 legges til grunn for 
planleggingen. Det er også krav til utredning av flomfare og at hensyn til klimaendringer blir ivaretatt. 
Videre er NVE konsesjonsmyndighet for tiltak som berører vassdragsinteresser. NVE nevner også 
energiinteresser, og ber om at det vurderes.  

Kommentar: Skredfareutredningene fra 2015 og 2016 er lagt til grunn for arbeidet. Det er også 
hensyntatt klimaendringer og fare for flom. Planarbeidet berører ikke vassdragsinteresser eller 
energiinteresser som skal ivaretas av NVE.  
 
Hovdenut Alpin Hyttevel, v/Thomas Lid 
Ønsker tilsendt det som foreligger av tegninger og skisser for planlagt tiltak.  

Kommentar: Det har vært mange runder med endringer, og disse er ikke oversendt hyttevelet. Når 
endelig planutkast er på plass nå, så sendes det kommunen som gjennomfører 
førstegangsbehandling. Planforslag med kommunens endringer sendes så alle parter for offentlig 
ettersyn.  

 
Erik Tveit, datert 29.11.2019 
Ber om å få tilsendt plandokumenter så snart disse foreligger. Mener grøntområdet sør for 
Hovdenutskaret er viktig som buffer mellom eksisterende hytte og nytt hyttefelt.  

Kommentar: Det har vært dialog pr tlf med Tveit, men det er ikke oversendt plandok. Grøntområdet 
sør for hans tomt er beholdt, det er kun lagt inn fortau og bredere vei langs eksisterende vei.  

 

 


