
Bykle kommune 
Rådhuset Sarvsvegen 14 
4754 Bykle 
Att: Anne Sæther Lislevand 
 

 
 

30 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
Merknader til saksnummer2019/153 
 
Det vises til planprosess hvor det 28 januar 2021 ble vedtatt å legge ut Kommunedelplan for Hovden 
Aust til offentlig ettersyn. 
 
Velforeningene Støylsflotti og Remestøylflotti er betydelig berørt av disse planene og har samlet sett 
funnet det hensiktsmessig å koordinere sine høringsuttalelser i nærværende korrespondanse. 
 
Bakgrunnen for denne planprosessen er at Bykle kommune i.f.m. revisjon av kommuneplanens 
arealdel også vedtok i februar 2019 at det skulle utarbeides en ny kommunedelplan for Hovden Aust 
med et formål å gi klare føringer for videre utvikling for hele Hovden Aust. Opprinnelig så inkluderte 
dette også en betydelig utbygging i felt BFR26. Dette ble gjennom en prosess i 2020 besluttet tatt ut 
av planområdet. 
 
Overordnet målsetting for planarbeidet er sitat: «framleis og legge til rette for ei bærekraftig 
utvikling i området som balanserer omsynet til verdiar som landskap, naturmangfald, kulturminne, 
friluftsinteresse og vasshushaldning og vidare utbygging av området for fritidsbustadar».  
 
 
Gjeldene reguleringsplan for Hovden Aust vedtatt 2010 
 
Forutsigbarhet 

Reguleringsplanen for Hovden Aust, vedtatt i 2010, la opp til en betydelig fortetting i forhold til 
tidligere planer. Utbygging i henhold til denne planen er fortsatt ikke fullt ut gjennomført. Vi finner 
det svært uheldig at kommunen, så vidt kort tid etter at kommunen vedtok en reguleringsplan for 
Hovden Aust, gjennom vedtakelse av ny arealdel til kommuneplanen avsetter ytterligere områder til 
fortetting innenfor Hovden Aust. Etter det vi oppfatter, er kommunens hensyn bak å inkludere 
arealet som er omfattet av reguleringsplanen for Hovden Aust fra 2010, at det er gitt mange 
dispensasjoner fra planens bestemmelser, noe som etter våre opplysninger primært gjelder planens 
fastsatte byggegrenser. Vi kan imidlertid ikke se at dette skal gi grunnlag for nå å åpne opp for 
ytterligere fortetting i Hovden Aust-området.  

Etter 5 år med diskusjoner og protester (2005-10) ble endelig reguleringsplan Hovden Aust vedtatt 
27.5.2010. Nye og gamle hyttebyklere pustet ut, tok reguleringsplanen til etterretning og trodde nå 
det forelå en langsiktig plan å forholde seg til. 



Kommunens planlegging oppleves således ikke å være i tråd med sentrale formål i plan- og 
bygningslovgivningen, herunder prinsipper om at planleggingen skal sikre forutsigbarhet. 

 

Føresegn i Reguleringsplanen av 27.5.2010 Hovden Aust 

Myrene mellom Støylsflotti og Remestøylflotti som nå er planlagt bebygd var i gjeldende 
reguleringsplan fra 2010 tydelig angitt som friområder og var beskrevet som grønne lunger internt i 
hytteområdet. Det står videre i føresegn punkt 6.3 «Det tillates ikke tiltak i disse områdene». De 
berørte hyttevel finner det derfor ikke akseptabelt at dette nå plutselig skal omgjøres og bebygges og 
fremhever at dette innebærer en betydelig mangel på forutsigbarhet. 

Gitt at området BFR26 er tatt ut av planområdet så er ikke dette et argument for at andre områder 
kan eller bør fortettes ytterligere. Det er, sett fra vår side, relativt uforståelig at man i det hele tatt 
tok inn dette området i planarbeidet og fikk frem et mulighetsstudie som faktisk viser 
leilighets/rekkehus/hytte bebyggelse på østsiden av det som man har oppfattet at er ei 
«markagrense». Denne type grenser bør denne prosessen ha som et mål å definere en gang for alle.  

 
Tomtereserver 
  
Ressursgruppen for Bykle kommune har utarbeidet en oversikt som viser at det i Bykle kommune pt. 
er ca. 1800 regulerte tomter/enheter som kan bebygges. Med en utbyggingstakt på 50-70 enheter i 
året så er det en betydelig tomtereserve. Vi mener at en ytterligere fortetning i 
Støylsflotti/Remestøylsflotti områdene virker å være unødvendig for å ivareta ønsket vekst for 
Hovden som hyttedesinasjon. Det er betydelige potensialer i allerede regulerte områder som vil 
ivareta vekstambisjonene. 
 
 
Planforslaget vil innebære nedbygging av myr i strid med overordnede føringer 

BFR 29 og 30 utgjør et areal på ca 18 dekar og består av myrområder i dag. Arealet er avsatt til LNF-
formål i kommuneplanens arealdel vedtatt i 2018, men foreslått avsatt til byggeområde som 
«erstatning» for at BFR26 ble tatt ut av opprinnelig forslag til KDP for Hovden Aust.  Som påpekt i 
planbeskrivelsen bidrar arealene til å magasinere vann og benyttes som grønnkorridor for 
hyttefolket. 

Nedbygging av myr/våtmark, og negative konsekvenser av slik nedbygging, får stadig større fokus. 
Myrareal lagrer store mengder CO2, og omdisponering/nedbygging av myr vil føre til store 
klimagassutslipp. Bevaring av myr er en svært viktig klima- og miljøsak som bidrar med å fange og 
lagre karbon. På denne bakgrunn er det nå forbud i jordloven mot nydyrking av myr. Bygging av 
fritidsboliger vil opplagt ha like store negative konsekvenser for myrarealene som nydyrking. Videre 
har Miljødirektoratet foreslått at regler for nedbygging av myr strammes inn, ved at nedbygging av 
myrareal mellom 5 og 10 dekar må konsekvensutredes særskilt og at overordnet miljømyndighet gis 
større adgang til å fremme innsigelser.  Dette er fulgt opp i regjeringens klimaplan for 2021-2030 
(Stortingsmelding 13 (2020-2021), hvor det er sagt at regjeringen vil jobbe for å redusere/hindre 
nedbygging av myr. I tillegg arbeider Klima- og moderniseringsdepartementet med å revidere 
rettledningen for bygging av fritidsboliger, og i revidert rettledning vil det bli anbefalt at utbygging av 
myrområder «må bli unngått», se St.mld. 13 (2020-2021 side 149).  

En nedbygging av BFR29 og BFR30 vil kunne ha betydelige negative miljømessige konsekvenser, og 
være i strid med kommunens overordnede mål om bærekraftig utvikling. I tillegg vil en nedbygging 



være i strid med overordnede føringer og signaler. Dette gjelder enn mer så lenge Bykle kommune 
har betydelige arealreserver andre steder i kommunen, slik at ønsket om å videreutvikle Bykle som 
hyttedestinasjon kan løses uten å bygge på myrområder. Som et minimum bør det – før kommunen 
vurderer nedbygging av BFR29 og BFR30 – foretas en særskilt konsekvensutredning av hvilken effekt 
bygging på BFR29 og BFR30 vil ha for lagring av karbon og utslipp av lagret karbon. En slik 
konsekvensutredning bør også kartlegge dyre- og planteliv på arealene.  
 
Prosess og målsettinger 
 
Gitt at det nå er igangsatt et arbeid med en ny kommunedelplan for Hovden Aust så bør man etter 
høringsuttalelsene er kommet inn, bestrebe seg på en god og bred prosess hvor alle involverte parter 
kan bidra til at de overordnede målene med planen blir ivaretatt. Bykle kommune har som 
slagord/visjon: «Bykle ser langt». For å underbygge denne visjonen så blir det i planprosessen 
ekstremt viktig å få oversikt over hele bildet og til det trenger man tilstrekkelig tid. Kombinert med 
korrekt informasjon og kompetanse vil man da få et godt resultat. Vi i velforeningene vil svært gjerne 
bidra til en konstruktiv prosess og ser frem til å samarbeide med regulerende myndigheter og de 
politiske partier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Støylsflotti Velforening    For Remestøylflotti Velforening 
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