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postmottak@bykle.kommune.no 

 

 

 

          30.3.2021 

Innsigelser mot Kommunedelplan Hovden Aust, saksnr 2019/153 

Som nabo til planlagt utbygging vil undertegnede fremføre følgende innsigelser på deler av 

kommuneplan Hovden Aust som gjelder ny bebyggelse på BFR29 og BFR30. 

 

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. 

Jeg finner det svært uheldig og lite tillitsvekkende at kommunen allerede nå vil avsette 

ytterligere områder til fortetting innenfor Hovden Aust. Jeg oppfatter at en av kommunens 

hovedbegrunnelser bak å inkludere arealet som er omfattet av reguleringsplanen for Hovden 

Aust fra 2010 at det er gitt mange dispensasjoner fra planens bestemmelser. Jeg kan imidlertid 

ikke se at det at kommunen er slepphendte med dispensasjoner, skal gi grunnlag for å åpne 

opp for ytterligere fortetting i Hovden Aust-området. Argumentet om at dagens grunneier bør 

kompenseres fordi BFR 26 foreløpig er tatt ut av planen, faller på sin egen urimelighet.  

 

Når vi hytteeiere kjøper og bygger i et område, så baserer vi oss på de planer og 

reguleringsplaner som foreligger. Er det lagt inn grønne lunger og friområder i langsiktige 

planer, så er dette noe vi antar vi kan basere oss på i vår egen planlegging. Skal en ikke kunne 

stole på den politiske ledelse i Bykle kommune?  Skal det ikke tas behørig hensyn til allerede 

eksisterende hyttebebyggelse? Det er de siste årene en rekke eksempler på at eksisterende 

hytter får mer eller mindre ødelagt kvalitetene ved sin fritidsbolig ved fortetning, ny 

bebyggelse med vesentlig høyere mønehøyder etc. Et av mange eksempler på dette er siste, 

massive utbygging på Hovden Blå i 3 etasjer som totalt stenger inne eksisterende bebyggelse. 

 

Kommunens planlegging oppleves således ikke å være i tråd med sentrale formål i plan- og 

bygningslovgivningen, herunder prinsipper om at planleggingen skal sikre forutsigbarhet. 

Derfor bør de grønne lungene (BFR 29 og 30) bevares som angitt i tidligere planer. 

 

 

Føresegn i Reguleringsplanen av 27.5.2010 Hovden Aust 

Friarealene mellom Støylsflotti og Remestøylflotti  (BFR29 og 30) som nå planlegges 

bebygd, var i gjeldende reguleringsplan fra 2010 tydelig angitt som friomåder og var 

beskrevet som grønne lunger internt i hytteområdet. Det står videre i føresegn i 

reguleringsplanen av 2010  punkt 6.3; 

 «Det tillates ikke tiltak i disse områdene.»  
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Vi i de berørte hyttevel og nærmeste hytteeiere finner det ikke akseptabelt at dette nå plutselig 

skal omgjøres og bebygges og fremhever at dette innebærer en totalt mangel på 

forutsigbarhet. 

 

 

Behov 

Ressursgruppen la våren 2020 frem et grovt anslag på en reserve på ca 1800 fritidsboliger, 

ferdig regulerte, ikke bebygde tomter til hytter og leiligheter på Hovden. De siste årene har 

det vært bygget 50-70 nye fritidsenheter hvert år. Vi stiller derfor spørsmål ved behovet for 

nye, drastiske fortetnings- og utbyggingsplaner i dette området.  

 

 

Myr!! 

Det kan synes som det er en feil angivelse i kommunens kartverk for område BFR29 og 30 da 

det synes å fremkomme av de gamle kartene at dette er «åpen fastmark» (torvmark) Etter å ha 

sjekket dette med NIBIO synes det å være en feilregistrering, da alt tyder på at disse 2 

områdene aldri er sjekket. Ved å ta en rask befaring vil kommunen raskt kunne se at dette er 

dypmyr som er mer enn 1 meter dyp. 

Myrer er ifølge norske myndigheter, NIBIO m.fl. viktige og sårbare økosystemer. Ingen 

planteslekter er viktigere for karbonbalansen på jorda enn myr. De dekker 3% av verdens 

areal, men lagrer 2-3 ganger mer karbon enn all verdens regnskoger. 

Myr kan holde på 25-40 ganger sin egen tørrvekt og er derfor svært viktige vannreservoarer 

for å sikre flom og overvann. Myndighetene har anslått at nedbørsmengdene og således fare 

for flom og overvann øker med 20-30% de neste tiårene i bla fjellområdene i Bykle. 

Stortinget vedtok den 02.06.20 regjeringens forbud mot nydyrking av myr. Dette ble gjort ved 

en «Forskrift om endring i forskrift om nydyrking» fastsatt av Landbruks- og at departementet 

med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 annet ledd, 

jf. kgl.res. 12. mai 1995 nr. 413. 

Bykle kommune skriver selv i sitt planverk at de ønsker en bærekraftig utvikling av Hovden 

og kommunen. Å drenere og bebygge dypmyr passer svært dårlig inn i bærekraftig utvikling 

og er vel heller det motsatte. Jeg opplever det derfor som svært lite bærekraftig og 

fremtidsrettet at Bykle Kommune planlegger å bygge ned slike viktige myrer stikk i strid med 

at kommunen selv ønsker å fremstå som bærekraftig. 

 

 

Private veier 

Stikkveiene i Remestøylsflotti og Støylsfltotti som ligger i BFR 29 og 30 er opparbeidet og 

vedlikeholdt for hytteeiernes egen regning. Selv om eierforhold rundt disse «private» veiene 

juridisk er noe uklart, motsetter vi oss at disse stikkveiene evt skal benyttes ved en massiv 

utbygging av friareal som forespeilet. Disse stikkveiene er i dag også lekeområde for barn og 

de vil bli utrygge og farlige ved en mangedobling av trafikken her.  
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Infrastruktur/ ski og turløyper 

Siste 20 år har antall fritidsboliger omtrent doblet seg på selve Hovden fra 12-1300 enheter til 

omtrent 2.400 i 2020. Av forskjellige årsaker har antall kilometer skiløyper på Hovden blitt 

kraftig redusert i samme periode. Skiløyper rundt skistadion har økt noe, og løyper nedover 

dalen og i Hoslemoområdet har også i økt i denne 20 års perioden. Men andre skiløyper på 

Hovden har i nevnte 20 års periode blitt redusert fra ca 120 km til 75 km. Det burde være et 

minimum at løypekilometer økte i takt med antall fritidsboliger og ikke det motsatte. Nye evt 

hytteområder og fortetninger på Hovden bør i hvert fall legges på is inntil et minimum av nye 

løyper er etablert. 

 

Vi er mange som er sterkt imot utbygging av de 2 nevnte myrer bla av ovennevnte årsaker. 

Dersom kommunen allikevel ønsker å trumfe gjennom en utbygging, tar vi det som en 

selvfølge at gjeldende byggehøyde/ mønehøyde på 5,5 meter i dette nærområde iht gjeldende 

reguleringsplan videreføres til tross for enkelte dispensasjoner i området.  

 

Med hilsen 

Bjørn Erik Aastveit 

Remestøylsflotti nr 59 


