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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. 
 
Vi har følgende merknader til planene:  
 
Nedbygging/fortetting på dyp myr har store miljømessige konsekvenser, spesielt på myrområdene 
BFR29 og BFR30 som ligger mellom feltene H18-H19 og H20 og H23. Vi viser til juridisk vurdering av 
Lars Erik Larsson i den sammenheng. 
 
Myrene mellom Støylsflotti og Remestøylflotti som nå er planlagt 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 punkt 6.3 «Det tillates ikke tiltak i disse områdene». Vi 
finner det ikke akseptabelt at dette nå plutselig skal omgjøres og bebygges og fremhever at dette 
innebærer en totalt mangel på forutsigbarhet. Vi eier Støylsflotti 4 og blir svært berørt av planene.  
 
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.  
 
Disse to myrene, BFR29 og BFR30 ligger i dag som en naturlig buffer mellom hyttene i vårt etablerte 
hyttefelt fra 1970-årene. En utbygging på disse 2 fine flate myrene vil være svært negativt for 
kvaliteten i hele området, spesielt for barnefamiliene, hvor myrene gjennom en årrekke har tjent 
som arena for barneskirenn og læringsarena for de første ski tak/steg. Dette er et viktig naturområde 
for barnefamilier som ikke kan bevege seg så langt inn i fjellet. Disse fine urørte myrene fremstår i 
dag i vårt naturområde med et rike fugl/dyreliv (bl.a. ryper) og fine vegetasjoner. 
En utbygging på de 2 sårbare myrområdene våre, slik det fremgår av planarbeidet, og hvor det åpnes 
for utbygging av fra 10-27 fritidsboliger, mot totalt 27 hytter i hele vår hyttegrend i dag, vil ha store 
negative konsekvenser. Dette vil medføre en formidabel endring av hyttegrenda vår, og være svært 
negativt for kvaliteten og bærekraften i hele område. I tillegg vil trafikken i område øke betydelig. 



En utbygging der  myrene omdisponeres til fordel for fritidsboliger, vil totalt ødelegge disse to flotte 
myrene/grøntområdene. Dette fremstår som uhørt, og med en svært negativ effekt på 
klimagassutslippene og øke utslippene av CO2. 
 
Er det behov for å regulere flere hytter, og bygge ned enda mer myr/natur? Et grovt anslag viser at 
det er en reserve på ca. 1800 fritidsboliger, ferdig regulerte, ikke bebygde tomter til hytter og 
leiligheter i Bykle. De siste årene har det vært bygget 50-70 nye fritidsenheter hvert år. Vi stiller 
derfor spørsmål om det er behov for nye, drastiske fortetningsplaner i området. 
 
Kommunale avgifter har skutt i taket de siste årene, som følge av oppgraderinger. Disse 
oppgraderingene skal kunne håndtere inntil 1500 nye fritidsboliger, så vidt vi har fått informasjon 
om, altså ikke de allerede ferdigregulerte tomtene engang. Er det da forsvarlig å regulere enda flere 
tomter? Vi mener det ikke er det. 
 
Hva skal Hovden være? For alle eller for byfolk. Det bør stilles et verdispørsmål om man ønsker at 
Hovden kun skal være for dem som ønsker å bo tett, eller om det skal være også for dem som ønsker 
å bo noe spredt. Det er opplagt at man ikke flytter til Hovden om man ønsker fullstendig stillhet og 
ro. Men slik Hovden har vært, så har det vært noe for alle, både dem som vil bo tett, og dem som vil 
ha mer luft rundt seg. Dette gjelder både hytteboere og fastboere. Før man bygger ned enda flere 
naturarealer bør kommunen stille seg spørsmålet om de ønsker å bygge ned absolutt alt av natur? 
 
I forhold til spredt bebyggelse, bør man også ta inn over seg at det ligger mange flotte ferdigregulerte 
hytteområder sør for Hartevann. Om disse tas i bruk vil det bli en mer spredt bebyggelse, og man får 
tatt hele Bykle i bruk. Det vil bli lite aktuelt å bygge mye hytter i Hovden Sør, så lenge det hele tiden 
bygges ned natur sentralt på Hovden, og reguleres nye tomter her. 
 
 
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».  
 
En fortetting av dette slag vil etter vår mening bryte med denne overordnede målsetningen for 
området.  
 
 
 
Med vennlig  hilsen 
 
Tom R. Johannessen og Hege Ose 
(Støylsflotti 4) 
   


