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Saksnr 2019/153 Forslag til kommunedelplan Hovden Aust – innspill  

 

1. Innledning 

Det vises til revidert forslag til kommunedelplan (KDP) for Hovden Aust. 

Forslaget til kommunedelplan er revidert etter at kommunestyret besluttet ikke å sende opprinnelig 

forslag på høring. Planforslaget som opprinnelig var foreslått sendt på høring møtte sterk motstand 

fra fastboende, velforeninger og andre, og i særdeleshet var det sterk prinsipiell motstand mot 

bygging innenfor BFR26, som var avsatt til bebyggelse i kommuneplanen vedtatt i 2019. 

Vi vil nedenfor knytte enkelte foreløpige kommentarer til forslaget til kommunedelplan for Hovden 

Aust, herunder når det gjelder i) at planutvalget ved vedtaket 9. november 2020 har foreslått ikke å 

ta stilling til BFR26 nå, men å beholde arealet som avsatt til fritidsbebyggelse, og ii) at det foreslås 

fortetting når Hovden Aust har en relativt ny fortettingsplan, og fortetting foreslås ved å bygge på 

myr. 

Etter det vi forstår er det foreslått utbygging av BFR29, 30 og 31 som en «erstatning» for at BFR26 ble 

tatt ut av forslaget til kommunedelplan for Hovden Aust.  

2 Arealet benevnt BFR26 i kommuneplanen fra 2019 bør avsettes til LNF - byggegrense  

De argumenter som i 2020 med styrke ble fremmet i forbindelse med det opprinnelige forslaget til 

kommunedelplan for Hovden Aust var i stor grad av prinsipiell karakter. Som påpekt i brev datert 2. 

april 2020 fra Ressursgruppen for velforeninger og berørte velforeninger på Hovden Aust knytter 

dette seg blant annet til følgende: 

i) En nedbygging av BFR26 vil ha betydelige og irreversible negative konsekvenser for 

områdets verdi som natur- og friluftsområde m.v. og kunne føre til ødeleggelse av et av 

de viktigste utfartsområdene på Hovden.  

ii) I mulighetsstudien utarbeidet av Asplan Viak, som kommunen selv innhentet i 

forbindelse med opprinnelig forslag til kommunedelplan, ble det påpekt at en utbygging 

av BFR26 vil være lite bærekraftig. Dette baserer seg også blant annet på at de siste tiårs 

utvikling på Hovden har medført at antall hytter på Hovden Aust er økt betydelig 

samtidig som løypenettet er innskrenket og infrastrukturen ikke er utviklet tilsvarende. 

En naturlig konsekvens og oppfølgning av kommunestyrets vedtak 25. juni 2020, hvor det ble 

besluttet å ta ut BFR26 (som da var oppdelt i BFR 1, 2, 3 og 4) fra planen, vil etter vårt syn være å 

avsette området til LNF i kommunedelplanen som nå er til behandling. Det er ingenting til hinder for, 

verken planfaglig eller juridisk, å avsette et areal til LNF i kommunedelplanen selv om arealet er 

avsatt til byggeområde i arealdelen til kommuneplanen fra 2019. 
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På bakgrunn av kommunestyrets vedtak 25. juni 2020 har vi vanskeligheter med å forstå at 

planutvalget ikke foreslår å avsette arealet som utgjør BFR26 til LNF-område. Som kjent skisserte 

plansjefen, forut for planutvalgets prinsippvedtak 9. november 2020, som ett av tre alternativer å 

avsette arealet til LNF. Etter vårt syn bør kommunestyret, på bakgrunn av de prinsipielle 

innvendingene som foreligger mot å bygge ned det sårbare arealet som BFR26 utgjør, ta 

konsekvensene av og følge opp vedtaket sitt fra 25. juni 2020 ved å avsette BFR26 til LNF. Dette vil 

vise at kommunen, i likhet med stadig flere fjellkommuner, ønsker å unngå bygging videre innover 

fjellheimen for å unngå redusering av destinasjonens verdi som friluftsdestinasjon. 

I tillegg til å avsette BFR26 til LNF-areal bør kommunen – for å forhindre fremtidig press om 

utbygging av sårbare fjellområder –  vedta en fjellgrense like ovenfor eksisterende bebyggelse, og 

ikke på kote 882 (Vannverket) som foreslått.  

Dersom ikke BFR26 avsettes til LNF, samtidig som det vedtas en fjellgrense på kote 882 (kote 

vannverket), er det en opplagt fare for at det vil oppstå stadig større press fra grunneier om å få 

bygge ned området.  

 

3 Hovden Aust er nylig fortettet – ytterligere fortetting fremstår lite forutsigbart 

Som påpekt i brevet 2. april 2020 fra Ressursgruppen og velforeninger foreligger det en 

reguleringsplan for Hovden Aust fra 2010 som innebær betydelig fortetting av Hovden Aust. 

Utbygging i henhold til denne planen er fortsatt ikke fullt ut gjennomført. 

Som tidligere påpekt er det 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.  

Det oppleves for hytteeiere og andre som lite forutsigbart at kommunen ønsker å fortette et relativt 

betydelig areal på Hovden Aust kort tid etter at området har vært gjennom en betydelig fortetting.  

 

4 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 2019, men er foreslått avsatt til byggeområde som 

«erstatning» for at BFR26 ble tatt ut av opprinnelig forslag til kommunedelplan for Hovden Aust.  

Som påpekt i planbeskrivelsen bidrar arealene til å magasinere vann og benyttes som grønnkorridor 

for hyttefolket. 

Myrarealers verdi i forbindelse med lagring av CO2, og de negative miljømessige konsekvenser 

nedbygging av myr har på kort og lang sikt, får stadig større fokus hos overordnede myndigheter. Det 

er i jordloven innført forbud mot nydyrking av myrareal, og Miljødirektoratet har kommet med 

forslag som skal hindre/begrense nedbygging av myrområder i medhold av plan- og bygningsloven. 

Dette vil også antagelig bli fulgt opp i revidert rettledning fra Klima- og 

moderniseringsdepartementet om bygging av fritidsboliger, hvor det vil bli foreslått at bygging på 

myr må unngås. 

En utbygging av BFR29 og 30 vil således være i strid med nasjonale signaler og kommende 

rettledninger. 



 

 

Med vennlig hilsen  

På vegne av  

Byrtemannsbekken velforening  

Øyvind Lauvland 


