
Vi er hytteeiere i Støylsflotti hyttevel, og er sterkt kritiske til flere av forslagene i den foreslåtte 
kommunedelplanen. de foreliggende planene om bygging på BFR5 og BFR6. 
 
Etter vår vurdering er det i denne sammenhengen flere overordnede som samlet gir grunnlag for 
innsigelser. Vi mener en utbygging er med i strid i nasjonale rettningslinjer (ref. Plan- og bygningslovens § 
5-4 der statlige eller regionale myndigheter kan fremme innsigelser hvis det gjelder «spørsmål som er av 
nasjonal eller vesentlig regional betydning».) Regjeringen har i sine retningslinjer 
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-
bygningsloven/id751295/   punkt 2.3.2) beskrevet innsigelser som kan være i strid med nasjonale 
retningslinjer og skriver blant annet: «Det kan for eksempel gjelde hensynet til viktig næringsutvikling 
eller boligutbygging i kommunen, vurdert opp mot hensynet til naturmangfold eller jordvern. Det kan 
også forekomme at flere overordnede sektorinteresser samlet er så vesentlige at innsigelse kan være 
aktuelt. Det kan være hensynet til naturmangfold, jordvern, kulturminnevern, trafikkforhold, forurensning 
og andre miljøhensyn i forbindelse med utbygging.» 
 
Vi vil også trekke frem at Regjeringen har allerede i forordet til  «Handlingsplan for friluftsliv» 
understreket at «Friluftsliv handler om å ha nok attraktive arealer som vi har rett til å ferdes på, og som 
er tilrettelagt for bruk. Vi må jobbe med motivasjon og opplæring til friluftsliv overfor barn og unge.»  Og 
i innledningen står det: «Regjeringen ønsker å bidra til at enda flere utøver friluftsliv, og får oppleve 
friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet.»  
 
Verdien av våtmarker understrekes også i regjeringens artikkel om våtmarker, datert 2.11.2020.
 
For øvrig vil vi legge til: 
 

 Nedbygging/fortetting på dyp myr har store miljømessige konsekvenser, tenker her spesielt på 
myrområdene BFR29 og BFR30 som ligger mellom feltene H18-H19 og H20 og H23. 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 kan ikke se at det er gode grunner for at dette nå plutselig skal omgjøres og 
bebygges og fremhever at dette innebærer en totalt mangel på forutsigbarhet. Områdene er 
svært verdifulle, både med tanke på myrenes evne til å samle opp vann og betydning for 
naturmangfold, men også ved at de skaper et godt bomiljø for hytteeiere og god adkomst for 
verdifulle ski- og turløyper. 

 Vi vil i tillegg understreke at En utbygging vil svekke tilgangen til et av de beste og mest 
nærliggende områdene til ubebygd natur. 

 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. Myrene har i en 
årrekke 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. Regjeringen sier i Stortingmeldingen 
«Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet» at friluftsliv i nærmiljøet skal 
prioriteres, og disse myrene er gode eksempler «nærmiljø» for hyttene i området.: 
«Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. Barn og unge er 
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prioriterte målgrupper.»  I sammendraget til meldingen står det spesifikt når det gjelder 
utbygging av fritidseiendommer: «Det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for 
fritidsboliger, der fritidsboligene lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment 
friluftsliv, landskap, estetikk, energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der 
landskapsanalyser danner grunnlag for planene. Regjeringen vil oppfordre 
fylkeskommuner med fjellområder med stort utbyggingspress om å utarbeide regionale 
planer som sikrer ivaretakelse av større naturområder for friluftsliv».

 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 her hvor myrene omdisponeres til fordel for fritidsboliger vil disse 2 flotte 
myrene/grøntområdene bli totalt ødelagt og utradert. 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 kan 
derfor ikke se at det er umiddelbart behov for nye, drastiske fortetningsplaner i området. 

 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. I den grad det er 
behov for å justere reglene noe i reguleringsplanens kapittel 2, stiller vi oss åpne for 
dette, men kan ikke se at det skal medføre utvidelse av områdene som er regulert for 
hyttebygging. 

 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 på Hovden, og reguleres 
nye tomter her.

 
Utover disse forholdene, vil vi også påpeke følgende at Hovden fortsatt bør ha et mangfold når det 
gjelder hyttetomter. De nye hytteområdene er gjerne med tett bebyggelse, mens de gamle områder har 
mer spredt bebyggelse. Noen liker det tett, andre liker det spredt. Man kjøper hytte der man trives. 
Fortetting i områder med spredt hyttebebyggelse, tilbake fra 70-tallet, vil forringe kvaliteten på 
områdene veldig. Vi håper at Hovden fortsatt kan være et sted for alle, også dem som liker litt større 
plass rundt seg. Når dette i tillegg forringer tilgangen til friluftsområder som brukes av alle hytteeiere på 
Hovden, mener vi det er viktig å si fra. 
 



Konklusjon: Områdene BFR29 og 30, bør fortsatt bli regulert til friområde. En utbygging vil etter vår 
mening, også være i strid med nasjonale retningslinjer, spesielt når det gjelder å ta vare på 
våtmarksområder. 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Dag Erik Heier
Mobil:  +47 913 59 368
Epost:  deheier@online.no
 
 

Fra: Anne Sæther Lislevand <Anne.Saether.Lislevand@bykle.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 13. april 2021 10:59
Til: Dag Erik Heier <deheier@online.no>
Emne: Re: Vedr. høyringsfrist Hovden Aust
 
Det er ok.

Sendt fra min iPhone

13. apr. 2021 kl. 07:59 skrev Dag Erik Heier <deheier@online.no>:

 Nei, men sender i dag hvis det er ok

Dag Erik Heier 

12. apr. 2021 kl. 15:35 skrev Anne Sæther Lislevand 
<Anne.Saether.Lislevand@bykle.kommune.no>:

 
Ser du har bede om utsett frist den 31.03 og ser ut til at vi ikkje har svart på 
den. Har dykk sendt innspel no i ettertid?  
 
Med venleg helsing
Anne Sæther Lislevand
Plankonsulent

M +47 92 26 81 46 | E 
Anne.Saether.Lislevand@bykle.kommune.no
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