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Mulighetsstudie - Hegni 2

Bakgrunnen for mulighetsstudien er basert på et politisk vedtak i Bykle kommune: 
“Det vert sett i gang ein medverknadsprosess for vidareutvikle Hegni-området med utgangspunkt i
dei momenta som kommer fram i saksframlegget. Bykle kommune bidrar med prosjektleiing og det

vert søkt om stadutviklingsmidlar frå Agder fylkeskommune” (vedtatt i Planutvalet 07.12.20)

I arbeidet med mulighetsstudie har vi hatt fokus på å prioritere aktiviteter og tiltak som ikke utkonkurrerer da-
gens tilbud på Hovden, og som på best mulig måte supplerer det Hovden i dag kan tilby sine innbyggere og tu-
rister. Dette kan bidra til å styrke Hovden som helårsdestinasjon, og som videre styrker driftsgrunnlaget til flere 
aktører. Vi har også lagt vekt på funksjoner som kan generere selvinntekt, og som kan styrke turistdestinasjo-

nen spesielt sommerstid.
 

For oss har det vært viktig å lage en mulighetsstudie som er enkel å forstå for alle som skal lese den. Derfor er 
det lagt vekk på gode illustrasjoner, bilder og kortfattede tekster.

FORORD
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BAKGRUNN
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Overordnede føringer - Kommuneplan

“Bykle skal stå fram som eit moderne og globalt orientert samfunn”

Slik kjem vi dit:

•  Stimulere til å vise toleranse og vere opne for andre kulturar, uttrykk og tradisjonar.
•  Rekruttere på den globale arbeidsmarknaden der det er formålstenleg.
•  Aktivt nytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi i eit internasjonalt perspektiv.
•  Styrke profileringa av Hovden som eit attraktivt internasjonalt reisemål.

Samfunnsdelen i kommuneplan for Bykle kommune peker ut 5 satsingsområder:

• Klima: “Bykle kommune skal vere trygg og framtidsretta i det grøne skifte. Verdiskaping bygd på naturen og fornybar energi skal kome Bykle til gode”.
• Det gode liv: Bykle kommune skal vere så attraktiv at folk som bur her vil bli, og at nye vil flytte hit. Det skal vere godt å bu og arbeide her heile livet. 
 Vi må fokusere på næringsutvikling for å skape heilårs arbeidsplassar. Vi skal legge til rette slik at alle kan ha god helse. 
• Utdanning: Bykle kommune skal ha gode vilkår for god læring heile livet, frå barnehage til vidaregåande skule og vaksenopplæring.
• Kommunikasjon: «Gul stripe til Hovden» Ferdigstille utbygging av riksveg 9.
• Kultur: Bykle kommune set pris på mangfaldet.

Ambisjon
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Bakgrunn
Hovden/Bykle i tall

Folketall på tettstedet Hovden

413

2,7 

20 000+

4 800%
Hytter / Innbygger - Bykle (Hovedsak
konsentret rundt Hovden)

Turisme i høysesongen i Bykle

Innbyggervekst i høysesongen
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MEDVIRKNING
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Medvirkning
Underveis i arbeidet har det vært avholdt oppstartmøte og tett dialog med kommu-
nen. Det har vært 2 møter med en egen arbeidsgruppe  og vært arrangert en åpen 
dag for Hegni. I tillegg har det vært direkte kontakt med nøkkelpersoner. 

Arbeidsgruppen var bestående av følgende medlemmer: 
Barn- og unges representant, representant fra Styringsgruppa, Destinasjon Hovden, 
Næringsforeininga Hovden, Austmannlii velforening, Næringsrådgiver, Tjenesteleder 
kultur og fritid, Bykle kommune og Agder Fylkeskommune,

Arbeidsgruppa har vært viktig sparringspartnere og innspillsutveksler underveis i 
prosessen. 

Gjennom hele prosessen har det vært et fokus på at dette mulighetsstudiet skal 
inkludere lokalbefolkningen i beslutningene som blir tatt. Det har vært en bred 
medvikrningsprosess med åpne innspill, temadag og arbeidsgruppe.

Det er tydelig stort engasjement rundt Hegni og det har kommet inn mange gode 
innspill med et stort spenn av forslag. Likevel har det vært en del gjentagende inn-
spill som tyder på felles ønsker for Hegni. 

Det har kommet innspill fra følgende aktører: Ungdomsrådet, 3 velforeninger – 
Fjellgardane/Stussli/Austmannlii velforening, andre beboere på Hovden, velforening 
for hytter, drivere av Geodomen – The Village på Hegni, AS Sætersdalen, Bykle kom-
mune/drift, Hovden Alpin/sykkelgruppa, representant for HC og Fjellgardane skule.
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Oppsummering av innspill
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ANALYSER
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Overordnet
Viktige funksjoner

SKOLE, 
BADELAND

& AKTIVITET

HANDEL, 
BUSSTASJON

RESORT

MUSEUM

HEGNI

SENTRUM

ALPINSENTER

600M

BYKLE

26
KM

LANGRENNSSTADION

800M

For å kunne forstå hva Hovden trenger er det viktig å forstå hva den allerede 
har. Dette kartet viser de viktigste funksjonene, og det kommer tydelig frem 
at funksjonene følger aksen langs Rv9. Hegni ligger i sør og kan beregnes 
som første punkt ved innkomsten til Hovden.

Tegnforklaring
Planområdet
Retning
Viktige områder
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R9

BUSSTASJON

BRANNSTASJON

LADESTASJON

BENSINSTASJON

BUSSTOPP

BUSSTOPPOverordnet
Infrastruktur
Rv. 9 er hovedferdselsåren gjennom Hovden. Langs ferdselsåren er det flere 
avkjørsler til ulike funksjoner, og som kartet viser ligger det flere sentrale 
stoppesteder langs veien. Innenfor planområdet er det ingen busstopp, men 
det er kort avstand opp til busstasjonen. Gang- og sykkelvei fører inn til 
sentrum.

Tegnforklaring
Planområdet
Kjørevei
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21

21

21

22

22

22

24

24

Overordnet
Stinettverk
Infrastrukturen for myke trafikanter på Hovden vises i kartet over stinettverket 
rundt Hegni. Langs Rv.9 finnes det trygge og gode gang- og sykkelveier for 
raskere tilkomst, mens det også finnes et hav av godt opparbeidede turstier. 
Disse stiene er koblet sammen og tar deg gjennom de naturlige omgivelsene 
Hovden har å tilby, enten det er langs elva eller på fjelltopper.

Tegnforklaring
Planområdet
Tur- og stiløyper
Fortau
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Hegni
Eksisterende funksjoner

GEODOMEN

AKTIVITETER &
BÅTHAVN

VANNAKTIVITET

JERNVINNEMUSEUM
TURVEIERHegni har allerede i dag en del funksjoner som er populære destinasjonsst-

eder for lokale og besøkende, da spesielt Geodomen. I området finnes det i 
dag opparbeidede turveier, som går gjennom området og videre nordover mot 
sentrum. Nærheten til vannet og åpne områder gir muligheter for vannaktivi-
teter og generelle friluftsaktiviteter for alle. Lokal kulturhistorie kan oppleves 
ved å besøke Jernvinnemuseum.

Tegnforklaring
Planområdet
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Hegni
Stier & Opphold

MONUMENT

PARKERING

BOBIL-LADING

VOLLEYBALLRESTAURANT
SERVICEBYGG

LEK/AKTIVITET
STRAND

FESTIVALPLASSEN

JERNVINNEMUSEUM

FISKE
FISKE

LEK/RESORTHegni består av mange stier, som sprer seg rundt på hele området. Noen av 
stiene er bedre opparbeidet enn andre. Innenfor analyseområdet  finnes det 
allerede forskjellige aktiviteter/opphold, men flere av apparatene og funks-
jonene er nedslitt og området trenger en oppgradering. Andre utfordringer på 
Hegni er mangelen på aktivitet langs stiene, da spesielt langs elva. I tillegg er 
det mangel på god og trygg kryssing over Rv.9. 

Tegnforklaring
Planområdet
Fortau
Opparbeidet turløype
Småstier
Opphold
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Hegni
Kulturminner

KULLGROP

KULLGROP

KULLGROP

KULLGROP

KULLGROP

KULLGROP

KULLGROP

KULLGROP

KULLGROP

KULLGROP

KULLGROP

KULLGROP

BLESTERTUFT

BLESTERTUFT

BLESTERTUFT

Hovden har en sterk lokal kulturhistorie og Hegni er et område med mye 
historie. Kartet viser kulturminne registeringer i området. I tillegg befinner 
Jernvinnemuseet seg sentralt på området. Museet og kulturminnene bør tas 
hensyn til, og ta del i et fremtidig planforslag.

Tegnforklaring
Planområdet
Kulturminneregistrering
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Hegni
Eiendommer

0/1
OFFENTLIG 2/2

PRIVAT

2/1570
PRIVAT

0/1
OFFENTLIG

2/403
OFFENTLIG

2/1600
PRIVAT

2/953
PRIVAT

2/382
PRIVAT

2/382
PRIVAT

2/771
PRIVAT

600/2
OFFENTLIG

2/638
PRIVAT

2/2
PRIVAT

0/0
OFFENTLIG

Store deler av planområdet er offentlig eid. Dette gjør det lettere for kom-
munen å legge føringer for utviklingen på Hegni og skape et sted som kan 
være en inngangsport, møteplass og aktivitetsområde for lokalbefolkningen 
og turister som besøker Hovden eller som kjører forbi.

Tegnforklaring
Planområdet
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ANBEFALINGER
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Sauna

Strand/
badeområde

Utvidet båthavn

Uteservering

Vannaktiviteter

Fellesbygg

Torg

1000års plassen
Restauranter

Aktivitetshus

Brannstasjon

Utviklingsområde

- Skatehall

- Oppfinnerklubb

- Hytteutleie

- Klatrehall

Museum

Utleiehytter

RV9
Utleiehytter

Parkeringsplass

Bygdetun

Kulturminner
Strandaktivitet

Leke-/
Tuftepark

Turstier og gapahuker

Ny gangbro

Fiskeplass

Fokus på lokal byggeskikk
Setesdal har en unik og flott byggeskikk som burde implementeres på Hegni, spesielt fordi det 
også er innfallsporten til Hovden. Et bevisst bruk av materialer for nye bygg og installasjoner kan 
bidra til å forsterke den lokale byggeskikken og identiteten til Hovden. Ved å bygge med materialer 
i tre, stein og stål, egner det seg godt med bakgrunn i Setesdal og tradisjoner med lafting i dalen 
og jernutvinning. Det er foreslått et tradisjonelt bygdetun som viser den lokale byggeskikken, men 
nye bygg kan også ha en moderne tolkning med bruk av tradisjonelle materialer. Bevisst bruk av 
byggeskikk og arkitektur kan forsterke identiteten til Hovden, Samtidig som det er et stort trek-
kplaster for turister. Setesdal har noe unikt over seg og det bør brukes! 

Friluftsliv og aktiviteter
Hegni er allerede i dag et viktig område for friluftsliv og idrett. Gjennom medvirkningsprosessen 
fikk vi bekreftet dette. Området bør forsterkes som nærturområde for lokalbefolkningen og ulike 
aktivitetstilbud for barn og unge. Økt sport- og idrettstilbud kan bidra til større tilhørighet til Hegni 
og styrke området som møteplass. Det er derfor foreslått flere lekeapparater for småbarnsfamilier, 
treningsapparater, lek i vann, bryggekant for bedre kontakt med vannet, Flytte sandvolleybanen 
vekk fra trafikken og ned til stranda, gapahuker og oppgradert stisystem for barnevogner og rul-
lestolbrukere. Økt aktivitetstilbud for lokalbefolkningen vil også være forenelig med Hovden som 
destinasjon blant hyttefolk og besøkende.

Hovden som helårsdestinasjon – identitet
Hovden er kjent som vinterdestinasjon med folk som kommer langveisfra for å oppleve vinteridyll. 
Hovden har et stort potensial som helårsdestinasjon og Hegni er et sted som kan bidra til å forst-
erke dette. Vi ser muligheten for at stedsutvikling og destinasjonsbygging kan gå «hånd i hånd». 
Det er foreslått sauna, utleie av kajakk, kano, båter og SUP. Bedre skilting og informasjon om 
skogstier, toppturer på sommeren, godt utviklet stinett, større parkeringsplass i kombinasjon med 
bobilparkering, legge til rette for down-hill sykling, aktivitetshus med innendørs klatrehall, skat-
ing etc. I tillegg vil etablering av et enkelt overnattingstilbud bidra til en gjennomstrøm av folk som 
skal opp for å oppleve Hovden. Aktivitetene kan benyttes av turister og hyttefolk gjennom hele året, 
men kan også benyttes av innbyggerne i hverdagen. 

Historie og kulturarv:
Setesdal er kjent for sin unike kulturarv med folkedans og folkemusikk som nå har kommet på 
Unesco´s liste for immateriell kulturarv. Vi mener en større aktivisering av Jernvinnemuseet kan 
være med på å forsterke kulturarven som arrangement-område og bli et tydeligere målpunkt. 
En plass for lokale talenter å utfolde seg, en møteplass for både ungdom og voksne. Et bygde-
tun vil bidra til økt kulturtilbudet som er med på å forsterke, synliggjøre og bevisstgjøre både 
lokalbefolkning og turister. Eksempelvis: synliggjøre dagens Jernvinnemuseum, informasjon om 
Fjellrein, lokalmat-utsalg, teater, konserter, skoleavslutninger, utleie av lokaler, julemarked, som-
mermarked etc.

Illustrasjonsplan
Trinn 1 - Kortsiktig utvikling
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Sauna

Strand/
badeområde

Utvidet båthavn

UteserveringUtleiehytter

Vannaktiviteter

Fellesbygg

Torg

Båtslipp

1000års plassen
Restauranter

Aktivitetshus

“Skapertunet”

Museum

RV9
Utleiehytter

Utleiehytter

Parkeringsplass

Bygdetun
Kul

tur
minn

er Strandaktivitet

Tuftepark

Turstier og gapahuker

Ny gangbro

Fiskeplass

Kommunen har gitt føringer om at eksisterende brannstasjon skal beholdes, og at forslaget vårt 
skal være i samsvar med kommuneplan og planstrategi. I tillegg bør også nevnes at renseanlegg 
og brannstasjon står på privat grunn, og dersom formål med disse bygningene endres fra dagens 
bruk må dette avklares med grunneiere. Samtidig har grunneiere signalisert at de gjerne ser at det 
skapes liv og røre på Hegni, at det skapes aktivitet både for turister og lokalbefolkningen. Gjerne 
enklere overnattingskonsept med mindre fotavtrykk og flyttbare installasjoner. 

For deler av området har vi derfor laget et forslag  for trinn 2 utvikling der en med et 
lengre perspektiv kan se for seg noe helt annet. Vi har derfor tatt oss den frihet å komme med et 
forslag til utnyttelse i  dette området under forutsetning av at brannstasjonen flyttes og tekniske 
VA-installasjoner kan løses. Det vil forsterke innfallsporten til Hovden, og vi mener en slik utbyg-
ging ikke utfordrer sentrum, men heller utfyller og forsterker funksjonene som er i sentrum. Til-
bakemeldingene fra publikum er at brannstasjonen bør flyttes vekk fra Hegni og at dette området 
bør tas i bruk til andre aktiviteter.

I tillegg til nytt aktivitetshus er det lagt inn et bygg som kan romme publikumsretta næring slik at 
en kan får til et godt samspill mellom næringsaktørene og publikum/turister/kunder.
Overnattingskonseptet vi har foreslått er eksempel fra Jæren - Boretunet, hvor de har gjenbrukt 
gamle kontainere fra offshoreindustrien og satt de sammen til et populært overnattingssted. En 
kan enkelt dra en parallell til vannkraftutbyggingen i Bykle kommune og alle anleggsbrakkene 
som var i bruk under anleggsperioden. Denne typen overnatting vil bygge opp under konseptet 
med enkel overnatting og passer godt inn mot næringshagen og aktivitetshus. 

Aktivitetshus: 
• Nytt aktivitetshus til barn/unge.
• Aktiviteter for både lokalbefolkningen og turister.

Næringshage: publikumsretta næring
• Skaperverksted, næringsklynge.
•  Næringsvirksomhet som krever større arealer og ikke konkurrerer med tilbud i sentrum.
• Produksjonslokale - Eksempelvis møbelsnekker, smed, trearbeid.
• Utstillingsrom - showroom.
• Aquakultur - matproduksjon, grønnsaksdyrkning, matfiskeproduksjon.

Overnatting:
• Eks Boretunet - Jæren
• Enkle «bokser» i varierende størrelser, fra minihus til større leiligheter.
• Lite fotavtrykk og kan enkelt flyttes og eller bygges på i ulike etapper.
• Ypperlig for familier og unge voksne, men også for grupper som skal på sommerleir,   
 kurs, eller teambuilding.

Illustrasjonsplan
Trinn 2 - Langsiktig utvikling
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Anbefalinger
Aktiviteter & Soner

SaunaBrygge
Strand/
badeområde

Utvidet båthavn

- Uteservering

- Utvidet brygge

- Utleie av kano, sup-brett, etc.

Vannaktiviteter
- Vannslott
- Stupetårn

Fellesbygg

Torg

1000års plassen- Opphøyd platform- Yoga, trening- Arrangement- Lysshow/lyssatt

Restauranter

Aktivitetshus

- Skating

- Klatrehall

- Parkour

- Arealer til 
utleie

Museum

Utleiehytter
- Hytter med felles bad/kjøkken

- Korte opphold

- Utsikt ut mot innsjøen.

- Båtslipp
- Båtutleie

- Garderobe/kjøkken

- Overnatting

- Opphold
- Møteplass

- Enkel overnatting

- Småhytter

- Skånsomt i terrenget
RV9Utleiehytter

Parkeringsplass

Parkeringsplass

- Bobilparkering

Hytteutleie

“Skapertunet

Allm
enn

 tilg
jen

gel
ig s

ti

Allmenn tilgjengelig sti

Allmenn tilgjengelig sti

Sentrum

Opphold langs sti

 

- Landsby

Apparater til 
barn, unge og voksne

Bygdetun
- Overnatting
- Lokalbyggeskikk

Lekepark

Strand
- Sandstrand
- Gressplen
- Volleyball
- Festivalområde

Tuftepark

Småstier og gapahuker i naturlige omgivelser

Ny overgang -

kobling til andre siden

Fiskeplass

- Arealer til utleie

- Næringslokaler

Sone 1

Sone 2

Sone 3

Sone 4

Sone 5

Aktiviteter
Implementering av nye aktiviteter og opplevelser handler om å supplere fremfor å skape en konflikt/konkur-
ranse med andre områder på Hovden. Det ønskes sterkt at Hovden skal bli en helårsdestinasjon, da det er 
mangler på funksjoner/opplevelser/aktiviteter for å oppnå dette utenfor vintersesongen. Nye Hegni skal være 
en bidragsyter for å oppnå dette målet, og illustrasjonen viser en oversikt over alle funksjoner, opplevelser og 
aktiviteter på området. 

Soner
Utviklingen av et slik område som Hegni krever store økonomiske midler, derfor vil en lengre tidshorrisont  
være naturlig. Området er delt inn i soner for å legge føringer for å sikre god utvikling. Soneinnledningen er 
nummerert og forklart hver for seg nedenfor med tekst og illustrasjonsbilder.
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Anbefalinger
Sentrale punkter & Forbindelser

Torg
Bryggekos
Møteplass

Landemerke

Lek
Natur

Bading
Festival

Kulturhistorie

Sentrum

Fjelltur

Utleiehytter
Aktivitetshus

Idrett og kulturtilbud

Utleiehytter

Utleiehytter

“Skapertunet”

Utleiehytter

Landemerke

Sauna
Strand

Festivalområde

Bygdetun

Fiskeplass

Overgang

Natur

Tuftepark

Hegni

Innendørs-
aktiviteter

Sentrale punkter
Planforslaget har lagt stor vekt på skape en funksjonell kobling innad i området. Illustrasjonen viser 3 sentrale 
punkter som er naturlige hovedpunkter på Hegni. Konseptet bygger på at disse 3 punktene skal supplerer 
hverandre og ha en tilknytning til hverandre. Hvert punkt har sine fokusområde.

Forbindelser
Gode stiforbindelser og visuell kontakt mellom destinasjonspunkter gjør det lett for mennesker å navigere seg 
rundt på området. Lysten til å oppsøke nye steder øker hos mennesker når du kan delvis se at det skjer noe 
lengre fremme. Dette er spesielt viktig for barn. Dette fører till at flere besøkende tilbringer mer tid på Hegni, 
som er et av hovedmålene for denne utviklingen. 
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Anbefalinger
Sone 1 - Naturen

Området er et viktig nærturområde 
som folk setter pris

- Bevare naturen i størst mulig grad.
- Utbedre stinettet med tilgang for rullestol og barnevogn.
- Lage fiskeplass/utsiktspunkt.
- Gapahuker som gir le for vær og vind når man er ute på tur.
- Bedre koblinger til eksisterende stinett nær Hegni.
- Lyssetting av hovedturveien vil lede folk til Hegni og skape trygghet.
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Et bygdetun vil bidra til økt 
kulturtilbud

- Bygdetunet viser lokal byggeskikk og forsterker identiteten til 
 Hovden.
- Et bygdetun har uante muligheter som eks. historieformidling av  
 fiske, jernutvinning, byggeskikk, villrein, mattradisjoner, utsalg av  
 lokal bakst, utsalg av lokale varer, kursing i laft, veving eller strikk  
-  Utleie av lokaler til utstillere, kunstnere, julemarked, skoleavslutnin-
 ger, bryllup.

Anbefalinger
Sone 2a - Bygdetun 
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Anbefalinger
Sone 2b - Lek og vann /
      festival

Koble aktiviteter på land og vann
- Utvide den flotte sandstranda. 
- Flytte volleyballbanen inn til dette området.
- Sauna - Skape en bedre kobling mellom land og vann. 
- Bruke vann som et viktig element for lek.
- Lek på land for store og små. Flere lekeapparater for de minste og 
 treningspark for ungdom og voksne.
- Dagens grassvoller og trær skaper en visuell avstand ift sikkerhet 
 mot parkeringsplassen og bør videreføres ved utvidelse av parker- 
 ingsplassen. Grassvollene bidrar til at området fremstår grønt og  
 frodig.  
- Festivalområde med konserter eller filmkvelder utendørs.
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Anbefalinger
Sone 3 - Hegni

Hegni - En møteplass for alle

- Spisested - kombineres med både utleie av kajakk/kano, båter, 
 toalettfasiliteter og skifterom for de som vil bade. 
-  Matservering  - Et trekkplaster for lokale og turister.
- Rom for kursing/yoga/team building.
- Viktig med fokus på å unngå privatisering av vannkanten.
- Tilby unike opplevelser - Inkludere vann.
- Etablere bryggekant og sitteplasser med mulighet for å slappe av. 
- Tilgjengelighet for alle.
- Belysning av 1000 års plassen – synlig også når det er mørkt.
- Lage en opphøyet platting ved 1000- års plassen til arrangementer 
 (eks. Bryllup, yoga).
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Anbefalinger
Sone 4 - Overnatting

Enkel og unik hytteopplevelse
- Enkle hytter til utleie som supplerer dagens hytte- og hotell marked.  
-  Hyttene er små, med eller uten kjøkken. Felles bygg med toaletter og  
 kjøkken bør vurderes. 
-  Overnattingstilbudet  bidrar til gjennomstrømning av folk,
 instavennlig, rimeligere og kan få folk til å benytte spisestedet på  
 Hegni og sentrum forøvrig. 
-  Hyttene plasseres skånsomt i terrenget.
-  Utleiehyttene skal være flotte og unike blikkfang ved inngangsporten  
 til Hegni.
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Anbefalinger
Sone 5a - Kortsiktig

Nytt innhold i gamle bygg
- Brannstasjonen beholdes 
-  Utvide dagens parkeringsplass.
- Opprydning av veistruktur for bedre sikkerhet for utrykningskjøretøy. 
-  Gjenbruk av dagens bygningsmasse, fylle det med nytt innhold. 
- Etablere aktivitetshall - Skating, klatring, streetfotball/basket, 
 parkour, padel, turn, dans etc.
- Mulighet for utleie av arealer til oppfinnerklubb, verksted etc. 
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Anbefalinger
Sone 5b - Langsiktig

I fremtiden.... 

- Etablere skaperverksted - Gi rom for næringsvirksomhet som er  
 plasskrevende. eks: verkstedslokaler for møbelsnekker, testing av  
 produktvarer, showroom etc.
- Etablering av nytt aktivitetshus - Et utvalg av aktiviteter/areal til utleie
-  Nye funksjoner bør supplere dagens foreslåtte tiltak på Hegni og 
 være publikumsrettet.  
- Utvikle nytt og supplerende overnattingskonsept.
- Etablere nye stiforbindelser.
- Gangbro over elva.
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VEIEN VIDERE
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Oppfølgning - Veien videre
Prioriteringsliste

Frigjøre kulturminner

Byggegrense mot fylkesvei 

Det er viktig at mulighetsstudie ikke blir nok en plan som havner i skuffen, og 
det er en forventning blant folk om at det skal skje noe med området innen 
kort tid. Noe kan settes i gang raskt med små midler, mens andre forslag er 
mer omfattende og må avvente inntil området er detaljregulert og finansiering 
er på plass. 

Det anbefales at kommunen setter opp en prioriteringsliste på hvilke ele-
menter man allerede nå kan begynne å etablerere.

Prioriteringsliste med trinnvis utvikling.

Trinn 1
- Lekeapparater, Tuftepark (oppgradere dagens apparat inntil videre)
- Skilting/infotavle over turstier, Jernveien, Jernmuseum etc 
- 1 gapahuk 
- Sitteplasser i friområde
- Oppgradering av dagens stinett
- Større badestrand
- Synliggjøre og øke barnevennlige aktiviteter ved Jernmuseumet

Trinn 2 
- Bryggeanlegg
- Båtplasser
- Sauna
- Oppgradere restaurant/bygge ny
- Utleiehytter
 
Trinn 3
- Flytte brannstasjon
- Overnatting – eks Boretunet https://www.boretunet.no/overnatting
-  Nytt aktivitetshus og skaperverksted for større plasskrevende  
 næring  / verksted / produksjonslokale

Enkelte av tiltakene berører kulturminner som kullgrop og blestertuft. 
Forslagene betinger at kulturminnene må søkes frigivelse – oftest gjennom 
en reguleringsplan.

Utleiehyttene langs Rv 9 er plassert nærmere enn den generelle grensen på 
50 m. Plassering av hyttene, samt trygg kryssing av veien krever avklaring 
og dialog med Statens vegvesen. Det vil være mulig å plassere hyttene med 
en minimumsavstand på 15 fra senterlinje. Nøyaktig plasseringtas gjennom 
en reguleringsprosess.  Vi mener tiltak langsmed Rv9 er et såpass viktig grep 
for Hegni. Hegni er inngangsporten til Hovden og definerer starten på sentrum 
i bygda. Hyttene, sammen med etablering av trygg kryssing, har som hensikt 
å få folk til å kjøre saktere og gjøre folk oppmerksomme på at de nå kommer 
til Hovden. 

Vi fraråder etablering av tradisjonell camping på Hegni. En tradisjonell camp-
ingplass vil beslaglegge mye av friarealet og det er ofte utfordringer knyttet 
til privatisering av store arealer. En bør også vise forsiktighet med å etablere 
en stor hotellbygning som også er plasskrevende og kan fortrenge innbyg-
gerne. Vi anbefaler derfor et enkelt overnattingskonsept med lite fotavtrykk, 
miljøaspekt og som tar hensyn til det flotte friluftslivet på Hegni.

Fraråder tradisjonell camping 

Vær forsiktig med høye bygg
Vi har ikke foreslått massive og høye bygninger på Hegni. Landskapet og 
stedet har en kvalitet i seg selv som en bør ta hensyn til. I medvirkningspro-
sessen har det heller ikke vært uttrykt behov for et høyhus eller tung bebyg-
gelsestruktur, verken fra grunneier eller andre.  Det bør være fokus på den 
menneskelige skalaen og ikke å forringe naturkvalitetene i området. Neste 
fase vil være en planprosess der det må gjøres mer detaljerte vurderinger til 
hvor høy bebyggelse man skal tillate på Hegni.

Anbefalninger
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Oppfølgning - Veien videre
Inntekstbringende forslag 

Bobilparkering

Utleie av sauna Utleie av lokaler til lag, foreninger, private aktører/
næringsliv, eksempel Bygdetun: 

Alle forslagene i mulighetsstudie har sin pris, og hvem skal betale for ut-
viklingen av Hegni? Under kommer forslag til hvordan tiltakene kan real-
iseres i virkeligheten. Flere av forslagene baserer seg på tiltak som er blitt 
stor suksess andre steder. Flere små summer kan til sammen være nok for å 
få hjulene til å rulle. Flere av forslagene i mulighetsstudien har potensial for 
inntekt inn i kommunekassa. 

Parkeringsplassen som er forslått utvidet kan også benyttes som bobilpark-
ering i den grad kommunen ønsker det. Bobilturister vil kanskje benytte seg 
av restauranten og bidra til en bedre økonomi for drift nede på Hegni. Riktig 
restriksjoner og bevisst skilting gjør at bobilparkering og vanlig parkering 
kan gå hånd i hånd uten å ødelegge for hverandre. Beplantning og valg av 
dekke vil bidra til å gjøre parkeringen fin og innbydende, også som vanlig 
parkering.

Gjennomføringsmodell: Kommunen opparbeider plasser.
Bruk: Selvbetjening, åpen for alle og leies ut til som ønsker det. 
Drift: Driftes av kommunen eller et samarbeid mellom private aktører på 
Hegni som kan se til området

En sauna som både kan trekke turister, men også brukes i hverdagen av 
lokalbefolkningen vil være et stort trekkplaster for Hovden. Leieprisen bør 
holdes lav slik at den er tilgjengelig for flest mulig folk der målet må være 
hyppig bruk. Den kan brukes sommerstid som vinterstid.

Gjennomføringsmodell: Basert på Soria Moria i Dalen: Spleiselag mellom 
Sparebanken, Telemarkskanalen og Fylkeskommunen. 
Bruk: Selvbetjening, saunaen er åpen for alle og leies ut til den som ønsker.  
Engangssum eller månedskort 
Drift: Driftes av kommunen eller lokal vaktmester, booking på nett/app. Dette 
gir inntekter til drift og vedlikehold av saunaen. 

*Modellen er basert på Soria Moria Saunaen i Dalen som har vært en suksess. 

Ved å leie ut bygninger til lag, foreninger, private aktører vil dette gi grobunn 
for at bygg kan vedlikeholdes og skjøttes på en god måte. Pris bør ikke være 
for høy dersom man ønsker at dette skal bli et sted hvor alle inkluderes. 

Gjennomføringsmodell: Flytte gamle bygninger fra andre steder i kommu-
nen/dalen eller bygge nye. Involvere bygningsvernsenteret på Rysstad som 
er tilknytta Setesdalsmuseumet, lokale firmaer i Setesdal, Invitere med lag og 
foreninger til kurs i restaurering etc.
Sponsing fra fylkeskommune og kommune
Bruk: Lag, foreninger, private aktører/næringsliv.
Drift: Kan driftes av en stiftelse med en museumsbestyrer ansatt i kommunen 
+ frivilling kulturnett. 

*Basert på Telemarkstunet på Rauland i Vinje og Evju bygdetun i Midt-Tele-
mark (10.000 besøkende i året).



Mulighetsstudie - Hegni 34

Oppfølgning - Veien videre
Inntekstbringende forslag 
Inngangsbillett til museum og julemarked

Utleie av friluftsutstyr (kano, båt, kajakk, SUP)

Aktivitetshus Utleie av enkle hytter

Alternativ overnatting

Bygdetunet bør i størst mulig grad være gratis for bruk, men ved enkelte 
anledninger vil det være naturlig å ta inngangsbilletter, eksempelvis ved ar-
rangement av julemarked, teateroppsett, festivaler.

Kommunen har mulighet til å leie ut båter, kano, kajakk og SUP. Dette krever 
en viss investering for å få opparbeidet et visst utvalg. Alternativt kan man 
få inn private aktører som tar seg av dette. Da vil det heller ikke bli inntekt i 
kommunekassa, men kommunen kan ta leieinntekter av utleie av bygg.

Gjennomføringsmodell: Kommunen kan står for innkjøp/utleie eller det over-
lates til private aktører og kommunen kan vurdere å ta leieinntekt. 
Bruk: Tilgang for alle, betale engangssum
Drift: Kommunen eller privat aktør. 

*Basert på konseptet om privat firma »Kotenull» som har utleie av SUP/ka-
jakk, samt kurs via en flyttbar vogn som settes fram om sommeren.  

I stedet for å rive eksisterende bygningsmasse på Hegni kan de fylles med 
nytt innhold. Enkelte aktiviteter krever ikke avansert inventar og ungdom er 
gjerne en gruppe som ikke har like høye krav til kvalitet og moderne bygg 
som andre. Eksempelvis Skatepark, bulderhall, parkour, ungdomsklubb, da-
talab, rockeklubb etc. Ved å gjenbruke de gamle byggene på Hegni og fylle 
de med nye aktiviteter for ungdom får de et sted å henge hele året, også når 
det er kaldt ute. 

Gjennomføringsmodell: Kommunen stiller med bygningsmasse leies ut for en 
rimelig sum til lokale idrettslag eller ungdomslag som selv fyller det med 
innhold. Dugnadsbasert.
Bruk: Deltidsansatt eller ubetjent, mulighet for drop in som gir penger i kas-
sa til vedlikehold og oppgradering. aktuelt for lokalbefolkningen i hverda-
gen, men også drop in for besøkende, turister og hyttefolk som kan legge litt 
penger igjen i kassa for oppgradering og vedlikehold
Drift: Eies av kommunen, driftes av frivillige /ungdom kan være deltidsansatt 

*Basert på konseptet fra Streetmekka i København med gjenbruk av gamle 
industribygg som er kostnadsbesparende og fungerer som midlertidig 
anlegg. 

Kommunen kan leie ut området til private aktører som kan ta seg av bygging 
av hyttene, drift og vedlikehold. Ved bruk av mindre hyttetyper hvor gjester 
bruker fellesbygg vil driften begrenses. 

Enklere overnattingstilbud med mulighet for booking av egen leilighet, dob-
beltrom eller køye på felles rom. Konseptbasert med fokus på «hvordan 
oppleve Hovden sommerstid» denne type overnatting støtter opp under de 
andre funksjonene som foreslås på Hegni og som gjør at det er liv laga og få 
til mer aktiviteter også sommerstid. 

*Basert på konsept fra Boretunet på Jæren – gjenbruk av containere som 
er satt sammen til en flott klynge. Boretunet har rettet seg mot surfemiljøet, 
tilbyr utleie av brett og utstyr, kursing og sommerleir
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Oppfølgning - Veien videre
Tilskuddsordninger Problemstillinger
Det kan søkes om tilskudd for enkelte idretts og friluftsanlegg. Dette kan 
gjøres på flere måter: 

Gjennomføringsmodell 1 - Tilskudd for tiltak i statlig sikret friluftsområder 

Dersom området blir statlig sikret kan man søke tilskudd for tiltak innenfor 
område. Naturområdet antas å være egnet for å bli statlig sikret dersom kom-
munen ønsker det. Frist for å søke 15.januar hvert år. For å kunne søke må det 
utarbeides en forvaltningsplan for området. Tilskudd gis til friluftsrelaterte 
tiltak.

Gjennomføringsmodell 2 - Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv 

Ligner på statlig sikret friluftsområder, men gis til områder som ikke er 
statlig sikret. Eksempler på tiltak er skilting, merking, gapahuker, turveier, 
badeplasser, parkeringsplasser, sykkelparkering, aktiviteter som har poten-
siale for mange deltakere, lavterskelaktiviteter med lave krav til utstyr eller 
forkunnskaper, aktiviteter som stimulerer til og legger til rette for uorganisert 
aktivitet, aktiviteter som stimulerer til økt fritidsfiske og opplevelse av kul-
turminner

Enkelte søknader skal tas av kommunen mens andre søknader kan kun skje 
gjennom frivillige organisasjoner/lag eller foreninger/friluftsråd. Det betyr til 
gjengjeld at man kan søke om flere kategorier. 

Gjennomføringsmodell 3 - Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

Tilskudd kan gis til ulike anlegg som tilrettelegger for aktivitet. Det gjelder 
spesielt målgruppen barn og ungdom mellom 6 – 19 år. Både kommune, 
idrettslag, organiserte lag, stiftelser, velforeninger kan søke. Søknadsfrist 15. 
januar hvert år. 

Slike tilskuddsordninger har ofte et visst krav til planlegging og egenfinan-
siering som kommunen må kunne håndtere

Regionalt næringsfond for Setesdal:
Det kan søkes om støtte til tiltak som gir etableringer, vekst og nyskaping i 
privat sektor. Fondet er opprettet gjennom statlig/fylkeskommunale og egne 
midler. Her er det viktig at søker synliggjør verdiskapingspotensiale, i form av 
besøk, vekst i arbeidsplasser, bredere næringsgrunnlag 

Andre ordninger
Gjensidige stiftelsen, Sparebank stiftelsen SR-bank og andre banker har 
ordninger for tilskudd. Her er det som oftest lag og foreninger som må søke, 
ikke kommunen. 

Tema som kommunen bør ha fokus på i neste fase:

- Alkoholservering og rekreasjonsområde ved siden av hverandre har blitt 
problematisert gjennom innspill som har kommet. Folk har ulikt syn på hva 
som er greit eller ikke. For enkelte er det et viktig prinsipp å skille disse, for 
andre handler det om at det er greit å ta seg et glass vin selv med unger til 
stede. Meningene er mange og kommunen som eiere av område bør ha fokus 
på dette gjennom utvikling av området. Det er nokså bred enighet om at man 
ikke ønsker at Hegni skal bli et sted med bråk og fyll.

- Privateringer av området og vannkanten 
Det bør være et tydelig skille mellom hva som er serveringsområde og hva 
som er tillatt for alle å bevege/sitte på.
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Mulighetsstudien er et resultat av en «felles idedugnad» fra innbyggere, hyttefolk, næringsliv, 
barn og unge, reiseliv, kommune og fylkeskommune, samt Prosjekthuset og Trollvegg sine 

tanker. Vi ønsker å takke for alle innspill og gode diskusjoner!

Det har vært et stort spenn av innspill som har kommet inn og vi har ikke lykkes å forene alle. 
Enkelte av innspillene supplerer hverandre godt, andre er motstridende og det er her det må tas 

et valg om hva Hegni skal bli i fremtiden. 

Vi gleder oss til å se hvordan Hegni utvikler seg fremover!
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