
Reguleringsplan for Hovsdalen 
 

Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram 

 

Bakgrunn 
Tiltakshaver Olav K. Hovet har vært i forhåndskonferanse med Valle kommune vedrørende oppstart 

av planarbeid – Detaljregulering for Hovsdalen. Bakgrunnen for arbeidet er å planlegge 

utbyggingsrettene som ligger i kommuneplanens arealdel, for å realisere disse. Det er satt av 20 hytter 

i en teig søraust for Gilstjønn i Hovsdalen (Austheia). Området ble opprinnelig lagt her fordi det lå inntil 

eksisterende skogsbilveg. Området er imidlertid ikke egnet til hyttebygging, da det er lite sol her og 

svært myrlendt. I tillegg ville det blitt liggende sentralt i et gammelt støylsområde med 4 støyler og 

flere høyløer rundt myrene. Grunneier ønsker å bevare dette støylsområdet uten innblanding av nye 

hytter. I stedet ønskes bebyggelsen lagt lenger sørøst, i område med mulighet for sol, og der det er 

oppført flere hytter i nyere tid (flere av disse er ikke synlige i kartgrunnlaget, og eiendommene ligger 

feil plassert i kartgrunnlaget). Planområdet omfatter deler av eiendommen 65/5 (hytteområder), samt 

deler av 66/2, 66/36 og evt. 62/38, der adkomsttraséen er tenkt å bli lagt fra eksisterende privat veg.  

Kommuneplanens arealdel hjemler utbyggingen i det omfanget det nå ønskes regulert, men 

lokaliseringen ligger lenger nordvest enn der grunneier nå ønsker utbygging. 

Kommuneadministrasjonen har derfor bedt om en avklaring av om tiltaket berøres av forskrift om 

konsekvensutredning, eventuelt behov for utarbeidelse av planprogram.  

 

Vurdering i hht. forskrift om konsekvensutredning 
I forskrift om konsekvensutredninger § 3 er det listet opp hvilke planer og tiltak som skal vurderes etter 

forskriften § 4”. Tiltaket her berøres av punkt d) Detaljreguleringer som innebærer endringer i forhold 

til kommuneplan. I § 4 punktene a) - k) er det listet opp kriterier for vurdering av ”vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn”. Planlegger har undersøkt hvilke tema som er aktuelle å vurdere dersom 

parkeringsarealet blir utvidet som ønsket, altså utover det som alt er vist i kommuneplanens arealdel.  

Temaene er vurdert nedenfor med henvisning til aktuelt bokstav i forskriften §4: 

 

a) Planområdet kan karakteriseres som ås- og fjelltopplandskap, med grunntypen kupert 

åslandskap. Dette er en vanlig landskapstype. I nærheten går landskapet over til fjord- og 

dallandskap, grunntype nedskåret dallandskap. Denne landskapstypen er noe mer sårbar for 

inngrep, men er likevel en vanlig landskapstype i Norge. Planområdet ligger imidlertid stort 

sett mer enn 1 km fra overgangssonen mellom landskapstypene, slik at inngrep ikke vil 

eksponere seg for opplevelsen av dallandskapet. Internt er området kupert med en rekke 

lokale landskapsrom, med høy tåleevne for inngrep. Det er ikke påvist kulturminner i området, 

men det er mulighet for slike funn. Langs vegen fra Hovet til Hovsdalen finnes et registrert 

varp, funnet i 1985. Ifl. Eivind J. Hovet skal det finnes nok et varp ved stølsvegen. Dette skal 

ligge lenger opp i lia. Er trolig identisk med marknavnet Kjimpelkastet, som ligger 325m NØ for 

det registrerte varpet, og dermed et stykke sørvest for det tiltenkte planområdet. Litt nord for 



Gilstjønn ligger et automatisk fredet gårdsanlegg. Halvannen km sørøst for planområdet ligger 

en konsentrert lokalitet med kull- og jernvinneanlegg, funnet i 2009. Planområdets 

beliggenhet inntil myrområder gjør det sannsynlig at man vil gjøre lignende funn også her. 

Denne typen kulturminner er imidlertid svært vanlig for landsdelen. Det er ingen verneverdige 

naturtyper i nærheten av planområdet, bare ulike områder i dalen. Konklusjon: Forskyvning 

av byggeområdet vil ikke komme i konflikt med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, 

kulturmiljø eller kulturminner. Forholdet til automatisk fredede kulturminner vil også bli 

registrert før reguleringsplan kan vedtas i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over: Luftbildet viser planområdets 

tilhørighet i «kupert åslandskap», 

samt avstanden til «nedskåret 

dallandskap».  

T.h.: Utdrag av Askeladden-databasen 

for kulturminner. Forholdet til andre 

funn blir synlig her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ifølge inon 2008-kartet ligger planområdet i buffersonen mot inngrepsfri sone 2. Inon-området 

tar ikke hensyn til de eksisterende nye hyttene i området (65/77, 66/55 og 66/56) fordi disse 



ikke blir regnet som tyngre tekniske inngrep. Dermed vil heller ikke denne planen gjøre det, 

dersom det ikke bygges veg med en standard frem til og eller inn i planområdet som 

klassifiserer til tyngre tekniske inngrep. Eksisterende hytter ligger nærmere inon-området enn 

planlagt område for nye hytter, og der er ryddet scootertrace og sti frem til området i dag. 

Det er ingen kjente lokaliteter for truede arter i 

planområdet unntatt leveområde for Villrein. 

Nærmeste lokalitet utenfor planområdet er på 

Skjellestøyl ca. 2 km sørøst for området. Det 

finnes ingen prioriterte arter eller naturtyper i 

planområdet eller inntil. Det finnes ingen 

områder med stor betydning for biologisk 

mangfold.  

Når det gjelder villrein, så er forholdet mellom 

hensynet til villrein og bygdeutvikling avklart i 

Heiplanen, vedtatt i 2012. Ifølge Heiplanen er 

både området avsatt i kommuneplanens 

arealdel og planområdet for reguleringsplanen 

innenfor hensynssonen for bygdeutvikling. 

Planlegger mener derfor at villreininteressene 

ikke er berørte.  

Konklusjon: Planen kommer i liten konflikt 

med inngrepsfrie naturområder i forhold til 

dagens situasjon. Dersom det bygges kjøreveg 

frem til og inn i planlagt område vil dette virke 

litt ytterligere inn på omfanget av inngrepsfri 

sone 2, se figuren til høyre. Planen kommer ikke i konflikt med truede eller prioriterte arter 

eller naturtyper eller med områder som er særlig viktige for naturmangfoldet. Planlegger er 

av den oppfatning at ønsket flytting ikke utløser nye konfliktområder som ikke alt er vurdert 

i forbindelse med gjeldende avgrensinng av planområdet. Kun mindre detaljer/endringer 

ved at ønsket plassering av utbyggingsområdet ligger litt lenger inn i Setesdal Austhei. Dette 

forholdet anser ikke vi som vesentlig, eller å ville utløse krav om KU. Forholdet er naturlig å 

redegjøre nærmere for i planomtalen. 

 

c) Planområdet ligger i et område uten særlig viktighet for friluftslivet. Det er få hytter i området 

fra før av. Tiltak i planen vil gjøre området mer tilgjengelig gjennom en ny stikkveg 

(sommerbruk), hyttetettheten vil likevel ikke ekskludere området fra bruken gjennom 

allmennheten. Konklusjon: Planen vil ikke redusere muligheten for utøvelse av friluftsliv. 

 

d) Planområdet ligger utenfor verneområdet for Njardarheimvassdraget, Verneplan id 21/1. 

Konklusjon: Planen vil ikke komme i konflikt med statlige retningslinjer eller bestemmelser.  

 

e) Ikke aktuell 

 

f) Planområdet består stort sett av myrdrag og fastmark dekt av spredt skog/impediment. 

Området er moderat i bruk til sauebeite, av lokal sau (ikke knyttet til gården). Skogen består 

Over: Utdrag av naturbasen, som viser 

omtrentlig utstrekning av inon-2 område som vil 

forsvinne som følge av tyngre tekniske tiltak. NB! 

Mye av dette ville også forsvunnet ved utbygging 

i området i kommuneplanen. 

 



stort sett av bjørk, med noe fjellfuru. Arealet er ikke dyrkbart. Det er således lav interesse i fht. 

Land- og skogsbruk. Arealet som ønskes omdisponert til byggeområde, er i størrelse 

tilsvarende arealet avsatt i kommuneplanens arealdel. Det er dermed ingen økning i 

omdisponeringsarealet. I en reguleringsplan vil det bli regulert til LNF imellom tiltakene, slik at 

taper av LNF område ikke vil bli tilsvarende planområdets avgrensing. Konklusjon: Planen vil 

ikke føre til omdisponering av LNF-område, eller landbruksmark i sær, ut over det som er 

avklart i gjeldende overordnet plan.  

 

g) Planforslaget vil legge opp til en utnyttelse av området i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Det er bare lokalisering av tiltaket, som vil avvike. Konklusjon: Planen vil ikke gi vesentlig 

økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning, støy eller lukt, 

eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til 

vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling. 

 

h) Faren for at tiltak i planområdet vil forårsake ulykker eller bli utsatt for ulykker med 

opprinnelse utenfor planområdet, er liten på grunn av bare lokal trafikk i planområdet. 

Aktiviteten i planområdet har lavt potensielt faremoment. Ifølge aktsomhetskartet på NVEs 

skredatlas foreligger det potensiell fare for snøskred og steinras inntil planområdet sørøst for 

Borkebutjønni og nord for Leppetjønn. Forsvarets skredkart bekrefter dette. Det er ikke 

planlagt tiltak her. Området er småkupert og har tydelige dreneringsdrag. Flytting av 

utbyggingsområdet vil spare på eksisterende myrer, som på denne måten vil opprettholde sin 

bufferevne ved nedbør og dermed dempe flomfaren lenger nede i dalen.  Konklusjon: Planen 

medfører ingen risiko for alvorlige ulykker, skred, ras og flom.  

Under t.h.: Aktsomhetskart i hht. NVE skredatlas. Under t.v.: Forsvarets skreddata 100 års skred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) I og med at utbyggingen ikke ønskes økt kvantitativt og lokalisering bare ønskes flyttet non få 

hundre meter, kan planlegger ikke se ytterligere konsekvenser for folkehelsen. Konklusjon: 

Planen medfører ingen konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i 

befolkningen. 

 



j) Utbyggingsområdets lokalisering i hht. KP arealplan ligger tett inntil eksisterende støylsveg til 

Hovsdalen. Ny lokalisering vil innebære en større avstand til denne vegen. Det er ikke tenkt 

vintervedlikehold på intern veg, slik at tilgjengeligheten av hyttene vil være lavere med den 

nye lokaliseringen. Samtidig vil allmennheten få bedre tilgjengelighet av området rundt 

Borkebuvatnet om sommeren, når det bygges sommerveg inn til støylsområdet.  Konklusjon: 

Planen medfører nøytrale konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, 

bygninger og tjenester. Potensielle områder til slike formål går ikke tapt. 

 

k) Ikke aktuell 

 

Konklusjon 
Foreslått arealbruk (spredt hyttebygging) er i tråd med kommuneplanens arealbruk i nærheten. Det 

gjelder her kun en ny lokalisering av den samme arealbruken med uendret omfang. Forslagstiller er 

etter en samlet vurdering av konsekvensene ovenfor kommet til at et flyttet område til hytteutbygging 

ikke kommer inn under forskriftens saklige virkeområde – vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, 

jfr. §§ 3 og 4. Vi kan heller ikke se at det er avdekt øvrige/nye interessekonflikter eller forhold som skal 

tilsi at det er nødvendig å utarbeide planprogram for det ønskede reguleringsarbeidet. Aktuelle tema 

og hensyn knyttet til miljø og samfunn vil bli omtalt og vurdert i planomtalen i tilstrekkelig grad. Vi ber 

med dette om at Valle kommune jfr. § 5 i forskrift om konsekvensutredninger snarest mulig tar stilling 

til vår vurdering og av hvorvidt tiltaket faller inn under § 4 eller ei, herunder avgrensing av 

planområdet.  

 

Vegen videre 
Planlegger vil etter at svar foreligger enten kunngjøre kommunens standpunkt ved varsel om oppstart 

av planarbeid jfr. § 5, 3. ledd i forskrift om konsekvensutredninger, eller iverksette utarbeidelse av 

planprogram og forslag til KU, jfr. Pbl. § 4-2, 2. ledd. (Begge deler under forutsetning av at kommunen 

er positiv til avgrensing av planområdet). 

 

 

Vinje, den 04. mars 2014 
 

For Plankontoret Hallvard Homme AS 
 
 

Alexander Stettin 
Landskapsarkitekt M.N.L.A. 

 


