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Detaljregulering for Borkebutjørn i Hovsdalen, PlanID 201403. 

Andre gongs handsaming i Plan- og miljøutvalet. 

Slutthandsaming i Kommunestyret. 

 
Rådmannen tilrår: 

 

Detaljregulering for Borkebutjørn i Hovsdalen, PlanID 201403, sist korr. 03.05.2016, vert 

vedteken.  

 

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalet - 10.05.2016  

Handsaming:  

 

Tilråding vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 

Detaljregulering for Borkebutjørn i Hovsdalen, PlanID 201403, sist korr. 03.05.2016, vert 

vedteken.  

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.05.2016  

Handsaming:  

Olav K. Hovet ber kommunestyret vurdere hans habilitet då han har sendt inn planen. 

Olav K. Hovet vert samrøystes funne ugild til å handsame saka og forlot plassen sin. 

 

Tilrådinga vert samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 

Detaljregulering for Borkebutjørn i Hovsdalen, PlanID 201403, sist korr. 03.05.2016, vert 

vedteken.  

 

 

 

 



 

Saksutgreiing: 
 

1. Bakgrunn for saka 

Plankontoret Hallvard Homme AS fremjar detaljreguleringsplan for Hovsdalen på vegne av 

grunneigar av gnr/bnr 65/5, Olav Hovet. Planen legg til rette for bygging av 20 nye 

fritidsbustader på hans grunn, i tillegg til ei hytte på eksisterande utskilt tomt (65/77). 

Hyttene skal ha enkel standard, utan vatn og avlaup og straum (på noverande tidspunkt), og 

med køyreveg til felles parkeringsplass i planområdet. Vinterparkering skal vere i dalbotn.  

Ein syner elles til ei meir omfattande planomtale, der dei noverande tilhøva vert omtalt, og 

korleis nye tiltak vil påverke ulike samfunns- og miljøtilhøve. I rådmannens saksutgreiing til 

første gongs handsaming vart det gjort greie for desse vurderingane. 

I høyringa var det teikna inn to alternative vegtrasear. Etter høyringa har grunneigar 

konkludert med at søre alternativet vert valt, hovudsakleg grunna lang vegtrasé og høge 

kostnader.   

Saka var til første gongs handsaming i Plan- og miljøutvalet den 08.09.2015. Følgjande 

vedtak vart gjort: 

Detaljreguleringsplan for Borkebutjørn, Hovsdalen vert lagt ut til høyring og offentleg 

ettersyn når følgjande er retta opp: 

a) Planen må gjere greie for korleis vinterparkeringa skal løysast. Dette må kome 

klart fram i planomtalen og visast på plankartet på ein korrekt måte.  

b) I føresegnene må det stå kva for standard sommarvegen inn frå Gjerdestøylvegen 

skal ha.  

c) Føresegnene § 7.2 vert endra slik at ordet «mellombels» vert stroken. Føresegna 

skal lyde: « Føre bruksløyve for nye fritidsbustader kan gjevast, skal…..»  

 

Høyring og offentleg ettersyn var i tida 30.11.2015 – 15.01.2016. Det kom tilbakemeldingar/ 

merknader frå to private og fem offentlege instansar. Desse er gjort greie for og kommentert 

av rådmannen under vurderingar.  

2. Kva for verknader har denne saka for utviklinga av Valle kommune? 

Kommunen er interessert i legge til rette til hytteutvikling som ikkje er i strid med overordna 

planar. 

 

3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk 

Kommuneplanen (2006) 

Lokaliseringa av planområdet er litt endra i høve til avgrensinga i gjeldande kommuneplan. 

Dette vart teken opp av grunneigaren i oppstartsmøtet med kommunen 18.04.2013. Grunn-

gjevinga for endring av den opphavlege plasseringa, er at det er myrlendt, ikkje fine 

hyttetomter eller gode soltilhøve, og dessutan ligg det fleire støylar som ein heller ønskte å 

behalde urørte. Det vart laga eit dokument (datert 04.03.2014) som gjer greie for følgjer av 

dette avviket frå kommuneplanen. Det har ikkje kome merknader til endringa frå offentlege 

instansar. 

 

«Heiplanen» (2013)  

Planområdet ligg i sin heilskap i bygdeutviklingssona, men er no trekt lenger aust, nærare 

grensa til omsynssone villrein. 



 

4. Vurderingar 

Innkomne merknader i høyringa: 

Frå Innhald i merknaden Rådmannen sine 

kommentarar 

NVE 

(21.12.2015) 

Standardsvar om at dei ikkje kan sjå at 

kommunen har bede om særskilt bistand, 

og dei har ikkje handsama saka. 

 

Takast til etterretting. 

Villreinnemnda 

(11.12.2015) 

Har ikkje merknader. Takast til etterretting. 

Aust-Agder 

fylkeskommune 

(28.01.2016) 

Har ikkje merknader. Takast til etterretting. 

Statens 

Vegvesen 

(22.12.15) 

Har merknader til vinterparkeringsplassane 

som ligg nær fv 333.  

Vedr.p.plass «A»: Vegves. har gjeve tillate 

til utvida bruk av avkøyrsle og disp. frå 

byggegrensa. Det skal stå i rekkefølgje-

føresegnene at føre hyttene kan takast i 

bruk, skal parkeringsplassen vere 

opparbeidd i høve til dei gjevne krava i 

brev av 17.02.2015. 

Vedr. p.plass «B»: Vegves. Føreset at viss 

p.plassen skal leggjast nærare fv 333 enn 

20 m, må det søkast disp. frå byggegrensa. 

 

Vedr p.plas «A»: Føresegna 

er teken inn i pkt 7.2.c. 

 

Vedr. p.plass «B»: Det vil 

ikkje vere naudsynt å take 

inn særskilt rekkefølgjekrav 

om dette, då 

parkeringsplassen vil få 

tilkomst frå privat veg og vil 

ligge lengre vekk enn 20m 

frå fylkesvegen.   

Fylkesmannen i 

Aust- og Vest-

Agder 

(15.01.2016) 

Ønskjer at søre vegalternativ vert valt, då 

dette har minst terrenginngrep.  

Peiker på at parkeringsplassane er 

vanskeleg å kome med konkret uttale til, då 

det er lite info om desse. Elles ikkje 

merknader. 

Det nordre vegalternativet 

vert valt. 

Er samd i at 

vinterparkeringa er lite 

utgreidd, men kan ikkje sjå 

at det er store konfliktar 

knytt til opparbeiding av 

desse.  

 

Torgeir 

Solbakk 

(28.12.2015) 

Ønskjer at parkeringa vert trekt lenger inn i 

planområdet, nordaust for Borkebutjørn.  

Planleggjar uttaler at dei 

ikkje ønskjer at vegen og 

parkeringa endrast no.  

 

Torstein 

Bjørgum 

(14.01.2016) 

Er misnøgd over at hans innspel til 

planarbeidet ikkje er teken omsyn til. Ber 

om at hyttene vert plassert så nære 

Gjerdestøyvegen som mogleg. Meiner at 

ferdsla innover heia kunne ha vorte 

redusert.  

Ber om at løyper og stiar vert etablert på 

eiga grunn – han vil ikkje tillate oppkøyrde 

løyper på hans grunn (67/1).  

Meiner det nordre vegalternativet er best – 

vil gjere det mindre sannsynleg at sauen 

følgjer vegen og kjem heim for tidleg. 

Vegen bør ha ferist.  

Planleggjar har laga eit 

notat der han kjem med 

tilbakemeldingar på desse 

merknadene.  

Rådmannen meiner at det 

ikkje er naudsynt å regulere 

inn stiar og løyper på eigen 

grunn. Det er ikkje 

merka/tilrettelagde løyper i 

området i dag, og ikkje stor 

ferdsle.  

Det nordre vegalt. vert valt.  



Etter høyringa har planleggjar kome med kommentarar til dei innkomne merknadene, og 

dokumenta er retta opp i tråd med rådmanen sine kommentarar. Det er tiltakshavar/ 

planleggjar som har valt at nordre vegtrasé skal opparbeidast. Rådmannen skreiv ved første 

gongs handsaming at begge vegalternativa kunne gjennomførast. I saka vart det peika på at 

søre vegalternativet ville føre til minst landskapsinngrep, men at ein etablert sti, som ligg 

godt i terrenget, ville vorte øydelagt.   

Konklusjon: 

Rådmannen meiner plandokumenta som no vert lagt fram er gjennomarbeidde og i tråd med 

overordna føringar. Merknadane som kom i høyringa er gjort greie for i saka, og har i nokon 

grad ført til mindre endringar i reguleringsføresegnene. Rådmannen rår til at planen vert 

vedteken. 

 

Valle, den  03.05.2016 

 

Eivind Berg 

rådmann 

Vedlegg: 

1 Plankart 

2 Planomtale og føresegner 03.05.2016 

3 vedtak i PLM 08.09.2015 

 

 

  


