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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til 
detaljplan  for del av Hove leirsenter med plankart  og bestemmelser datert 30.04.2018 
legges ut til offentlig ettersyn.  
Før utlegging skal følgende rettes opp i plankartet: 

1. Juridisk linje Bygning som skal bevares legges rundt Matsalen/ Hovestua  
2. Hensynssone bevaring legges over områdene o_A1, o_A2, o_U1, o_T1 

 
Før utlegging skal følgende rettes opp i bestemmelsene (ny tekst uthevet): 

§ 7.01 H570_1 – 5 er regulert til hensynssone – bevaring av kulturmiljø. Eksisterende 
bygninger  

innenfor området som er markert med linje for bygninger som skal bevares, 
tillates ikke revet eller fjernet. 

§ 7.02 Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygning, skal bygningens karakter 
m.h.t.  

former, materialer, målestokk, proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet, 
opprettholdes eller tilbakeføres til det opprinnelige. 

§ 7.03 Ny bebyggelse skal i størrelse og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige 
  bebyggelsen i området.  
 

Eksisterende § 7.02 blir ny § 7.04 

 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 16.05.2018 sak 18/74 
 
Møtebehandling 
Ole Glenn Tvermyr, KrF, og Robert Myhren, H, stilte spørsmål ved sin habilitet siden de sitter 
i styret til Hove drift og utviklingsselskap. De fratrådte mens utvalget behandlet spørsmålet. 
Gunn Brekka Haga, H, stilte som varamedlem for Robert Myhren, H. 
 
Det var dermed 8 representanter tilstede. 
 
Ole Glenn Tvermyr, KrF, og Robert Myhren, H, ble av kommuneplanutvalget erklært inhabile 
med 4 (Ap 2, SV 1, V 1) mot 4 (FrP 2, H 2) stemmer med leders dobbeltstemme jfr. 
forvaltningsloven § 6 e. 
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Torbjørn Nilsen, FrP, fremmet følgende endringsforslag: 
Rådmannens forslag til vedtak uten restriksjonene 1 og 2 i plankartet: 

1. Juridisk linje Bygning som skal bevares legges rundt Matsalen/ Hovestua  
2. Hensynssone bevaring legges over områdene o_A1, o_A2, o_U1, o_T1 

 
Nina Jentoft, Ap, fremmet følgende tilleggsforslag: 
Formulering til eventuell endret bestemmelse § 3.01: 
  
§3.01     o_I1-o_I2 er regulert til områder for offentlig tjenesteyting. Innenfor områdene kan 
det oppføres bygninger og anlegg som kulturinstitusjon, konsertarena, museum, galleri. 
  
Ny bestemmelse: 
§3.02    o_I3 er regulert til område for offentlig tjenesteyting. Innenfor området kan det 
etableres nasjonalparksenter til Raet nasjonalpark.  
 
Votering 
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og endringsforslaget fra Torbjørn Nilsen, 
FrP, ble rådmannens forslag vedtatt med 5 (Ap 2, SV 1, V 1, H 1) mot 3 (FrP 2, H 1) 
stemmer.  
 
Tilleggsforslaget fra Nina Jentoft, Ap, ble vedtatt med 4 (Ap 2, V 1, SV 1) mot 4 (FrP 2, H 2) 
stemmer med leders dobbelt stemme. 
 
 
Kommuneplanutvalget vedtak  
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til 
detaljplan  for del av Hove leirsenter med plankart  og bestemmelser datert 30.04.2018 
legges ut til offentlig ettersyn.  
Før utlegging skal følgende rettes opp i plankartet: 

1. Juridisk linje Bygning som skal bevares legges rundt Matsalen/ Hovestua  
2. Hensynssone bevaring legges over områdene o_A1, o_A2, o_U1, o_T1 

 
Før utlegging skal følgende rettes opp i bestemmelsene (ny tekst uthevet): 

§ 7.01 H570_1 – 5 er regulert til hensynssone – bevaring av kulturmiljø. Eksisterende 
bygninger  

innenfor området som er markert med linje for bygninger som skal bevares, 
tillates ikke revet eller fjernet. 

§ 7.02 Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygning, skal bygningens karakter 
m.h.t.  

former, materialer, målestokk, proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet, 
opprettholdes eller tilbakeføres til det opprinnelige. 

§ 7.03 Ny bebyggelse skal i størrelse og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige 
  bebyggelsen i området.  
 

Eksisterende § 7.02 blir ny § 7.04 

 

Formulering til eventuell endret bestemmelse § 3.01: 
  
§3.01     o_I1-o_I2 er regulert til områder for offentlig tjenesteyting. Innenfor områdene kan 
det oppføres bygninger og anlegg som kulturinstitusjon, konsertarena, museum, galleri. 
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Ny bestemmelse: 
§3.02    o_I3 er regulert til område for offentlig tjenesteyting. Innenfor området kan det 
etableres nasjonalparksenter til Raet nasjonalpark.  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 16/27606-18 
Saksbehandler Nina Blomberg-Carlsen 

  

Utvalg Møtedato 

Kommuneplanutvalget  16.05.2018 

 
   

Del av Hove leirsenter, forslag til detaljreguleringsplan 

Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til detaljplan  
for del av Hove leirsenter med plankart  og bestemmelser datert 30.04.2018 legges ut til offentlig 
ettersyn.  
Før utlegging skal følgende rettes opp i plankartet: 

1. Juridisk linje Bygning som skal bevares legges rundt Matsalen/ Hovestua  
2. Hensynssone bevaring legges over områdene o_A1, o_A2, o_U1, o_T1 

 
Før utlegging skal følgende rettes opp i bestemmelsene (ny tekst uthevet): 

§ 7.01 H570_1 – 5 er regulert til hensynssone – bevaring av kulturmiljø. Eksisterende bygninger  
innenfor området som er markert med linje for bygninger som skal bevares, tillates ikke 
revet eller fjernet. 

§ 7.02 Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygning, skal bygningens karakter m.h.t.  
former, materialer, målestokk, proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet, 
opprettholdes eller tilbakeføres til det opprinnelige. 

§ 7.03 Ny bebyggelse skal i størrelse og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige 
  bebyggelsen i området.  
 

Eksisterende § 7.02 blir ny § 7.04 

 
 
Vedlegg 
Plankart 
Planbeskrivelse 
Reguleringsbestemmelser 
ROS-sjekkliste Hove Leir 
Alle merknader ved kunngjøring 
Nasjonalparkgrense, flyfoto, kart 
 

Sammendrag/problemstilling: 

Hove er ett av Arendals viktigste utfartsområder, med særlig store friluftslivs- og naturinteresser, delvis 
inkorporert i Raet nasjonalpark. Hoveleiren er en viktig del av Hoveområdet, og trenger nå en 
reguleringsplan som kan legge til rette for videre drift og utvikling innenfor avklarte, forutsigbare 
rammer. Utfordringen ligger i å klare å kombinere sikring av friluftslivsinteresser og natur- og kulturmiljø 
og samtidig gi tilstrekkelig rom for nye prosjekter. Å åpne for et eventuelt signalbygg på 
morenegrunnen ut mot rullesteinstranden, slik det foreslås, krever særlig årvåkenhet.  

Planen hjemler et evt. nasjonalparksenter, men slik den er lagt fram åpnes det også for andre tiltak. 
Tomten som er tiltenkt det eventuelle senteret er foreslått regulert til offentlig institusjon, spesifisert til 
kulturinstitusjon, konsertarena, museum og galleri. Rådmannen tror det er meget viktig at man er seg 
bevisst alle typer innhold og bygningsmasse planen kan åpne for.  
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Forslagsstiller mener kommunen vil ha tilstrekkelig kontroll som eier av området og med 2 av 8 
styremedlemmer i Hove drifts- og utviklingsselskap representert i bystyret. 
 

Bakgrunn for saken: 

Forslaget fremmes for å legge til rette for at et eventuelt fremtidig nasjonalparksenter kan plasseres 
innenfor Hove leirområde, samt for sikring og videreutvikling av leirområdet. Planarbeidet ble kunngjort 
25.aug. 2016. Nasjonalparken ble vedtatt 16.des. samme år. Den 18.mai 2017 stilte Arendal bystyre, i 
likhet med Grimstad og Tvedestrand, seg bak et strateginotat for nasjonalparken. Notatet avklarer bl.a 
at et eventuelt nasjonalparksenter skal ligge på Hove. 

Forslaget fremmes av rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as på vegne av Hove Drifts- og 
utviklingsselskap AS. 
 
Områdeavgrensning/ størrelse 
Planområdet dekker ca 110 daa syd for Hoveveien, på gnr 210, bnr 1. Eier er Arendal kommune.  

 Fig. 1: Oversiktskart. Eiendommen markert gul, planområdet rødrutet.  

 Fig. 2: Utsnitt med område for evt nasjonalparksenter, se stiplet linje i figuren over. 
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Planforslaget  
Forslaget klargjør området planmessig for et evt framtidig nasjonalparksenter. Planen binder ikke opp 
et eventuelt senter, men lanserer en byggeklar tomt. I forbindelse med arbeidet ønsker forslagsstiller 
også å legge til rette for utvikling og fortetting av andre deler av leirområdet. Det reguleres derfor et 
større område og legges til rette for utleiehytter, tjenesteyting, institusjon og administrasjon. 

Drøyt 40 daa settes av til byggeformål og 56 daa til grønne formål. De viktigste byggeområdene er: 

 O_I1, -2 og -3 offentlig institusjon; kulturinstitusjon, konsertarena, museum, galleri og lignende:  
o O_I1 utescenen.  
o O_I2 i dag en åpen plass, bak Hovestua (kaféen).  
o O_I3 tiltenkt det eventuelle nasjonalparksenteret. 

 O_A1 – o_A2 område for offentlig administrasjon; kontor, lager verksted o.l.  
o Soldatbrakker. Vist med linje for bygg som skal bevares. Det er rom for å bygge mer 

innenfor byggegrenser og utnyttelsesgrad. 
 
Valg av tomt for nasjonalparksenter 
Styret i Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS har vurdert 4 ulike alternativer for lokalisering av et evt 
nasjonalparksenter, se planbeskrivelsen, s 11. 

Forslagsstillers vurderinger: 
«Alternativ 1 har muligheter for god utsikt over sjøen, som inngår i nasjonalparken, og kort veg ned til 
rullesteinstranda. Ligger tett til turområder, og kommer ikke i konflikt med kjente gravhauger. Vil i svært 
liten grad komme i konflikt med etablerte arrangementer. Området er i dag leid ut til Arendal 
Schaeferhundeklubb, og vi må da sannsynligvis si opp avtalen med dem.. Det er rimelig kort veg til 
parkeringsplass og Hovestua. Adkomst må avklares i reguleringsplan, og det ligger til rette for gode 
løsninger.» 

 
Konsulenten skriver at «lokaliseringen vil kunne utnytte de tiltak og infrastruktur som alt er etablert på 
Hove, og en kan få en god sambruk og synergi med eksisterende fasiliteter. I tillegg får en direkte 
adkomst til selve nasjonalparken.»  
Konsulenten viser også til at det under krigen var oppført et større bygg på området, som ble revet. Mer 
om dette bygget kommer lenger bak i saksframlegget. Se også planbeskrivelsen s. 10-12. 
 
 

Innkomne merknader med rådmannens kommentarer: 

Aust-Agder fylkeskommune, 3.oktober 2016 
Plan- og naturseksjonen: 
Både lokalisering og innhold for et nasjonalparksenter er uavklart og det vil være vanskelig å definere 
de nødvendige rammene nå. 
Det svært viktige regionale utfarts- og naturområdet gjør at reguleringsplanen må skape forutsigbarhet. 
Nåværende uklarhet betyr at det blir vanskelig å gi treffsikre rammer. Råder derfor til å avvente 
konkrete prosjekt før man regulerer. 
Tas planen videre nå, må verdien som utfarts- og naturområde ikke forringes. Mulige landskaps-
virkninger av rammene planen gir må komme tydelig fram. 
Tar forbehold om innsigelse dersom forslaget åpner for arealbruk som kommer i konflikt med viktige 
regionale eller nasjonale interesser. 
 
 Rådmannens kommentar: 

Saken har av utenforliggende årsaker trukket i langdrag og Hove er nå avklart som lokalitet for 
et eventuelt nasjonalparksenter. Den endelige plasseringen, og senterets innhold, er likevel ikke 
bestemt. Størrelse og utforming antas å få plass innenfor planforslagets rammer.  

Det synes klart for rådmannen at bebyggelsen i område o_I3 vil komme til å influere på 
friluftslivet i de nærmeste områdene. Et mulig avbøtende tiltak er å trekke byggegrensen langs 
verneskoggrensen enda lenger inn, for å minske virkningen på turveien langs planområdet. 

Visualisering av mulige landskapsvirkninger har ikke vært avkrevd i og med at høydene på det 
største og viktigste området, o_I3, holder seg innenfor lovens alminnelige bestemmelser og 
vegetasjonen er høy akkurat her. 
 

Kulturminnevernseksjonen: 
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Stort innslag av bygninger og anlegg fra siste krig. Viser til egen uttalelse til et påbegynt større 
planarbeid i 2002-2004. Trekker fram spesielt 3 soldatbrakker med uthus og 5 bygninger på rekke 
langs verneskogen mot havet, brukt som offisersboliger. 
Forutsetter at forslaget sikrer bevaring av denne bebyggelsen. Vil ved vurdering av endelig forslag 
også legge vekt på om plassering og utforming av ny bebyggelse tar tilstrekkelig hensyn til de kultur-
historiske verdiene i strukturer og bebyggelse fra siste verdenskrig. 
Automatisk fredede kulturminner finnes i området. Undersøkelsesbehovet vil bli vurdert ifm det 
konkrete planforslaget. 
 
 Rådmannens kommentar: 

Soldatbrakkene er sikret bare med kontur på plankartet, som bygg eller kulturminne som skal 
bevares. Rådmannen mener hverken bygninger eller bygningsmiljø sikres godt nok bare med 
dette, og foreslår også å legge over hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Dette er drøftet på 
telefon med saksbehandler hos fylkeskommunen, som hadde samme intensjon, nemlig 
hensynet til og bevaring av bygningsmiljøet.  

 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 22.september 2016 
Finner lite å kommentere på, ettersom det ikke foreligger konkrete planer for bygg osv. Har ikke 
merknader til arealbruken, men forventer at det påses at de store friluftslivskvalitetene på Hove ikke 
kan bli begrenset eller forringet.  
Bemerker at det kan bli vanskelig å utarbeide en plan som vil være tilstrekkelig konkret å styre etter, 
men likevel så åpen som forslagsstiller ser ut til å ønske. 
Henviser også til usikkerhet rundt etableringen av et nasjonalparksenter og mener det er for tidlig å 
starte reguleringsprosess for dette nå. Anbefaler kommunen å avvente en videre planprosess til mer er 
avklart.  
 
 Rådmannens kommentar: 

Saken har av utenforliggende årsaker trukket i langdrag og Hove er nå avklart som lokalitet for 
et eventuelt nasjonalparksenter. Bare endelig plassering er ikke bestemt. Størrelse, utforming 
og innhold er heller ikke avklart, men antas å få plass innenfor rammene i forslaget.  

Det synes klart at bebyggelse i område o_I3, som evt kan bli et nasjonalparksenter, vil komme 
til å påvirke friluftslivet. Rådmannen mener derfor området må være forbeholdt et anlegg av 
regional betydning. Dette er vanskelig å styre planteknisk, men må styres gjennom eierskapet. 

 
Statens vegvesen, 6.oktober 2016 
Oppstartsmeldingen er generell. Det gis derfor bare generelle tilbakemeldinger. Gjør oppmerksom på 
20m byggegrense til fylkesvei 201, som ender ved porten inn til området. 
 
Hoves venner, 21.september 2016 
Har ingen merknader. 
 
NVE, 13.september 2016 
Generell informasjon, samt opplysning om at NVE ikke går inn i saker der det ikke går tydelig fram av 
oversendelsen at det ønskes bistand med en konkret problemstilling.  
 
 Rådmannens kommentar: 
 Kommunen er ikke kjent med spesielle forhold på stedet, der NVE er relevant høringsinstans. 

 
Direktoratet for mineralforvaltning, DMF, 20.april 2017  
Beklager at de ikke er blitt varslet ved oppstart, slik at de kunne følge opp eventuelle forekomster av 
mineralske ressurser. 
Hove leir er allerede preget av nedbyggede arealer, og det er lite sannsynlig at massene i området kan 
settes i kommersiell drift. DMF råder til å vurdere bestemmelse for i alle fall område o_U3, som sikrer at 
eventuelt drivverdige masser kan utnyttes gjennom utbyggingsprosjektet. På den måten kan massene 
komme samfunnet til gode før de gjøres utilgjengelige ved nedbygging.  
 
 Rådmannens kommentar: 
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Antar man viser til o_I3. Kommunen har ikke vurdert varsling av DMF fordi det ikke ble ansett 
som relevant. Raet landskapsvernområde, nå Raet nasjonalpark, verner om de geologiske 
verdiene. Kommunens innfallsvinkel har vært å bevare naturverdiene i grunnen. 

 
 

Rådmannens vurdering: 

Valg av tomt for et eventuelt nasjonalparksenter, område o_I3  
En kunne ønsket mer utfyllende beskrivelser av mulighetene og konsekvensene for de alternative 
tomtene styret i Hove drifts- og utviklingsselskap hadde å velge mellom. Tomten som er valgt er stor og 
plan og ligger inn mot en skråning. Trolig ble den påbegynt planert under krigen, da det lå en bygning 
på størrelse med Hovestua der.  
Plasseringen gir mulighet for tett kontakt mellom anlegget og rullesteinstranden. Men plasseringen 
innebærer også en risiko. Anlegget vil henvende seg mot raet og havet, og det mellomliggende 
verneskogsbeltet, som er et svært mye brukt tur- og utfluktsområde, kan bli preget av nærværet av en 
stor bygningsmasse på en måte som svekker opplevelsen av de intime landskapsrommene.  
Tomten brukes i dag av en hundeklubb, som ved en evt. gjennomføring vil bli fortrengt. 
 
O_I3 kan bebygges med grunnflate 3.300 m2, som tilsvarer ½ fotballbane. Til sammenligning er 
grunnflaten på Arendal kultur- og rådhus 2.805 m2, uten Kloa.  
Rådmannen mener det er avgjørende at denne tomten forbeholdes et regionalt viktig formål. Et 
nasjonalparksenter kan være et slikt formål. Dersom dette ikke blir en realitet, bør den ikke bebygges.  

 
Planmaterialet 
I og med at området representerer store verdier, hadde rådmannen gjerne sett et noe fyldigere 
planmateriale. Bl.a. grundigere beskrivelser av naturmiljø, friluftsliv, kulturminner og –miljø, og 
konsekvensene for disse.  
 
Vurderinger av merknader som er mottatt 
Offentlige myndigheter var ved oppstart kritiske til at det ble startet opp planarbeid før Raet 
nasjonalpark var vedtatt. Siden har administrasjonen merket en mer positiv holdning.  

Merknaden fra fylkeskommunens seksjon for kulturminnevern er for så vidt etterkommet, men 
rådmannen mener kulturverdiene bør sikres bedre enn forslaget gjør. Rådmannen foreslår å legge 
hensynssone bevaring over bygninger og anlegg, i tillegg til omriss med juridisk linje. 

Merknaden fra Direktoratet for mineralforvaltning om å utnytte eventuelle drivverdige masser før de 
gjøres utilgjengelig har rådmannen ikke sett relevans i. 
 
Forholdet til kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 
Formålet i kommuneplanen er offentlig eller privat tjenesteyting, og forslaget er i tråd med dette. En 
liten trekant mot nordøst inngår i kjerneområde landbruk. Her er det i utgangspunktet krav om minst 
30m fra nybygg til dyrket mark, og forbud mot tiltak som kan forringe landbruket, eller føre til 
driftsulemper. Andre byggegrenser kan vedtas i plan. 
Rådmannen kan ikke se noen konflikt her. 
 
Planprogram/ konsekvensutredning- orientering  
Det er ikke krevd konsekvensutredning. 
 
Bestemmelsene 
Forslaget har få bestemmelser, som i utgangspunktet er positivt. Rådmannen foreslår å legge 
hensynssone bevaring også over områdene A1, A2, U1, og T1 og knytte bestemmelser til alle. 
 
Rikspolitiske retningslinjer, forhold til barn og unges oppvekstvilkår 
Planforslaget regulerer inn eksisterende tilbud og åpner opp for nye. Et godt område for barn å være i. 
Det er ingen boliger innenfor planområdet, og barn og unge blir ikke direkte berørt. 
 
Universell utforming 
Området ligger godt til rette for å få til tilgjengelighet for alle til nye anlegg. Styres av Teknisk forskrift. 
 
Estetikk 
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Hensynssone bevaring sikrer tilpassing til eldre bebyggelse i o_U3. Rådmannen foreslår hensynssone 
over A1, A2, U1, og T1 i tillegg. For øvrig styrer pbl § 29-4, «skjønnhetsparagrafen»:  

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens 
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets 
bygde og naturlige omgivelser og plassering.  

 
Kulturminnevern 
Hove leir var et svært viktig militært anlegg under 2.verdenskrig, med opp mot et tusentalls soldater. 
Mange av bygningene og strukturene er fremdeles intakte og i bruk. Rådmannen mener det er av stor 
betydning at historien er lesbar i området. Riksantikvaren har de senere årene satt økt fokus på 
krigsminner, og har i sitt tilskuddsbrev til det pågående arbeidet med kommunedelplan for kulturminner, 
påpekt at krigsminner skal medtas i denne. 

Forslaget følger opp et forslag fra 2002, som bare hadde en juridisk linje rundt soldatbrakkene; Bygg, 
kulturminner, mm. som skal bevares. Rådmannen mener nå dette ikke er tilstrekkelig; det sikrer kun 
mot riving. Det foreslås derfor hensynssone bevaring også på A1, A2 og U1, som i forslaget bare er 
lagt på område U3, offisersboligene. Det må knyttes enkle, gode bestemmelser til sonene. 

I tillegg har rådmannen under skrivingen av saken sett på Hovestua, eller «Mathuset», og foreslår å 
legge inn hensynssone bevaring også her. Bygningen er viktig for helheten i leiren og er godt bevart. 
Den er sentral for dagens leirområde, og et mål for turer i området.  
Det er også interessant å se at bygningen kan ha hatt en tilnærmet, speilvendt, kopi på tomten som nå 
foreslås for nasjonalparksenter (se fig.2 og 3). Dette øker betydningen av Hovestua ytterligere. 
 

 
Fig. 3: Flyfoto fra 1946. Rød ring markerer bygningsmassen på foreslått område for nasjonalparksenter. Rød pil peker mot Hovestua. 

 

    
Fig.4: Hovestua i 2012.  Fig.5 og 6: Utsnitt fra bildet i fig.3; Hovestua til venstre, revet bygg til høyre. Samme skala. 
 

 
Teknisk infrastruktur 
Vei: Fylkesvei 201 stopper ved porten og går over i privat veinett, eid av kommunen. Bare hovedveien 
o_V1 planlegges offentlig driftet. Interne veier som skal prioriteres for kjøring er regulert med formålet 
kjøreveg, mens veier som ønskes prioritert for gange er foreslått med formål gangveg. 
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Parkering blir som før på P1; midt i området, utvidet noe mot vest. Ved stor tilstrømning må 
gresslettene tas i bruk som idag. Les mer på side 16-18 i planbeskrivelsen. 
 
Vann og avløp: Private anlegg med begrenset kapasitet. Vannbehov og -tilførsel er ikke beskrevet, 
men er i dag begrenset. Preakseptert løsning for slokkevann til den bygningsmassen planen hjemler er 
50 liter pr sek (l/s). Tilgjengelig vannmengde er 16 l/s ved porten og 12 l/s ved Hovestua. Oppgradering 
internt kan bringe 16 l/s inn i området.  
I løpet av de neste årene skal det legges en ny vannledning fra Sildevik over til bukta ved gamle Hove 
gård, nordvest for planområdet. Denne skal kunne gi 39 l/s i punktet, og øke mengden til 24 l/s i 
området. Et nytt anlegg fra punktet ved Hove gård vil kunne bringe 39 l/s helt inn i området.  
 
Om behovet for slokkevann fra kommunalt nett kan reduseres vil måtte beregnes i prosjekteringsfasen 
og dokumenteres i byggesaken, men en vesentlig oppgradering må påregnes. Når planen er vedtatt 
kan kommunen ha et ansvar for å levere.  
 
Trafikk 
Noe trafikkøkning må forventes. Dette vil avhjelpes ved fremføring av gang- og sykkelvei fram til 
Hoveleiren, ihht vedtatt reguleringsplan. Se konsulentens vurdering på s.26 i planbeskrivelsen. 
 
Miljøkonsekvenser/Biologisk mangfold 
Materialet er etter rådmannens syn noe svakt i vurderingen av konsekvenser for naturmiljø, i og med at 
planområdet grenser til Raet nasjonalpark. Grensen er politisk motivert og følger ikke av naturverdiene 
i området. Bevaring av de kvartærgeologiske forekomstene er hovedformålet med vernet.   
Det synes noe betenkelig at det åpnes for å gå inn i åpen morenegrunn i område o_I3; det er ikke lagt 
begrensninger på inngrep i grunnen.  

Det har tidligere stått et stort bygg på tomten, som i omriss ligner en speilvending av Hovestua, se fig. 
3. På flyfoto fra 1968 er grunnmurene fremdeles synlige: 

 
Fig.7: Flyfoto fra 1968. Bygningen på område o_I3 er revet, det samme gjelder en annen større bygning lenger øst. 

 
Plankonsulenten skriver om byggegrunnen på o_I3 at tomten allerede er bearbeidet og tidligere 
bebygd med et større bygg, og dermed har mindre verdi.  

Nærheten til øvrig infrastruktur og bygningsmasse innebærer lite konsekvenser for verneverdiene i 
nasjonalparken. Derimot kan et nasjonalparksenter som grenser direkte til nasjonalparken presentere 
de store verdiene i direkte visuell kontakt med selve parken. Se konsekvenser i planbeskr. s.24. 
 
Plasseringen kan, løst på rette måte, forsterke senterets budskap og betydning. Rådmannen mener 
likevel det bør vurderes om bygningsmassen f.eks. skal settes på peler, for å sikre at morenemasser 
ikke kan tas ut, eksempelvis ved utgraving av kjeller eller ved behov for masseutskifting.  
Alternativt kan man stille krav om at det ved bygging av rom under bakkenivå også skal skapes 
publikumsarealer som får innsyn direkte ut i et tverrsnitt av massene, for å gi en verdi tilbake.  

 
Landskapsvirkninger/natur 
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Den mulige landskapsvirkningen på o_I3 kunne med fordel ha vært visualisert. Rådmannens 
bekymring er likevel behersket. Bygningsmassen må holdes innenfor byggegrensene, 9m mønehøyde 
og/eller 8m gesimshøyde. Tomten ligger som en forsenkning i terrenget, omgitt av høye trær. 
Rådmannen tror fjernvirkningen vil kunne bli en berikelse for området. 
Landskapsvirkningen av de andre områdene tror rådmannen vil bli liten eller positiv. 
 
Konklusjon 
Planen sikrer med rådmannens forslag til endringer eksisterende forhold på Hove leirområde og gir 
forholdsvis forutsigbare rammer for videreutvikling. Et eventuelt nasjonalparksenter vil styrke 
Hoveleiren som destinasjon, og kan bidra positivt til driften av leiren og bygningsmassen. Et evt. 
nasjonalparksenter vil også kunne gi ringvirkninger for næringsgrunnlaget i både nær og fjern omkrets. 
Dersom det ikke blir aktuelt å bygge et nasjonalparksenter innenfor Hove leir, mener rådmannen den 
aktuelle tomten ikke bør bebygges. 
 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: 

Full utvikling i henhold til planen fordrer oppgradering av vann- og avløpsanlegg til å dekke 
brannvannskravene. Kommunen vil kunne ha et ansvar for å levere nødvendig vannmengde. 
 
Utvikling av områdene i planen vil forvaltes av Hove drifts- og utviklingsselskap as. 

 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 8. mai 2018. 
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