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Arendal kommuneplanutvalg anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter følgende 
vedtak 
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, §12-11 forslag til 
detaljplan for del av Hove leirsenter, med plankart og bestemmelser datert 30.04.2018, sist 
revidert 19.02.2019. 
 
Kommuneplanutvalget anbefaler at eventuelt byggeprosjekt på o_I3 må behandles på 
tilsvarende måte som en reguleringsplan der utforming, byggehøyder og arkitektonisk uttrykk 
blir gjenstand for en prosess der det åpnes for innspill før dette fastsettes mer detaljert. 
 
 
Bystyret har behandlet saken i møte 28.03.2019 sak 19/36 
 
Møtebehandling 
Saksordfører: Einar Krafft Myhren (SV) 
 
Ole Glenn Tvermyr (KrF) og Robert Myhren (H) stilte spørsmål ved sin habilitet som 
styremedlemmer i Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS. De fratrådte mens bystyret 
behandlet habilitetsspørsmålene.  
 
Geir Fredrik Sissener (H) var ikke til stede under behandlingen av habilitetsspørsmålene. 
 
Ole Glenn Tvermyr (KrF) ble av et enstemmig bystyre med 36 stemmer erklært inhabil jf. 
forvaltningsloven § 6 e, pkt 2.  
 
Robert Myhren (H) ble av et enstemmig bystyre med 36 stemmer erklært inhabil jf. 
forvaltningsloven § 6 e, pkt 2.  
 
Ingen vararepresentanter tiltrådte møtet i deres sted. 
 
Geir Fredrik Sissener (H) tiltrådte møtet under behandlingen av saken. Saken ble dermed 
behandlet med 37 representanter til stede.  
 
 
Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende alternative forslag til vedtak 
Arendal bystyre vedtar ikke forslag til detaljplan for del av Hove leirsenter. Arbeidet som er 
gjennomført med planen tas med i det videre arbeidet med «en åpen og inkluderende 
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prosess for å vurdere hva Hoveodden bør inneholde i fremtiden, og hvor bruken av hele 
Hoveområdet er avklart» som det heter i bystyrets vedtak av 24.01.2019. 
 
 
Frode Filseth (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes for videre utredning av alternativt tomtevalg. 
 
Behandling av Filseths utsettelsesforslag: 
Ingrid Skårmo (FrP) var ikke til stede under behandlingen av utsettelsesforslaget. Det var 
dermed 36 representanter til stede. Utsettelsesforslaget fikk 7 stemmer (5 FrP, 2 SV) og falt 
mot 29 stemmer (15 Ap, 8 H, 2 KrF, 2 V, 1 Sp, 1 HP).  
 
 
Votering 
Kommuneplanutvalgets innstilling ble satt opp mot Krafft Myhrens alternative forslag til 
vedtak. Kommuneplanutvalgets innstilling ble vedtatt med 29 (15 Ap, 8 H, 2 KrF, 2 V, 1 Sp, 1 
HP) mot 8 stemmer (6 FrP, 2 SV).  
 
Bystyrets vedtak  
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, §12-11 forslag til 
detaljplan for del av Hove leirsenter, med plankart og bestemmelser datert 30.04.2018, sist 
revidert 19.02.2019. 
 
Kommuneplanutvalget anbefaler at eventuelt byggeprosjekt på o_I3 må behandles på 
tilsvarende måte som en reguleringsplan der utforming, byggehøyder og arkitektonisk uttrykk 
blir gjenstand for en prosess der det åpnes for innspill før dette fastsettes mer detaljert. 
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Reguleringsplan for del av Hove leirsenter - Endelig behandling 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 , §12-11  forslag til detaljplan 
for del av Hove leirsenter, med plankart og bestemmelser datert 30.04.2018, sist revidert 
19.02.2019. 
 
 
Vedlegg 
Alle merknader 
ROS-sjekkliste Hove Leir 
Forslag til reguleringsplankart 
Forslag reguleringsbestemmelser 
Forslag planbeskrivelse 
 

Problemstilling: 

Hove drifts- og utviklingsselskap foreslår å legge til rette for et nasjonalparksenter på Hove 
leirområde. Kommunens avveining står mellom viktigheten av å skjerme de verdiene som ligger i 
de umiddelbare omgivelsene og det å ha en avklart tomt til senteret. Det er å ta stilling til om stedet 
er det beste for senteret, og hvilken påvirkning det vil kunne ha på tomten og omgivelsene.  
Verneskogen, turstiene og rullesteinstranda ligger i umiddelbar nærhet, og tomta er i jevnlig bruk til 
hundetrening.  
 

Sammendrag 

Hove er ett av Arendals viktigste utfartsområder, med særlig store frilufts- og naturinteresser. 
Leiren er en viktig del av det, og det er behov for en reguleringsplan som kan gi forutsigbare 
rammer for vern og utvikling.  
Utfordringen ligger i å klare å kombinere sikring av friluftslivsinteresser, natur- og kulturmiljø med 
tilstrekkelig rom for nye prosjekter. Å åpne opp for et mulig signalbygg på morenegrunnen ut mot 
nasjonalparken krever stor årvåkenhet.  

 

Bakgrunn for saken: 

Det er bestemt at Raet nasjonalparksenter skal ligge på Hove, og forslaget fremmes for at det skal 
kunne plasseres i leirområdet. I tillegg legges rammer for sikring og videreutvikling av leiren. 
Planarbeidet ble kunngjort 25.aug. 2016, og førstegangsbehandlet 16.mai 2018. 

Forslaget er fremmet av rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as på vegne av Hove Drifts- og 
utviklingsselskap AS. 
 
Områdeavgrensning/ størrelse 
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Planområdet dekker knappe 11 0 daa syd for Hoveveien, på gnr 210, bnr 1 , og eies av Arendal
kommune.

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

Planforslaget
Forslaget klargjør området planmessig for nasjonalparksenter . Planen binder ikke opp
plasseringen av senter et , men lanserer en byggeklar tomt. I forbindelse med arbeidet legger
forslagsstiller også til rette for utvikling og fortetting av andre deler av leir en .

D røyt 40 daa settes av til byggefor mål o g 54 daa til grønne formål. De viktigs te byggeområdene er:

x O_I1 , - 2 og - 3 områder for 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 i dag en åpen plass, tiltenkt nasjonalparksenteret.

Fig. 2: Utsnitt med område for evt nasjonalparksenter, se stiplet linje i figuren over.
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x O_A1 – o_A2 område r for offentlig administrasjon; kontor, lager verksted o.l.
o Soldatbrakker og «Mathuset» (Hovestua) . Angitt som bygning som skal bevares.

Det er åpnet for noe mer bygningsmasse innenfor byggegrenser og utnyttelsesgr ad.

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 l eid 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 v iser også til at det under krigen var oppført et større bygg her , som tidlig ble revet.
Mer om dette bygget lenger bak i saksframlegget. Se også planbeskrivelsen s. 10 - 12.

Innkomne merknader med rådmannens kommentarer:
Det kom inn 6 merknader, alle fra o ffentlige myndigheter. I tillegg er det i høringsperioden avholdt
et møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Aust - Agder fylkeskommune, 05.07.2018
Plan - og naturseksjonen:
Anbefaler kommunen å vurdere om reguleringsplanarbeidet bør stilles i bero i påvente av
konkretiserte prosjekter. Det er ellers risiko for at reguleringsplanen ikke innfrir de framtidige
tiltakenes behov for planavklaring.

Ser det som viktig at det kun er nasjonalpa rksenter som kan etableres på den utvalgte tomten ,
fordi denne funksjonen kanskje er det eneste som kan forsvares oppført på et så sentralt
sted på Hove.

R eguleringsplanen er så åpen at det ikke er mulig å ta stilling til estetiske eller landskapsmessige
virkninger av gjennomføring. Fylkeskommun en mener derfor k ommunen på egnet måte må legge
til rette for medvirkning når planene for nasjonalparksenter konkretiseres, selv om det kanskje ikke
skulle bli nødvendig med ny detaljregulering når den tid kommer.

Parkeringsmuligheter på o_I3 bør være svært begrenset. Bare busser, varetransport og annen
spesiell transport, og dette må være tydelig merket.

Råder til å vurdere formålet park på grønne områder inne i leiren. Formålet grønnstruktur er i
hovedsak tiltenkt områder der en ikke ser for seg videre tilrettelegging . V idere om områdene som
er opparbeidet for lek m.v. bør reguleres til friområder.

M ener det bør gjøres en innstramming av byggeområdene o_I2 (byggegrense og formål bør
trekkes mot øst) og o_U2 (byggegrense og formål bør trekkes lenger fra snuplassen i o_V2) for å
sikre mer av den interne grønnstrukturen i området.

Rådmannens kommentar:
Mye omkring senteret er uavklart, og det er derfor teknisk sett for tidlig å regulere. Samtidig
gir en regulering i forkant av tomtevalg og konkretisering, en mulighet til å sette rammer
som senere kan vise seg vanskeligere.
Det er nå kun et nasjonalpark senter som kan føres opp på o_I3.
Tiltakshaver kan velge å ta en åpen prosess når de konkrete planene skal legges. Det vil
kunne skape mer entusiasme og eierskap i befolkningen til senteret. Men det er vanskelig å
se hvordan bystyret kan pålegge tiltakshav er en slik prosess. Så langt rådmannen kan se
vil det være som eier bystyret kan gi utvidede direktiver når planen er vedtatt.
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Dette er også forslagsstillers hensikt å minimere parkering innenfor o_I3, uten at en har tatt 
inn restriksjoner i bestemmelsene.  

Spørsmålet om grøntformål er blitt grundig drøftet. Bruken av grøntområdene er dynamisk, 
og endres nå og da for å kunne tilby attraktive aktiviteter. Formålet park vil kunne bli for 
snevert, mens grønnstruktur rommer mer. 

Byggegrensen på formålene o_I2 og o_U2 er trukket lenger inn fra gangveien o_G1. En har 
ikke funnet grunn til å regulere inn grønnstrukturen med eget formål, da den er en del av 
selve konseptet i leiren.   

 
Kulturminnevernseksjonen: 
Utbyggingsområdet mellom o-T1 og o-I2 og området vest for o-I2 må avsettes til grønt areal 
for å ivareta miljøet rundt bevaringsverdig bebyggelse i o_T1.  

For o_I2 må høydebestemmelsen av hensyn til bevaringsverdiene i o_T1 maks tillate mønehøyde 
tilsvarende eksisterende mønehøyde i o_T1 (Hovestua). 

Ber om at forslagsstiller kartlegger omfanget av de to restene av tyske konstruksjoner som 
befinner seg henholdsvis nord og vest i o-I3. 

Tilføyelse til bestemmelsenes punkt 7.03: Takform og høyde på nye bygg må tilpasses den 
eksisterende bygningsmassen. 
 
 Rådmannens kommentar: 

Byggegrensen på o_I2 er trukket bort fra gangveien, og et lite grøntdrag er lagt inn mellom 
o_T1 (Hovestua) og o_I2. Byggegrensen på både o_T1 og o_I2 er trukket inn for å gi plass 
til det nye o_GR5. Dette sikrer noe grønnstruktur her, avstand samt en gangpassasje. 

Byggegrensen er nå lagt gjennom den eksisterende bygningen med trimsal og wc, godkjent 
i 1988. Dermed kan bygget ikke gjenoppføres etter f.eks en brann. Hensikten er å åpne for 
nye tiltak som krever større avstand til Hovestua. 

Det har vært planer om et lekehus med noe ekstra høyde, som var årsaken til at det ble 
foreslått  og det er derfor gitt begrensning på at maks 100 m2 BYA kan føres opp til kote 26 
m.o.h. Øvrig bebyggelse må holdes innenfor 23 m.o.h., som er mønehøyden på Hovestua. 

Restene av tyske konstruksjoner i o_I3 er målt inn og gjengitt i kartet. Tilføyelsen til punkt 
7.03 er tatt inn. 
 

 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 30.07.2018  
Synes planen hensyntar de viktige friluftslivskvalitetene i området, og mener det er bra at det kun 
legges opp til en sentral parkeringsplass, som i dag. Positiv til at det innenfor o_I3 kun tillates 
nasjonalparksenter, da området er eksponert og ligger nære friluftslivsområder. En annen 
virksomhet enn et nasjonalparksenter her kan være negativt. Bemerker at ordlyden i 
bestemmelse 3.01 åpner opp for all offentlig virksomhet. Ber kommunen vurdere en justering. 
 
Mener det burde ha vært gjennomført medvirkningstiltak med barn og unge som del av prosessen.  
 
Lokasjonen er gunstig med tanke på nærhet til verneverdiene som ligger på land i nasjonalparken, 
men området har utfordringer knyttet til transport da området i hovedsak er bilbasert. Vi savner en 
vurdering og redegjørelse av hva et nasjonalparksenter er og vil innebære, herunder transport- og 
fasilitetsbehov.  
Store deler av verneverdiene i nasjonalparken ligger i marine områder. Hvis det er behov for 
anløp-/bryggeanlegg i tilknytning til senteret, burde dette vært belyst i planforslaget. Savner også 
informasjon om hvordan senteret er tenkt i forhold til de planlagte velkomstsentrene på Gjeving, 
Dømmesmoen og Vitensenteret. 
 
 Rådmannens kommentar: 

Bestemmelsen er strammet inn slik at det kun åpnes for nasjonalparksenter på tomten. 
Planforslaget medfører lite endring av eksisterende forhold og områder som er viktige for 
barn og unge. Forslaget vil heller sikre disse anleggene. Den aktiviteten som er i disse 
områdene kan fortsette, og det åpnes opp for nye anlegg og tiltak som er i samsvar med 
grønnstrukturformålet.  
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Dette gjelder også etablering av nasjonalparksenter, som vil kunne legge til rette for 
informasjon og nye aktiviteter som også er rettet mot barn og unge. Særlig skoleklasser er 
svært aktuelle som besøkende til nasjonalparksenteret.  
Siden dette blir et anlegg for allmennheten, vil ikke oppføring av et nasjonalparksenter føre 
til privatisering av nye områder på Hove, eller innskrenke bruk av områder som er i bruk av 
barn og unge i dag.   
Å arrangere en medvirkningsprosess for barn og unge er derfor vurdert til ikke i noen 
vesentlig grad å kunne tilføre arbeidet viktig relevant informasjon. 

Rådmannen skulle også gjerne ha sett analyser av transportbehov til senteret, ikke minst 
sjøveien.  

 
Statens vegvesen, 02.08.2018 
Vegvesenet kommenterer at det er usikker grense i et lite snitt langs fylkesveien ved hovedporten, 
og at dette burde vært innmålt før planen ble vedtatt; se kart og flyfoto under: 

 

 
Fig. 3 

 
Fig. 4 

Vegvesenet har også påpekt at planen åpner for mer enn nasjonalparksenter, og er ikke enig med 
forslagsstiller i at planen ikke vil kunne generere mer trafikk. Vegvesenet mener de trafikale 
konsekvensene av ulike scenarier burde ha vært omtalt: 

Forventet antall besøkende i området. 

Hvordan de besøkende eventuelt skal komme til nasjonalparksenteret/ Hove. 

Hvilken trafikkvekst dette kan gi på fylkesvegnettet. 

Vegvesenet anbefaler kommunen å avvente reguleringen inntil mer er avklart. 
 

Rådmannens kommentar: 
Det er ikke planlagt tiltak som involverer de nevnte eiendomsgrensene. Rådmannen er enig 
i at det ville ha vært en fordel å få ryddet opp i det, men har ikke funnet grunn til å stille 
krav. 
Etter offentlig ettersyn er planen strammet inn. Nasjonalparktomta åpner nå kun for dette. 
De trafikale konsekvensene av nasjonalparksenteret er ukjente, fordi vi ikke vet hva 
senteret skal ha av tilbud.  

Fig.3: 

Røde stiplede linjer er 
usikre grenser. 

Rødt rutenett viser 
planområdet. 
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Forslagsstiller skriver at erfaring med besøkende til andre nasjonalparksenter ikke tilsier at 
etablering på Hove vil føre til svært stor endring av årsdøgntrafikk på Hoveveien. Det kunne 
likevel ha vært stipulert et omfang ut fra gitte kriterier, slik at man hadde et visst grunnlag 
for vurderingene. Rådmannen betrakter dette som en svakhet ved planen. 

 
Kystverket Sørøst, 26.06.2018  
Planforslaget ser ikke ut til å berøre deres ansvarsfelt, og har derfor ingen merknader. 
 
Agder Energi Nett, 01.08.2018 
AENs luftledninger/kabler er ikke innmålt og bebyggelse aller andre installasjoner langs traseen 
må alltid planlegges ut ifra målinger i marka.  
Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas hensyn til. Det er viktig at fremtidig 
tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres. 

Følgende må ivaretas i planbestemmelsene: 

  Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til 
tillatt utnyttelsesgrad. 

  Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 

  Nettstasjoner skal ikke plasseres ved lekeplasser. 

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre anlegg. Det må heller 
ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller 
oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. 
 
 Rådmannens kommentar: 

Forslagene er tatt inn i bestemmelsene, med unntak av det som går på avstand til 
eiendomsgrense, i og med at kommunen eier alt innenfor planområdet. 

Høyspentkabelen ligger i friområdet o_F1 og såvidt i veien. Det er derfor ikke behov for å 
regulere inn denne med noe hensynssone. 

 
Direktoratet for mineralforvaltning, DMF, 26.06.2018  
Det foreslåtte planområdet ligger innenfor registrert ressurs for sand og grus. Området er likevel 
allerede gjort utilgjengelig av bygninger og stier, og DMF ser det som lite sannsynlig med et uttak. 
Har av den grunn ingen merknader. 
 
 Rådmannens kommentar: 

Tas til etterretning. 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, møte 28.08.2018  
Rådet er opptatt av korte avstander til sentrale tilbud, og at det legges vekt på likeverdige 
løsninger. 
Fri ferdsel er viktig, og egne parkeringsplasser for rullestolbrukere. Kommer ikke ut av bilen på 
ordinære plasser. 
Ny hytte må være tilgjengelig. 
 
 Rådmannens kommentar: 

Det er kort vei mellom alt i leiren, og lett å ta seg fram. Tomta der senteret er planlagt gjør 
det lett å legge til rette for trinnfri hovedadkomst, slik teknisk forskrift krever. Andre nye 
tiltak er ikke konkretisert, men lovverket ivaretar hensynet godt. 
Det er tatt inn rekkefølgekrav om HC-parkering både her og på P1. Tilgjengelighet i ny hytte 
overlates til generelle krav.  

 
 

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 planering påbegynt under krigen, da der lå en 
bygning på størrelse med Hovestua.  
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Plasseringen gir mulighet for tett kontakt mellom anlegget og rullesteinstranden, men innebærer 
også en risiko. Det vil være naturlig å la anlegget henvende seg mot raet og havet. Det 
mellomliggende verneskogsbeltet, som er svært mye i bruk som tur- og utfluktsområde, kan bli 
preget av nærværet på en måte som svekker opplevelsen av de intime landskapsrommene.  
Tomten brukes i tillegg av en hundeklubb. 
 
O_I3 kan bebygges med grunnflate 3.300 m2, som tilsvarer ½ fotballbane. Til sammenligning er 
grunnflaten på Arendal kultur- og rådhus, uten Kloa, 2.805 m2.  
 
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. Det er derfor tatt inn i bestemmelsene at det kun er nasjonalparksenter til Raet 
nasjonalpark som kan bygges på tomten. 

 
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. Samtidig innebærer ikke planen vesentlige endringer på andre områder 
enn o_I2 og o_I3. Førstnevnte ligger inneklemt mellom andre byggeområder. I tillegg må det 
nevnes at hele leiren er avsatt til byggeområde i kommuneplanen. Tiltak som i seg selv ikke 
utløser plankrav, kan i dag gjennomføres uten plan. 
 
Vurderinger av merknader som er mottatt 
Offentlige myndigheter er noe kritiske til at det skal vedtas en plan før det er konkretisert hva Raet 
nasjonalparksenter skal inneholde og tilby. Man vet ikke nøyaktig hva man planlegger for, og 
mange hensyn blir dermed hengende litt i luften. Mye usikkerhet er knyttet til antall besøkende og 
mulige transportformer, til lands og til vanns. 

 
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. Det er ikke dyrket mark innenfor 30 meter fra 
foreslåtte byggegrenser. 
Det er vanskelig å vurdere forslaget opp mot samfunnsdelen. Det foreligger et bystyrevedtak om 
plassering av nasjonalparksenter et sted på Hove. Øvrige forhold er hovedsakelig eksisterende. 
 
Planprogram/ konsekvensutredning- orientering  
Forslaget er i tråd med overordnet plan, og det kreves dermed ikke konsekvensutredning. 
 
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. Dette styres av Teknisk 
forskrift. Det er tatt inn bestemmelse om parkering for bevegelseshemmede. 
 
Estetikk 
Hensynssone bevaring sikrer tilpassing til eldre bebyggelse i o_U3, A1, A2, U1, og T1. 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. Det er av stor 
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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. Det er derfor regulert med hensynssone 
bevaring på aktuelle bygninger, og tatt inn bestemmelser om høyde og volum i og nær disse 
byggeområdene. 
 
Et pussig forhold er at den bygningen som lå på o_I3, og ble revet tidlig etter krigen, hadde ganske 
identisk fotavtrykk med Hovestua, o_T1, men speilvendt; se flyfoto under: 

 
Fig. 5: Flyfoto fra 1946. Rød ring markerer bygningsmassen på foreslått område for nasjonalparksenter. Rød pil peker mot Hovestua. 

 

    
Fig.6: Hovestua i 2012.  Fig.7 og 8: Utsnitt fra bildet i fig.5; 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. 
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.  
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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.  

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, men bygging bør 
gjennomføres med forsiktighet og inngrep i morenegrunnen bør begrenses til minimum.  
 
Landskapsvirkninger/natur 
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 eksisterende forhold og gir forholdsvis forutsigbare rammer for videreutvikling. 
Dersom nasjonalparksenteret plasseres her, vil det styrke Hoveleiren som destinasjon, og kan 
bidra positivt til driften av leiren og bygningsmassen.  
 
 

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 21. februar 2019. 
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