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Høring, endring av arealinnspill til kommuneplanen Hurdal 2018-2040, Bogen 

hyttefelt, gnr/bnr 21/001 
 

Viser til kommunestyrets vedtak i politisk sak nr. 48/18 den 13.6.2018, politisk behandling etter 

1. gangs høring av utkast til kommuneplan 2018 -2040.  Kommunestyret i Hurdal kommune 

vedtok her ny kommuneplan. Et av arealinnspillene til planen var utvidelse av Bogen hyttefelt. 

Opprinnelig innspill til kommuneplanen innebar utvidelser både nord og sør for eksisterende 

hytteområde. I planprosessen ble arealinnspillet nord for eksisterende område justert ned av 

kommunen grunnet negative miljøkonsekvenser avdekket i konsekvensutredningen av innspillet. 

Høringsutkastet til 1. gangs politisk behandling inneholdt derfor følgende område:  

 

 
Figur 1.Innspill til nye områder for fritidsbebyggelse ved Bogen (lysbrun farge)slik det fremsto i 1. gangs høring.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Side 2 av 2 

 

 

 

I løpet av høringsperioden ble det gjennomført møte mellom kommune og 

grunneier/forslagsstiller. Her fremkom at man fra grunneier/forslagsstillers side ønsker å endre 

kommunens forslag til ny planavgrensning. Grunneier/forslagsstiller ønsker å flytte 

planavgrensning til kun å gjelde areal sør/øst for eksisterende hytteområde med noe utvidelse av 

totalarealet i sør/øst. Forslag til ny planavgrensning er derfor slik:  

 

 

    
Figur 2. Endringsforslag til nye arealer for fritidsbebyggelse ved Bogen.  

 

I kommunestyrets vedtak er det åpnet for at kommunen kan godkjenne grunneiers/forslagsstillers 

endringsforslag. Endringsforslaget imøtekommer noen av de negative konsekvensene på 

miljøforhold påpekt i konsekvensutredning. Ny planavgrensning betyr at man ikke lenger vil 

berøre områder registrert som svært viktig friluftsområde nord for eksisterende hytteområde. 

Man vil også legge ny fritidsbebyggelse mye lengre unna det registrerte viktige biologisk område 

som ligger nord for eksisterende hyttefelt.  

Grunneier/forslagsstiller vil også få et område de vurderer som mer gunstig å utvikle enn det 

arealet som ble forslått i første gangs høring.  

 

I kommunestyrets vedtak den 13.6.2018 er arealinnspillet til utvidelser av Bogen hyttefelt lagt 

inn som område uten rettsvirkning i kommuneplanens arealdel. Dette i påvente av behandling 

av endringsforslaget. Endringsforslaget legges nå ut på høring og vil bli politisk behandlet høsten 

2018. Endelig vedtatt ny planavgrensning vil så bli del av gjeldende arealdel av kommuneplanen.  

 

 
Figur 3.Planområdet for endringsforslaget (hvitt område) slik det er tegnet i vedtatt kommuneplan, som område uten 

rettsvirkning.  
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Vedlagt er endringsforslaget til grunneier/forslagsstiller samt konsekvensutredning og ROS – 

analyse av endringsforslaget. Disse tar utgangspunkt i en vurdering av hele arealet i 

endringsforslaget, og ikke kun de nye arealene som legges til arealet i sør.   

  

 

Høringsfrist: 7. september 2018.  

Høringsforslag sendes til postmottak@hurdal.kommune.no eller som vanlig post til Hurdal 

kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal.  

Det er også mulig å gå inn på kommunens hjemmesider www.hurdal.kommune.no og gi 

høringssvar direkte på høringssiden.  

   

 

Med hilsen 

 

 

 

Stig Nordli 

Virksomhetsleder 

 

 

 

Dette brevet er ekspedert og godkjent elektronisk 
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