
  

 
 
 

 
 

 
 

MØTEREFERAT  
Tidspunkt: 27. April kl. 13.00 – 15.00 
 
PROSJEKT HOV SENTRUM. REFERAT FRA MØTE I KOORDINERINGSGRUPPA 27. APRIL 
 
Referent:  Knut Åge Berge 
Sted:   Kommunestyresalen 
Varighet:  2 timer 
Tilstede:  Anne Hagenborg, Arne Skogsbakken, Einar Amlie Karlsen, Roger Fløttum, Lars 

Harald Weydahl, Lars Erik Narmo, Tone Gellein, Ida Storberget, Knut Åge Berge 
          

 
Sak 1. Status og plan for videre arbeid, arbeidsgruppe 1. 
Arbeidsgruppen har gjennomført ett møte. Det ble der besluttet å gjennomføre en trafikkanalyse 
som grunnlag for videre arbeid. Asplan Viak er i ferd med å ferdigstille trafikkanalysen. Neste møte 
er fredag 7. mai.  
 
Lars Harald varslet at gruppa ikke rekker fristen 01.06. Forsinkelsen er knyttet til pandemisituasjonen 
og til arbeidet med batterifabrikk. Arbeidsgruppa bes melde tilbake til koordineringsgruppa forslag til 
ny frist for ferdigstilling av arbeidet.  
 
Koordineringsgruppa gir arbeidsgruppa anledning til å hente inn ekstern kompetanse. Alle avtaler må 
godkjennes av prosjektleder.  
 
Det ble opplyst at Kiwi har gjort en vurdering av parkeringsforholdene rundt butikken. 
Arbeidsgruppen tar disse vurderingene med i sitt arbeid. 
 
Koordineringsgruppa understreket viktigheten av at alle punktene i mandatet vurderes.  Det ble også 
presisert at spørsmålet om boliger i sentrum er en del av gruppens mandat. 
 
Lars Harald orienterte om dialogen med Asplan Viak knyttet til en klimaanalyse for Hov tettsted 
finansiert med klimasatsmidler 
 
Sak 2. Status og plan for videre arbeid, arbeidsgruppe 2.  
Arbeidsgruppa har så langt hatt tre møter. De har sett på en overordnet plan for møte- 
/aktivitetsplasser i sentrum. Planen legger opp til at de eldste ungdommene har sitt primære område 
utenfor ungdommens hus og de mindre barna (0-7 år) har sitt lekeområde på Fladsrudtomta. 
 
Ut fra denne overordnete planen har arbeidsgruppa valgt å fokusere på etablering av et lekeområde 
på Fladsrudtomta. Arbeidsgruppa presenterte forslag til en framdriftsplan, og viste eksempler på 
hvordan en lekeplass kan se ut. Samtidig har gruppa under utarbeidelse en skisse til soneinndeling av 
hele Fladsrudtomta som vil gi grunnlag for å vurdere hvilke andre funksjoner enn lekeplass som skal 
inn på området. 
 
Koordineringsgruppa berømmet arbeidsgruppa for å være handlingsorientert og konkret i 
tilnærmingen, og sluttet seg til arbeidsgruppas plan for den videre prosessen. Arbeidet med en 
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soneinndeling og plan for en helhetlig og trinnvis utnyttelsen av tomta, er etter arbeidsgruppens 
vurdering en viktig premiss for å kunne etablere en lekeplass på tomta. 
 
Koordineringsgruppa understreket også viktigheten av at de to arbeidsgruppene samordner sin 
arbeidet.  
 
Sak 3. Reguleringsplan i Hovlandsvegen og Circle K – tomta. 
Det ble orientert om det pågående arbeid med reguleringsplan for Hovlandsvegen og eventuelle 
muligheter som kan åpne seg omkring Circle K.  
 
Sak 4. Status for økonomien i prosjektet og inngåtte avtaler 
Det ble orientert om regnskapet for prosjektet. I forbindelse med årsregnskapet for 2020 stilte 
økonomiavdelingen spørsmål ved om prosjektet oppfyller kravet til et investeringsprosjekt. Det ble 
konkludert med at så lenge det ikke gjennomføres konkrete fysiske tiltak i sentrum er betingelsene 
for et investeringsprosjekt ikke til stede. 
 
Det innebærer at kommunestyrets bevilgning til sentrumsutvikling i Hov, hvor det gjenstår ca. kr. 
900 000, må knyttes til konkrete fysiske prosjekter.  
 
Arbeidet i konseptfasen, inkludert innhenting av ekstern bistand har ramme på kr. 400 000, som er 
stedsutviklingsmidler fra fylkeskommunen. Så langt er det inngått avtaler ekstern bistand på ca. kr. 
200 000.- 
 
I forbindelse med tertialrapporten per 1.5.2021 vil det bli vurdert å fremme forslag om å styrke 
økonomien i prosjektet. 
 
Sak 4. Fylkeskommunale stedsutviklingsmidler 2021. Hvilke tiltak skal det søkes om 
midler til? 
Det var enighet om å søke om fylkeskommunale stedsutviklingsmidler til arbeidet med lekeplass på 
Fladsrudtomta. 
 
 
 
 
 
 


