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Formålet med forprosjektet har vært å utrede en fleksibel boligtype med to eller 
flere boenheter, med en kombinasjon av private og felles rom. Boenheter skal 
kunne økes og reduseres i størrelse med enkle bygningsmessige grep innenfor 

samme bygningskropp, og være spesielt egnet for overgangsboliger og midlertidige 
boliger, men også for permanente boformer basert på større sosial kontaktog økt 

interaksjon mellom beboere.

Boligkonseptet skal også åpne for at ulike familietyper og beboere kan benytte 
bygningskroppen samtidig. Avhengig av størrelse og inndeling kan boligen huse en 

kombinasjon av kjernefamilier, enkeltpersoner, eldre og/eller vanskeligstilte. 
Denne blandingen reduserer faren for sosiale ghettoer og oppfattes å være et av 

konseptets store styrker.

Boligkonseptet vil ha spesiell relevans i utkant-Norge. Her er den dominerende 
boligtypen eneboligen, som er lite egnet for å ivareta behovene til befolknings-

grupper utenfor den tradisjonelle kjernefamilien. Ved å kunne tilby boenheter med 
ulik størrelse, der størrelsen enkelt kan endres, og med muligheten til sosialt 

samvær, reduseres faren for tradisjonelle utfordringer som ensomhet samtidig som 
bruken av eksisterende bygningsmasse kan effektiviseres. I tillegg reduseres 

terskelen for prøvebosetting, ettersom konseptet kan tilby boliger med en høy 
standard, fellesarealer (enklere integrasjon i lokalsamfunnet) og tilpasset i 

størrelse til den aktuelle brukeren.
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Lokalisering

Prosjektet er innledet med en analyse av alternative 
plasseringer av prøveboligen i Hovin. Fire alternativer ble 
identifisert og vurdert. Kriterier for valg av tomt var:

• Nærhet til lokale tjenester (redusert transport)
• God integrasjon med lokalmiljøet - isolert   
 beliggenhet unngås
• Attraktiv beliggenhet - sol, utsikt mm.
• Reguleringsstatus - mulighet for en rask og   
 kostnadseffektiv realisering

Alternativ 1

Ny boligklynge på Fosso ca. 5 km fra Hovin senter. 
Boligene ligger inntil tidligere Fosso skole, som nå er 
nedlagt.

Alternativ 2

Ferdig regulert boligtomt på Øverbakke, ca. 500m fra 
Hovin senter. Tomta ligger i en eksisterende boliggruppe 
med utsikt utover dalen mot Hovin kirke.

Alternativ 3

Ikke-regulert areal på høydedrag over Hovin senter. 
Området er ikke tidligere bebygget.

Alternativ 4

Landbruksareal i tilknytning til Hovin senter. Arealet 
utgjør et naturlig fortettingsområde inntil senteret.
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Alternativ 1

Ny boligklynge på Fosso ca. 5 km fra Hovin senter. 
Boligene ligger inntil tidligere Fosso skole, som nå er 
nedlagt.

+
• Fortetting av en eksisterende boligklynge
• Solrikt / lite innsyn
• Lett å bebygge
• Lett tilgjengelig / adkomst
• Vann og avløp ok (sjekkes)

-
• Ligger utenfor Hovins kjerneområde / langt fra   
 tjenester
• Lite kontakt med lokalsamfunnet utover de   
 nærmeste naboer
• Riksvei - farlig trafikk (barn- og unge) og støy
• Lite utsikt
• PLANSTATUS - Må reguleres
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Alternativ 2

Ferdig regulert boligtomt på Øverbakke, ca. 500m fra 
Hovin senter. Tomta ligger i en eksisterende boliggruppe 
med utsikt utover dalen mot Hovin kirke.

+
• Fortetting av en eksisterende boligklynge
• Flere naboer og kort vei til tjenester
• Kveldsol +++
• Sol på formiddagen +
• Lite innsyn
• Trafikkstille
• Utsikt
• Kommunal tomt
• PLANSTATUS - boligtomt (LNF område med   
 spredt bebyggelse)

-
• Skråning - mer kostbart å bygge ut enn en   
 relativt flat tomt (ref alt. 1)
• Vann og avløp må utbedres
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Alternativ 3

Ikke-regulert areal på høydedrag over Hovin senter. 
Området er ikke tidligere bebygget.

+
• Utsikt + sol 
• Nærhet til kjerne / lokale tjenester 

-
• ADKOMST 
 - Vesentlig terrenginngrep 
 - Vanskelig ift krav om universell utforming
 - Vanskelig kryss mot RV
• Vann og avløp
• Kostbart å bygge ut
• Nordvendt skråning mot veien
• Isolert - ingen naboskap
• PLANSTATUS - Må reguleres 

Alternativ 4

Landbruksareal i tilknytning til Hovin senter. Arealet 
utgjør er naturlig fortettingsområde inntil senteret.

+
• Ligger sentralt ifh tjenester
• Fortetting av sentrum
• Synlig 
• Solrikt - Sydvestvendt
• Relativt lett å bygge ut
• Vann og avløp ok

-
• Avstand og støy fra RV 
• Synlig / står alene - ‘på utstilling´
• Lite privat romdannelse - offentlig område
• PLANSTATUS - LNF område. Må reguleres 
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Lokalisering

Analysen konkluderte med at alternativ 2 - Øverbakke - 
representerer det mest fordelaktige alternativet og 
videreføres som tomt for prosjektet. Øverbakke repre-
senterer flere sentrale kvaliteter som prosjektgruppen 
oppfatter som vesentlig for potensielle prøvebosettere:

• God kontakt med naboer
• Kort vei til tjenester
• Gode solforhold og utsikt utover kultur-   
 landskapet i Hovin
• Skjermet for innsyn og trafikk

Tomten ligger i nærheten av det historiske senteret i 
Hovin med tradisjonelle bygningsmiljø, med kort vei til 
Hovin brygge ved Tinnsjøen. Tomten er også i kommunal 
eie og er ferdig regulert for utbygging.

Alternativ 2 Øverbakke videreføres derfor som valgt tomt 
for prosjektforslaget.

Tomt på Øverbakke

Øverbakke - utsikt mot vest



Bygningskonsept
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Bygningskonsept
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Situasjonsplan 1:500

N

Hovedgrep

Bebyggelsen plasseres på ledig tomt lengst mot sør i 
boliggruppen på Øverbakke. Dette sikrer gode solforhold 
og utsikt mot sørvest. Samtidig blir prøveboligen en del 
av et eksisterende boligmiljø.

Bygningskroppene organiseres langs tomten. Mellom 
bygget og veien mot øst dannes en felles inngangssone 
med innkjøring til garasje og atskilte inngangspartier til 
de to boenhetene. Inngangssonen foreslås opparbeidet 
med vegetasjon og sittebenker ved hver inngang, med 
noen enkelttrær mot veien som romdannende element.

Dobbel garasje plasseres lengst mot nord, med to 
biloppstillingsplasser foran garasjedørene. I sydenden av 
garasjen får hver boenhet en sportsbod / plass til sykkel-
parkering.

Tomten faller bratt mot vest. Inngangsplanet (plan 1) blir 
derfor en etasje over terrenget på vestsiden av huset. 
Arealene i underetasjen åpner her ut mot terrasser og 
uteplasser på terrengnivå. Vestsiden av tomta oppar-
beides som hage og naturlandskap.

Boenhetene trappes slik at uteplass i sydvestre hjørne av 
hver boenhet sikres optimale sol- og utsiktsforhold.
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Fleksibilitet

Bygningsmessig fleksibilitet er en forutsetning for 
prøvebolig prosjektet. Boligen må kunne passe for 
mange ulike beboere og mange familietyper.

Et annet mål med prosjektet har vært å sikre en sosial 
arena for tilflyttere. Trivsel og integrasjon i lokalsamfun-
net er et avgjørende komponent for å stimulere til 
permanent tilflytting.

Til slutt er areal- og kostnadseffektive boliger sentrale for 
realisering - samtidig som boligene må kunne romme 
større sosiale sammenkomster.

Boenhetene er planløst med ett soverom på plan 1, med 
mulighet for kontor, hems eller ett eller to mindre 
soverom i plan 2. Enhetene egner seg i så måte for 
mindre familieenheter. Boenhetene er kompakte (74-82 
m2 BRA) og er planløst med full universell utforming på 
plan 1, med direkte inngang utenfra. Boenhetene er 
private og leies av en familie eller bruker.

Under boenhetene ligger med base med en kombinasjon 
av fellesrom og soverom. Arealene i basen kan dispon-
eres på ulike måter avhengig av beboernes behov. 
Boenhetene kan for eksempel kobles midlertidig eller 
permanent på to ekstra soverom i underetasjen for å 
skape én større bolig. Noen mulige konstellasjoner er vist 
i diagrammene på denne siden.

Fleksibiliteten vil gjøre at prøveboligen enkelt kan 
tilpasses mange ulike brukergrupper, og dermed åpne 
for en størst mulig bredde i potensielle tilflyttere. I 
tillegg vil fellesarealene, som er tett integrert i bygets 
planløsning, sikre god kontakt mellom beboerne og en 
lavere terskel for bygging av sosiale nettverk lokalt.
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Plan underetasje 1:100

trapp opp
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sittebenk

foldevegg, glass
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BAD / WC
GARD.

inngang

overdekket
uteplass

KJØKKEN
(evt. disp)

OPPHOLD
(evt. sov 2)

SOV 1
FELLES

59,3 m2 BRA

2-roms
54,4 m2 BRA

Bygningskonsept

Boenhetene på Hovin foreslås plassert på en plassbygget 
base. Basen kan ta opp høydeforskjellene på den 
skrånende tomta, og inneholder fellesrom og delte 
arealer. Boenhetene kobles til arealene i basen med en 
felles trapp.

Mot syd i basen plasseres et større fellesrom samt 
støttefunksjoner - vaskerom, tørkearealer og lager.

I nordre halvdel av basen ligger ekstra soverom, bad og 
lagerarealer, med egen inngang fra nord. Dette arealet 
kan benyttes på en rekke måter:

• Hybelenhet (vist på tegning) - ved bruk av den  
 egne inngangen kan arealet fungere som en   
 tredje boenhet (2-roms leilighet)
• Gjesterom - ledige soverom som kan disponeres  
 av begge boenhetene etter behov
• Utfyllende soverom - den ene boenheten leier   
 soverommene som utvidet boareal
• Hjemmekontor - arealet kan innredes som   
 kontor med egen inngang fra nord. Dette er   
 spesielt egnet for tilflyttere med egen    
 stedsuavhengig virksomhet, men som har behov  
 for et kontorareal samtidig som bolig når de skal  
 prøvebo.

Etasjen er planløst for å støtte opp under ønsket om 
felleskap og sosiale boformer. All bevegelse gjennom 
huset - fra de private enhetene oppe til gjesterom/ 
hybel - fra hybel til vaskerom - fra boligene til 
uteplasser på terreng - må skje gjennom fellesrommet. 
Fellesrommet vil oppfattes som byggets hjerte og sikre 
jevnlig kontakt mellom beboerne. Fellesrommet er også 
det naturlige stedet for større samlinger - for eksempel 
er det plass til et langbord for 30 personer, som også 
kan strekke seg ut på den overdekkede uteplassen på 
utsiden. På denne måten disponerer beboerne et mye 
mer fleksibelt og romslig boareal enn det de arealeffek-
tive boenhetene over skulle tilsi.

Dette sentrale sosiale rommet er et hovedprinsipp for 
prosjektet. 
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BOLIG 2 : PLAN 1
63,0 m2 BRA

BOLIG 1 : PLAN 1
63,0 m2 BRA
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Bygningskonsept

Boenhetene bygges som lette ‘treklosser’ som sitter 
oppå den tyngre basen. Klossene er formet som tradis-
jonelle volumer med skråtak, men gis en enkel detaljer-
ing. De enkle trevolumene kles med bordkledning på 
vegger, utkragede dekker og tak. Det sydvestre hjørnet 
på hver boenhet skjæres bort for å skape en inntrukket 
terrasse. Det nordøstre hjørnet trekkes også inn for å 
lage et skjermet inngangsparti. Glasspartier samles i 
nisjene, slik at trevolumene fremstår mest mulig solide.

Enhetene er planlagt rundt et felles rom, der flest mulig 
funksjoner samles i en åpen planløsning. Første etasje 
inneholder inngang, kjøkken, oppholdssone, dobbelt 
soverom og bad/ wc. Etasjen er universelt utformet og 
har en stor terrasse mot sydvest. Både oppholdsrom og 
soverommet åpner med store glassvegger mot terrassen, 
og utsikt ut over Hovin.
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Plan 2. etasje 1:100

åpent ned

åpent ned

SOV 2 / KONTOR

skrivebord

BOD

skrivebord

BOD SOV 2 / KONTOR

SOV 3

HEMS

trapp ned

trapp ned

teknisk kjerne

teknisk kjerne

BOLIG 2 : PLAN 2
9,0 m2 BRA

BOLIG 1 : PLAN 2
20,8 m2 BRA

Bygningskonsept

Andre etasje ligger oppe i takkonstruksjonen og kan 
disponeres på ulike måter. Første plantegning viser en 
løsning med ett soverom/ åpen hems. Soverommet har 
utsikt mot vest med et skrivebord eller lignende i nisjen. 
Mørke arealer disponeres til bod

Andre tegning viser en alternativ innredning med to 
soverom. Hver av soverommene får et stort utsiktsvindu i 
nisjene mot terrasse og inngangsparti. Igjen disponeres 
mørke arealer til bod, og det er fremdeles åpent ned til 
oppholdsrom og kjøkken fra hems.
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Takplan 1:100

TAKPLAN

TAKPLAN

Bygningskonsept

Tak tekkes med bord jamfør fasadene, enten som et 
tradisjonelt bordtak eller med spalter og underliggende 
membran. På denne måten sikres uttrykket av enkle og 
helhetlige trevolumer. Klimagassutslipp knyttet til 
bordtak er vesentlig lavere enn utslipp fra andre tradis-
jonelle taktekkinger - takstein, beslag og så videre.

Takrenner søkes integrert i gesims, forutsatt at det 
utredes en detaljløsning med tilstrekkelig sikkerhet mot 
lekkasjer i veggkonstruksjonen.
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Snitt 1:100

SOV 1balkong

SOV 2 / KONTOR

VASK / TEKN.FELLES
uteplass

inngang

atkomstvei

Bygningskonsept

Boenhetene bygges med trekonstruksjoner. Flere alter-
native konstruksjonsformer er vurdert i forprosjektet, og 
det endelige valget vil avhenge av kostnader og produks-
jonsform. Bygningskroppene er foreløpig tilrettelagt for:

• Massivtrekonstruksjoner med utenpåliggende   
 isolasjon og påhengt tak/ kledning,
• I-bjelker med trefiberisolasjon (redusert kulde  
 bro gjennom trevirke)
• Tradisjonell bindingsverkskonstruksjon med   
 trefiberisolasjon.

‘Basen’ foreslås bygget av mur eller lettbetongblokker, og 
fundamenteres etter stedets betingelser. Basen utføres 
med støpt gulv på grunn og er egnet for oppføring etter 
passivhusstandard eller høyere.

Boenhetene er planlagt som selvstendige moduler. Disse 
skal kunne prefabrikkeres og settes sammen i ulike 
konstellasjoner. Fordelene med prefrabrikasjon vil være:

• Oversiktlige og forutsigbare kostnader tidlig i   
 byggeprosessen, som er vesentlig for realisering  
 av nye boliger i områder utenfor bykjerner.
• Reduserte kostnader til prosjektering, som kan   
 fordeles over flere enheter.
• Hurtig oppføring og god kontroll på kvalitet og   
 bygningstekniske detaljer
• Mulighet til bygningsmessig og kostnadsmessig   
 effektivisering av boenhetene gjennom en   
 videreutvikling av løsningene.
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Fasade mot vest 1:100
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Fasade mot syd 1:100
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Fasade mot øst 1:100
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Fasade mot nord 1:100
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Energikilde

To ulike energikilder er utredet i forprosjektet. Disse har begge 
fordeler og ulemper, og må vurderes i sammenheng med 
prosjektets beliggenhet, brukergruppe og driftsmodell.

Alternativ 1

Varmepumpe for vannbåren oppvarming og varmtvann, 
kombinert med vannbaserte solfangere. Løsningen gir en 
driftsikker og lite vedlikeholdsintensiv løsning, basert på kjent 
teknologi og utprøvde løsninger. Løsningen er derfor godt 
egnet for en utleiebolig, der man må ta høyde for brukere som 
er mindre engasjert enn motiverte brukere i en permanent 
bolig.

Alternativ 2

Biokjel kombinert med vannbaserte solfangere. Løsningen er 
mest attraktiv sett i et lokalsamfunnsmessig perspektiv. Hovin 
er primærnæringbasert med mye skogbruk. Dersom varmesys-
temet i utleieboligen kan benytte lokale skogbruksprodukter vil 
boligen bidra til å støtte lokal næringsvirksomhet, samtidig 
som beboerne vil få nok et kontaktpunkt med lokalsamfunnet. 
Det kan også ventes at tilflyttere til Hovin vil være mer 
motiverte til å drive et bioenergisystem basert på lokale 
ressurser. Utfordringene med systemet er dårligere kostnadsef-
fektivitet og et større vedlikeholdsbehov, samt at det lokale 
skogbruket må omstilles til produksjon av flis eller tilsvarende 
for å gjøre systemet realistisk

Energisystem

Boligene er planlagt med tanke på et kostnadseffektivt 
energisystem, uavhengig av energikilde.

Bygningskroppene er kompakte og tilrettelagt for å utnytte 
passive soltilskudd. Vakuum solfangere foreslås innarbeidet i 
balkongrekkverk mot syd på hver enhet.

Begge boenhetene er planlagt rundt en sentral sjakt, der 
tekniske føringer og anlegg samles. Sjaktene er koblet til 
teknisk rom i kjeller. Dette gir direkte og kostnadseffektive 
ventilasjonsføringer til alle rom. Det dobbelthøye opphold-
srommet åpner for en hybrid ventilasjonsløsning, der varm luft 
stiger naturlig og trekkes av på et sentralt punkt oppunder 
mønet.

Energisystem

(forts.)

Ventilasjon vil være sesongtilpasset. Om sommeren stenges 
anlegget og bygget luftes på naturlig vis gjennom vinduer og 
luker. Det dobbelthøye oppholdsrommet i boenhetene vil sikre 
god oppdrift og gjøre rommet mindre utsatt for oppheting. 
Bygget sparer energi til drift av ventilasjonsanlegg i disse 
månedene.

Om vinteren ‘lukkes’ huset og ventilasjonsanlegg med høyef-
fektiv varmegjenvinner sørger for et minimalt energitap og høy 
komfort.

Den tekniske sjakten åpner for større samvirke mellom de ulike 
energiløsningene. For eksempel kan ildsted benyttes til 
oppvarming av varmtvann, eller gråvannsvarmepumpe kobles 
til avløp og akkumulatortank for solfangeranlegg. Disse 
løsningene bør utredes ved en evt. fortsettelse av prosjektet.

En kulvert vil vurderes etablert i bakkant av huset, i forbindelse 
med terrengarbeidene som uansett er nødvendige. Denne kan 
benyttes til å føre inntaksluft til ventilasjonsanleggene. Om 
sommeren vil kulverten senke temperaturen på uteluften med 
noen grader, om vinteren vil den varmes tilsvarende. Dette vil 
øke den samlede effektiviteten på ventilasjonsanlegget.

Vanlige energiløsninger knyttet til passivhusstandard - f.eks. 
lavenergibelysning, behovsstyring av belysning og varme-
anlegg, høy bygningsmessig tetthet og minimale kuldebroer - 
vil selvsagt legges til grunn for prosjektets endelige energisys-
tem.

avtrekk oppunder
møne

teknisk sjakt

teknisk sjakt

aggregat

aggregat

luftinntak

mulig inntakskulvert
(tilluft)

avtrekk oppunder
møne

akkumulatortanker
og varmtvann
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Leverandører

Bruk av lokale materialer og leverandører har vært et av 
målene til prosjektet. Dette vil kunne styrke verdiskapningen 
rundt prøveboligen, og øke prosjektets forankring i lokalsam-
funnet. I tillegg vil bruk av lokale materialer med korte trans-
portavstander redusere klimagassbelastningen til bygget.

En rekke lokale leverandører er aktuelle som samarbeidspart-
nere i en videre prosess:

• Trematerialer fra lokale sagbruk (Tessungdalen,   
 Gransherad). Blant annet kan sagbruk på Gransherad  
 produseres maskinlaft og massivt konstruktivt virke
• Møbler / innredninger fra lokale møbelsnekkere   
 (Tessungdalen, Tuddal)
• Lokale steinmaterialer fra flere leverandører
• Stål- og maskinverksteder på Rjukan (rekkverk,   
 beslag)

Med utgangspunkt i oppstillingen over er bygningskroppene 
tegnet som enkle trevolumer, der flest mulig konstruksjoner, 
overflater og komponenter kan produseres med lokalt virke.

Det vil være naturlig å utrede lokal prefabrikasjon av boenhet-
ene. Dette er gjennomført i et tidligere prosjekt på Rjukan, og 
kan danne grunnlaget for en videre produksjon av tilsvarende 
enheter etter at prøveboligene på Hovin er ferdige.

I tillegg vil det være naturlig å benytte lokale virksomheter i 
forbindelse med oppføring av prøveboligene.

Alternativ 1 - Hovin Utvikling som
byggherre

Hovin Utvikling AS er et aksjeselskap som har som sin 
hovedoppgave å jobbe aktivt med tiltak for å øke befolkningen 
i bygda. Utvikling av såkalte ”prøveboliger” har stått på 
dagsorden siden selskapet ble stiftet i 2007. Dersom Hovin 
Utvikling går inn som byggherre og med intensjon om å drive 
utleieenhetene, vil dette med stor sannsynlighet bli gjort 
gjennom å opprette et eget selskap. Styret har ikke på noe 
tidspunkt drøftet dette slik at det som blir skissert her, kun er å 
regne som ett av flere alternativer.

Hovin er en bygd der betalingsviljen for bolig er begrenset. 
Dette er en rammebetingelse som ligger i bunn for alle 
kalkulasjoner. 7-8 000kr pr mnd er realistisk at markedet vil 
betale sett i lys av at vi her snakker om nye boliger.

Med en beregnet byggekost på 5 400 000 (ca. 20 000kr/m2) vil 
en måtte kreve en månedlig husleie på ca. 16 000kr for å 
forrente byggekostnaden. Det vil si at prosjektet er helt 
avhengig av tilskudd og gunstige vilkår på lån osv. for å kunne 
realiseres.

Alternativ 2   Et allerede eksisterende
eiendomselskap i bygda er byggherre

I Hovin eksisterer det et aksjeselskap som eier 
butikk/barnehage lokaler. Dette selskapet heter Hovin 
Fleirbrukshus AS, og er et ”folkeaksjeselskap”. Selskapet har 
faste inntekter fra utleie av butikk og barnehage, samt ett 
lokale som for tiden fungerer som kontor for Hovin Utvikling 
AS.

Selskapet har god økonomi så lenge leietagere er stabile. Årlige 
inntekter i dette selskapet ligger i størrelsesorden  240 000kr 
pr år. Gjelden er på ca 400 000kr.

I Hovin Fleirbrukshus AS sine vedtekter står det at selskapet 
ikke skal betale utbytte, det betyr at dersom en begynner å 
tjene penger kan likevel dette ikke komme aksjonærene til 
gode. Sett i lys av dette kan en investering i utleieboliger være 
ett alternativ.

Alternativ 3  Kommunalt eiendomsselskap/ 
Tinn kommune

Rådmann i Tinn kommune har satt på dagsorden boligbygging, 
og utvikling av nye botilbud i hele kommunen. Det er for tiden 

liten aktivitet i byggebransjen i Tinn når det gjelder boliger.

Private investorer har så langt vært forsiktige med å igangsette 
boligprosjekter, selv om vi stadig hører om gode prosjekter på 
skissestadiet. Tinn kommune kan ta en aktiv rolle i når det 
gjelder boligbygging, og en kan tenke seg at de både bygger og 
drifter moderne utleieboliger rundt i hele kommunen. Dette er 
hjelp til selvhjelp i en kommune som er preget av fraflytting og 
resesjon.

Ser en på Hovin spesielt vil en her kunne være med å trygge 
skole/barnehage ved å tilby unge mennesker et moderne og 
attraktivt botilbud i pendleavstand til for eksempel Kongsberg. 
Bygging av kommunale utleieboliger bør over tid være en 
svært lønnsom investering for lokalsamfunnet og for 
kommunen.

Sluttkommentar

Ut fra regnestykke og byggekostnader er det i utgangspunktet 
svært usannsynlig at en kan realisere denne type prosjekt med 
normalt banklån og tilbakebetalingstid. Det finnes likevel 
muligheter i Hovin dersom vi sammenstiller alle muligheter 
som finnes, og de rammebetingelsene en har på stedet der 
dette prosjektet er planlagt.

Ting som taler for er:
• kommunale tomter, ferdig regulert og byggeklare
• sammenfaller med kommunens satsning på    
 boligbygging(muligheter for tilskudd/lån)
• lokale krefter kan gjennomføre hele byggeprosessen   
 (kostnadsbesparende)
• Hovin samfunnet har vist at det har gjennomførings-  
 evne tidligere
• Husbanken , Telemark fylkeskommune mfl bør   
 medvirke

Ting som taler imot er:
• høye byggekostnader gir i utgangspunkt en for høy   
 husleie for området
• avløpssituasjonen på aktuelle tomter er uavklart
• finne aktør som ønsker å stå som byggherre & driver   
 av boligene

Context har tegnet svært attraktive boliger som Hovin Utvikling 
AS svært gjerne ser at blir bygd som gjennomgangsboliger i 
bygda. Styret i selskapet skal behandle spørsmålet om videre 
fremdrift mot en realisasjon så fort prosjektet er klart til det.

Hovin  20/10 2012
Tor Helge Flåto,styreleder
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