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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

COWI AS fremmer på vegne av Furåsen Eigedom AS og Kvisle Eigedom AS forslag til detaljregulering for 
Grasdalen L1 og J3 i reguleringsplan for Kvisle. Hensikt med planen er å tilrettelegge for fritidsboliger i 
henhold til overordnet reguleringsplan. Gjeldene reguleringsplan åpner for konsentrert fritidsbebyggelse. 
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet første gang 11. mars 2008 for gnr. 61, bnr. 3, og den 13. mars 2008 for 
gnr. 61, bnr. 1 og gnr. 64, bnr. 5.  
 
På grunn av tidsperspektivet fra første gangs varsling og innføring av ny Plan- og bygningslov ble det i 
samråd med kommunen besluttet å varsle oppstart av planarbeid på nytt. Det ble avhold oppstartsmøte med 
kommunen den 3. april 2013 og planarbeidet ble varslet 12. april 2013. 
 
Området ble befart med representant fra kommune, konsulent og tiltakshaver den 11. juni 2013.  
 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

Grunnet utbyggingshastighet er det ønskelig fra oppdragsgiver at planen får 7 års gyldighet.  

Kristiansand, 09.12.2013 
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2 Planområdet
Dettekapitteletomhandlerplanområdetslik detframståri dag.

2. 1 Beliggenhet og avgrensning
Områdeterbeliggendelike sørøstfor alpinanleggetpåBrokke.Områdeter i dagubebygd.Det er etablert
hovedadkomstvegtil området.Hovedplanfor vannog avløpsnetter i umiddelbarnærhettil planområdet.

Figur 1: Planensbegrensing (kilde: finn.no)

Planensbegrensing
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Figur 2: Kartet viserplanområdetsplasseringi forhold til Brokkealpinsenter(kilde: Finn.no)

2. 2 Gjeldende planer og føringer

Områdeter i gjeldendekommuneplan2006-2018avsatttil annetAlpinanlegg/Hytter.

Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanfor Valle kommune2006– 2018

Planområde
Fv. 334mot Rysstad

BrokkeAlpinsenter
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Heleområdetomfattesav reguleringsplanfor Kvisle vedtatt30.01.2008.I denneplanenerområdetangitt
somL1 ogJ3. Planenåpnerinntil TBRA = 12000m2 ogmaksmønehøydepå12 meter.Kommunenhari
brevav12.11.08stilt segpositivetil å økeTBRA medinntil 10%.

Figur 4: Overordnetplan for Kvisle.

L1 eravsatttil konsentrertfritidsbebyggelse.
J3er i overordnetplanregulerttil støyl/kulturlandskap.

Planener i all hovedsaki trådmedgjeldendereguleringsplan.Denleggeropptil høyutnyttingog
leilighetsbygg.

2. 3 Eierforhold

Gnr / Bnr Hjemmelshaver
61/1 JorunnÅ Haugeland
61/3 Kari Uppstad
64/5 Knut H. Nomeland

Planområde
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2.4 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til hytter og alpinanlegg. I reguleringsplan for Kvisle er 
planområdet regulert til fritidsbebyggelse, leilighetsbygg (L1) og støyl (J3). Områdene rundt er regulert til 
næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse og skiløype.  

2.5 Natur og landskap 

Planområdet befinner seg om lag 400 m øst for Brokke Alpinsenter og ligger i den nordlige fjellsiden av 
Furåsen. Brokke ligger i et storskalalandskap hvor nærliggende høye fjell og Setesdalen omkranser 
planområdet og påvirker landskapsinntrykket i stor grad. Topografien i området er med på å bestemme 
vegetasjonen på planområdet. 

Landskapsbilde er noe variert. Høy vegetasjon i form av bartrær dekker mesteparten av fjellsiden, men det 
finnes og noen mindre områder med lavvegetasjon i form av lyng, gress, busker m.m.. Langs vestlige del av 
planens begrensning er det en mindre korridor hvor landskapet har blitt bearbeidet og snauhugget for 
vegetasjon. Igjennom vestlige del av planområdet går det i dag en liten bekk med en bredde på ca 10 - 20 cm 
som springer ut fra et mindre høytliggende tjern sør for Furåsen. 

 

Figur 5: Illustrasjon som viser landskapet på og rundt planområdet, kilde: norgeibilder.no, COWI AS. 
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Figur 6: Illustrasjon over naturforhold på og rundt planområdet i en større skala., Kilde: COWI og  finn.no, 2014. 

 
Figur 7: Det er påvist beiteområdet for elg og leveområde for villrein på planområdet (skravert område,) kilde: naturbase.no. 

Blandet vegetasjon, bar- og løvtrær 

Lav vegetasjon, åpne områder 

Fuktforhold, tjern, bekk 

Planens begrensning 
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Figur 8: Planområdet består av for det meste høyvegetasjon i form av bartrær, men og noen områder med lav vegetasjon som 
lyng, busker gress m.m.. 

 

 

Figur 9: Foto fra planområdet slik det fremstår i dag. 
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Figur 10: Viser områdene som har fare for snø eller steinskred/-sprang, kilde: nve.no. 

 

Figur 11: Illustrasjon over planområdets topografi. Planområdet er markert med sort linje,  kilde: ngi.n,o 2014 
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Figur 12: Viser løsmassekart for planområdet og nærliggende områder, kilde: ngu.no. 

Planområdet ligger i kuperte omgivelser omgitt av bratte fjell og skrenter. Grunnen består av for det meste 
bart fjell med tynt dekke, samt noen områder med tynn morene. Det er kun et mindre areal på østsiden som 
er mindre utsatt for snøskred (se figur 10). Slik topografien er utformet ligger området i slakt terreng. Toppen 
av Rysstadåsen som ligger sørøst for planområdet, har en slak helning mot planområdet. Helningen på det 
bratteste partiet innenfor planområdet ligger mellom 26 grader og 30 grader. Dette partiet ligger i 
ytterkantkant av området. 

Planområdet ligger sjermet av to ruvende åser i sørøst og i nordvest. Rysstadåsen og Løefjell rommer inne 
Fardalen som planområdet ligger i. Disse to toppene gjør at en utbygging i Grasdalen ikke vil gi en 
siluettpåvirkning til området. En konsekvens med denne plasseringen er at soltimer til planområdet vil bli 
begrenset, men samtidig får området flott utsikt over Brokke. 

2.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Innenfor planområdet er det SEFRAK-registrert bygg. Planområdet inneholder i dag rester av en tidligere 
støyl. Det er usikkert når støylen ble oppført, men trolig daterer den seg til tiden rundt 2. verdenskrig. På 
grunn av mangel på materialer av god kvalitet i denne perioden, har ikke støylen hatt lang levetid. Tidligere 
eiere hadde ikke livsarvinger og støylen har derfor forvitret etter manglende vedlikehold. Restene av støylen 
lar seg ikke restaurere. Tilhørende kulturlandskap fremstår nå som myr.  
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Figur 13: Figuren viser SEFRAK-bygninger og er hentet fra www.miljostatus.no. 

  
Figur 14: Restene etter støyl. 

 

2.7 Rekreasjonsverdi 

Området ligger i umiddelbar nærhet til store friluftsområder, DNTs hyttenett, skiløyper, lysløyper og 
alpinanlegg. Rekreasjonsverdi ansees som svært høy.  

2.8 Trafikkforhold 

Området har adkomst fra fv. 337 som i følge Nasjonal vegdatabank har en ÅDT på 710 kjøretøy. Videre vil 
innkjøring til planområdet skje via Kvislelivegen.  
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Figur 15: Adkomst er tenkt fra Kvislelivegen.  

2.9 Offentlige funksjoner 

Det finnes ingen offentlige funksjoner i eller i nærheten av planområdet. Nærmeste skole og barnehage 
ligger på Hylestad om lag 4 kilometer unna planområdet. På Rysstad, som ligger i underkant av 7 kilometer 
unna, finnes butikk og bensinstasjon.  

I nærhet til planområdet ligger Brokke Alpinsenter. Her tilbys slalombakke og ulike skiløyper. Anlegget 
tilbyr stolheis, T kroktrekk, tallerkenstrekk og har eget barnebånd. 

2.10 Barn og unges interesser  

For alle barn som er store nok til å spenne på seg skiene må det å bo i dette feltet, være som å ramle midt opp 
i smørøyet. Brokke Alpinsenters østre nedfart går rett forbi stuevinduet. Barn og unge kan uten å krysse veier 
stå på ski rett ut i alpinanlegget. Når dagen går over i kveld, kan man stå på ski fra den øvre delen av 
anlegget og rett inn på verandaen på hytta. Man kan og nyttiggjøre seg det fantastisk flotte oppkjørte 
løypenettet i Brokkeområdet. Det går oppkjørt skispor både for klassisk og skøyting helt inn til hyttefeltet. 
Man kommer da inn i et nettverk av skiløyper på 350 km som går helt opp til 8-900 moh. Ikke langt fra dette 
feltet er også lysløype for den som ikke gir seg selv om vintermørket kommer for tidlig på. 

Feltet er også i gangavstand fra sentrumsområdet som bygges ut i tiden som kommer, med vanlige tilbud 
som er normalt for skidestinasjoner. På sommerstid er det bare noen minutters gange så er man ute i helt 
uberørt natur med flere små og store tjern og fjellvann, så idylliske som noe fjellområde kan by på.  
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3 Planforslag 

Dette kapittelet omhandler forslagsstillers planforslag. 

3.1 Formål 

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å tilrettelegge for etablering av konsentrert fritidsboligbebyggelse 
med inntil 126 enheter med tilhørende uteoppholdsareal, biloppstillingsplasser med mer i tråd med 
overordnet reguleringsplan for Kvisle. Det legges også opp til 10 enheter med frittliggende fritidsboliger.  

Planområdet er på ca. 46,5 daa og foreslått avsatt til: 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Arealbruk  

3.2.1 Bebyggelse 

Det er lagt opp til en samlet bygningsmasse, inkludert parkering på BRA = 12 000 m². Dette er i tråd med 
overordnet plan. 
Sentralt er det satt av ca 8 daa til frittliggende fritidsbebyggelse inkludert adkomstveg og parkering. Det er 
satt av 10 tomter og gitt bestemmelser om at hver tomt kan bygge BRA=175m2 inkludert parkering. 
Byggehøyde er satt til maks 7,5 meter fra planert terreng. Dette sikrer godt utsyn for bakenforliggende 
bebyggelse. Det er viktig at denne bebyggelsen ikke kommer for nært inntil hverandre og således stenger 
utsikt for noe av bebyggelsen bak. Nå har feltet fått en åpning mot vest med ettermiddagssola, og hyttefeltet 
er omkranset av høyere bygninger som en hestesko.  
 
Feltene FK2 og FK3 ligger med baksiden mot hverandre, feltet FK2 har utsikt mot vest og alpinenedfarten 
og feltet FK3 har utsikt mot de mektige fjellmassivene i nord med Løefjell nærmest. Bebyggelsen kan ha 
maksimal mønehøyde på 12 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  

Se figur 16 og 17 for snitt gjennom planområdet. 

FORMÅL AREAL (daa) 

Bebyggelse og anlegg 
Fritidsbebyggelse – Frittliggende, FF1 – FF2 8,104  

Fritidsbebyggelse – konsentrert, FK1 – FK5 15,82 

Energianlegg, EA1 0,035 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg, KV1 – KV4 3,79 

Annen veggrunn – tekniske anlegg, AVT 3,24 

Bruk og vern i sjø og vassdrag 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone, V1 – V3 

0,21 

Grønnstruktur 

Grønnstruktur, G1 – G9 13,90 

Turdrag, TD1 1,285 
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Figur 16: Viser hvor "snitt A" er tatt på planområdet. 

 

 

Figur 17: "Snitt A" av planområdet, se vedlegg for mer detaljert snitt. 
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3.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

I planen er det regulert inn adkomstvegene KV1 – KV4, hvor KV1 vil være hoved traseen med KV2, KV3 
og KV4 som stikkveger ut fra denne.  

Adkomstvegene (KV1 – KV4) i området er foreslått regulert med en kjørebanebredde på 4 meter eksklusive 
vegskulder, breddeutvidelse, fender og grøft. Reguleringsbredde for den totale vegbredden er minimum 7 
meter inklusiv vegskulder, fender og grøft. Maksimal stigning på KV1 vil være 10 % pga utfordring med 
eksisterende ulendt terreng, mens de resterende adkomstvegene vil ha maksimal stigning på 8% ihht Statens 
vegvesen sin håndbok 017. Avviket for stigningen til KV1 anses som akseptabelt da en slik stigning er blitt 
gjort som tilsvarende løsning for andre hyttefelt og fungerer utmerket. I enden av KV1 og KV4 anlegges det 
snuhammere.  

Alle adkomstvegene er privat eid. 

 

Figur 18: Lengdeprofil av foreslått adkomstveg KV1. 

 

Figur 19: Viser normalprofil av adkomstvegene KV1 – KV4 på planområdet. 
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Der er lagt opp til at VA-løsninger skal dimensjoneres for å tjene F4 og H4, i tillegg til bebyggelsen innenfor 
planområdet. Det er lagt inn brannkum sentralt i feltet. 

Planområdet ligger i umiddelbarnærhet til offentlig VA-nett. 

 
Figur 20: Prinsippskisse av løsning for vann og avløp. 

 

3.2.3 Grønnstruktur  

Store deler av planområdet er i dag dekket av vegetasjon av ulik type. Det er ønskelig å bevare mest mulig av 
denne vegetasjonen. Det er lagt inn gjennomgående grønnstruktur på planområdet som skal sikre god tilgang 
til friluftsområder og alpinbakken for både nye framtidige hytteeiere og besøkende til planområdet. 
Grønnkorridorer er regulert inn der man anser at eksisterende terreng kan fungere best som "gangareal" for 
besøkende og beboere. Det er fastsatt i bestemmelsene at på alle grønnstruktur- og turdragområdene kan det 
tilrettelegges for etablering av skiløype. 

 



PLANBESKRIVELSE - DETLJREGULERING – GRASDALEN L1 OG J3 – KVISLE – VALLE KOMMUNE 

 

 

     

 Side 22 av 35 

 

  

Figur 21: Oversikt over grønnstruktur i planen. 

Planen legger opp til at så mye furutrær som mulig bør bli stående, men samtidig variasjon mellom størrelse 
og andre type tresorter. Det er forsøkt i andre deler av Kvisleutbyggingen, å "håndplukke" enkelte gamle og 
spesielle furutrær for bevaring, men dessverre så har en del av disse blåst overende i det tøffe været som 
herjer i disse høytliggende hyttefeltene. Ved utbygging vil noen av de opprinnelige terrengformasjonene 
endres som etterhvert også kan endre vær og vindmønsteret. Om bare noen store trær blir stående og som 
kanskje mister mange av sine naboer, er faren for at noen av disse store trærne kan velte i harde stormer en 
kjensgjerning. Dette kan også forårsake skader på både bygg og mennesker. Bestemmelsene til planforslaget 
er er utarbeidet på bakgrunn av at det er bedre å bevare både store og mindre furuer mer sammenhengende 
og slik som terrenget tilsier og tillater, både for det estetiske og for de tekniske utforminger som utbyggingen 
medfører. Planforslaget er derfor planlagt ved at man har hensyntatt erfaringer i disse hytteområdene, at man 
på planområdet  ivaretar så mye vegetasjon som mulig av både furu, bjørk og andre treslag som vokser i 
dette utbyggingsområdet, uten og på forhånd å plukke ut noen enkelte furutrær som skal bestå. 
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Figur 22: Illustrasjon som viser hvordan området FF1 kan bli ved å ta vare på eksisterende vegetasjon med varierende 
størrelse og tresorter på planområdet. 

 

3.3 Endring fra overordnede planer 

Arealet er i reguleringsplan for Kvisle (28.04.2008) avsatt til «fritidsbebyggelse» (leilighetsbygg) og «annet 
landbruksområde» (støyl).  Planarbeidet legger opp til mindre endringer av denne planen. I hovedsak er det 
tenkt å tillate noen frittstående hytter, i tillegg til leilighetsbygg. Det er også planlagt ny trasé for 
adkomstveien. Utnyttelsesgraden er i samsvar med overordnet plan. I tillegg utgår den overordnede planen til  
området J3, her var området avsatt til «annet landbruksområde» (støyl). 

 

3.4 Trafikkløsning 

Adkomst til planområdet er i overordnet plan forutsatt gjennom F4. Det er flere forhold som taler mot en slik 
løsning. Blant annet at det medfører økt trafikk gjennom F4 men også av at den utviklinga som har vært på 
Brokke de siste årene tilsier at man bør utvikle mindre enheter/arealer om gangen.  

Det er derfor i planen lagt opp til adkomst til området fra Kvislelivegen i sør. Dette er avklart med 
kommunen i brev av 13.03.2008. 

KV2 er ikke i tråd med overordnet plan, men vegen er regulert inn på grunnlag for å legge til rette for en 
eventuelt fremtidig utvikling vest for planområdet. 

For område FK1-FK5 skal det være 1,25 parkeringsplasser pr. boenhet. Disse skal etableres under tak i felles 
parkeringsanlegg.  
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For FF1-FF2 skal det være 2 parkeringsplasser pr. enhet på egen tomt. 

Kvisle Eigedom AS og Furåsen Eigedom AS eier Kvisleivegen i sammen. Det er etablert et drifts- og 
vedlikeholdsselskap, Kvislelivegen DA, som eies av overnevnte eiendomsselskap. 

Vegen i området er foreslått kalt Grasdalsvegen. 

 

3.5 Naturmangfold 

De viktigste baser med tanke på naturmangfold er gjennomgått. Det er ikke gjort funn som tilsier spesielle 
restriksjoner med tanke på utbygging. 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut i fra prinsippene i lovens §§ 8-12. Under følger 
redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt: 

§8 – kunnskapsgrunnlaget:  

Området er vurdert ut i fra kjent kunnskap som Naturbase.no, Artskart.no samt miljostatus.no. Innenfor 
planområdet har man rimelig god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand. Det er i området ikke registrert arter eller naturtyper som risikerer å ta skade av 
inngrepet. 

 

Figur 23: Det er påvist beiteområdet for elg og leveområde for villrein i planområdet (skravert område) Kilde: naturbase.no 

 



PLANBESKRIVELSE - DETLJREGULERING – GRASDALEN L1 OG J3 – KVISLE – VALLE KOMMUNE 

 

 

     

 Side 25 av 35 

 

Figur 24: Kartdata fra artsdatabanken viser at det ikke er registrert sårbare arter innenfor planområdet. 

 

§§9 – 12 

Det planlagte tiltak er av en slik art at man har god kunnskap og erfaringsgrunnlag til å kunne forutsi 
konsekvensene av tiltaket.  De potensielle skadelige konsekvensene vil i hovedsak dreie seg om forbruk av 
utmark. Overordnet reguleringsplan angir rammer for utbygging både i området og i områdene rundt. 
Utbygging i dette området vil isolert sett ikke påvirke naturmangfoldet tatt i betraktning de planlagte tiltak 
som kommer i umiddelbar nærhet.  Vurdert ut i fra nåværende og ikke minst fremtidig bruk, samt tiltakets 
lokalisering i forhold til øvrig utbygging, er vi av den oppfatning at tiltaket samlet sett vil være 
hensiktsmessig for samfunnet. 

Naturmangfoldlovens § 11 slår for øvrig fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensning skulle 
inntreffe. Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig i 
forhold til tiltakets og skadens karakter. 

 

3.6 Kulturminner 

J3 er i overordnet plan regulert til støyl/kulturlandskap. Da det i dag bare er rester etter den eksisterende 
støylen og bygningene ikke er restaurerbare, foreslår vi å fjerne dette området. 
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Figur 25: Rester av støyl i planområdet 

 

3.7 Bekkeløp 

I planområdet eksisterer det en bekk som går fra fjellsiden i sør nedover langs vestsiden av plangrensen. 
Nedslagsfeltet til denne bekken er vist på figur 14. Miljøgeolog Tor Egil Larsen har utarbeidet et notat om 
overvannshåndtering i planområdet. Dette notatet er vedlagt innsendelsen.  

Dagens bekkeløp skal benyttes, og det planlegges at bekken skal gå i rør under veien to ganger, før det 
fortsetter videre nedover. Det viktigste punktet for utformingen av bekkeløp og flomløp, er der hvor bekken 
går under veien for første gang. Her er det viktig at dimensjonene på bekkeløpet under veien er stort nok til å 
ta det meste av årlige flommer. Videre er det viktig at når det kommer mer vann, enn det bekkeløpet kan 
svelge unna, så vil vannet ledes over i flomløpet som ligger på vestsiden av veien.  

Utformingen av bekkeløpet etter at det har passert veien første gang, bør utformes slik at kapasiteten er litt 
større videre nedover. Det betyr at når bekken går under veien for andre gang, så er bekkeløpet større enn 
hva det er i første undergang av veien. Begrunnelsen for det er at det ikke er ønskelig med oppstuving av 
vann inne på utbyggingsområdet. Når vannet først har passert veien første gang, så skal man være sikker på 
at kapasiteten er stor nok videre nedstrøms.  

Utformingen av flomløpet må være en forsenkning i terrenget, som for eksempel er sådd med gress. Det er 
viktig at flomløpet får en bred bunn, og med skrå sider. Det vil gjøre at kapasiteten blir meget stor. Når selve 
utformingen bestemmes, så er det et poeng at mesteparten av tiden, så vil flomløpet være et "grønt element" 
som står i beredskap når forholdene krever det. 
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Figur 26: Nedslagsfelt for bekk i planområdet 

 

Figur 27: Eksempel på utforming av inntak til rør Bilde er hentet fra Statens vegvesen sin håndbok 182. 
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Figur 28: Det er viktig at det estetiske blir ivaretatt der bekken må legges i rør under vei. Bildet er hentet fra Statens vegvesen 
sin håndbok 182. 

Bekken er i plankartet regulert inn som «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» bekken 
er regulert inn med 1.5 m sideareal på hver side på den nordlige delen av bekken og 0,75 m sideareal på den 
sørlige delen av bekken.. Det er i tillegg lagt inn faresone for flomfare med 2,5 m ut fra bekkens 
"senterlinje". Det er foreslått å justere den eksisterende bekken noe sørvest for tomt 9 og litt mer rettlinjet for 
å få en mer forutsigbar og jevn vannføring. 

 

Figur 29: Figuren viser hvordan bekken er regulert inn med  sideareal og flomsone. 
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3.8 Risiko og sårbarhet 

En risiko- og sårbarhetsanalyse er foretatt av COWI AS og tiltaket er vurdert til ikke å inneholde momenter 
som kan resultere i uønskede hendelser (se egen sjekkliste, vedlegg 1). 

3.8.1 Brannvann 

Det er trykkforsterker i umiddelbar nærhet til planområdet. Brannvannskummer/hydranter kan etableres med 
god kapasitet. 

3.8.2 Ras/skredfare 

På østlige side av planområdet er et mindre område utsatt for snøskred. Det er fastsatt i bestemmelsene om at 
for fritidsboligfeltene FK4 - FK5 skal det utføres rensing og fjellsikring i forhold til snøskredfare før det blir 
gitt byggetillatelse. 

3.9 Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser er ivaretatt ved at det er spart igjen store grønne områder. Det er også foreslått 
korridorer som gjør det lettvint å bevege seg trygt til planlagte skiløyper og skianlegg. 

3.10 Universell utforming 

Grunnet planområdets topografiske utfordringer er det ikke mulig med en stigning på mindre enn 10 %.   

3.11 Renovasjon 

På telefon med teknisk avdeling i Valle kommune den 3.mars 2014 har man fått opplyst at det er Valle 
kommune i sammen med Setesdal renovasjon som skal stå for oppretting og drift av renovasjonsbuer for 
hyttefeltene i Kvisle/Furustøyl områdene. Fritidsboligeiere som har hytter på Kvislesiden skal levere sitt 
avfall i renovasjonsbua som står i krysset opp til Furustøyl hyttefeltene. Det vil i nær framtid bli opprettet ei 
ny renovasjonsbu på Kvislesida ved sandlageret, i bunnen av Kvisle hyttefeltene. 

Alle hyttefelt som bruker Kvislelivegen som adkomstveg til hyttene sine skal levere avfallet sitt der. 

Av den grunn skal det ikke oppføres noen renovasjonsbu på planområdet.  

3.12 Støy 

Støyvurdering ansees som unødvendig for planlagt tiltak.  

3.13 Snø 

Sammen med regulerte områder for annen vegrunn-teknisk anlegg og  grønnstruktur vil det være tilstrekkelig 
plass som kan benyttes for snøopplag på vinterstid. 
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3.14 Solforhold 

Basert på en 3D-modell av planlagt utnyttelse i området, er det utarbeidet et sol- og skyggediagram. 
Omkringliggende høye fjell gjør at det ikke vil være optimale solforhold vinterstid. I de varmere månedene 
vil det være bedre solforhold, og terrengets utforming gjør at det vil være gode forhold for ettermiddagssol.  

Bebyggelse i sol- og skyggeanalysen baserer seg på en volumstudie på maksimalt utnyttelse. Plassering av 
bygg og utforming på disse kan derfor variere.  

 

Figur 30: Skyggeanalyse ved sommersolverv 21.06.2014 

Det er utarbeidet skyggeanalyser for flere datoer. Disse er vedlagt innsendelsen.  

 

3.15 Konsekvenser for kommunen 

Det fremlagte forslag til plan har følgende konsekvenser mht kommunale investeringer: Refundering av 
investeringer knyttet til offentlig infrastruktur i og omkring området. 
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4 Forslagsstillers vurdering 

Det er flere forhold i gjeldende reguleringsplan som vanskeliggjør en hensiktsmessig utnytting av området. 
Vi har derfor valgt å se vekk i fra reguleringsplanens føringer for noen punkter. 

Vårt forslag avviker fra overordnet plan ved at: 

1. Det er lagt inn frittliggende fritidsboliger isteden for leilighetsbygg på del av området. For område 
L1 er det satt som bestemmelse i gjeldende plan, at parkering skal integreres i bygningsmassen. Vi 
har valgt å dele planen opp i et område for frittliggende fritidsbebyggelse. I dette feltet (FF1 og FF2) 
forutsetter vi carport for parkering. For dette området har vi planlagt hytter på størrelse BRA=175m2 
og med mønehøyde på 7.5 meter over planert terreng. For de resterende felt FK1-FK5 er det lagt opp 
til konsentrert fritidsbebyggelse/leiligheter. Parkering vil her skje i underetasje. 

2. F4 planlegges separat. Dette er en oppfølging av dispensasjon den 13. mars 2012, der man fikk 
innvilget veitrase direkte fra Kvislelivegen til L1. I overordnet plan er det lagt opp til felles plan for 
L1 og F4. Det er imidlertid gitt tillatelse til å legge veiadkomsten direkte inn til L1 og J3. Det 
medfører at det ikke er behov for å planlegge F4 samtidig. For F4 vil det være en klar fordel å unngå 
at trafikk fra L1, H2 og H4, skal passere gjennom området Vann/kloakk/strøm/breiband kommer inn 
i fra vest og blir planlagt slik at det kan videreføres til bruk for F4. Også trafokiosk blir å plassere 
slik at den hensyntar at F4 blir påkoplet denne trafokiosken. 

3. Område for Støyl (J3) er fjernet.  Når det gjelder område for støyl, ser vi det slik at det ikke vil la seg 
gjøre å restaurere bygningene. Området er derfor fjernet fra reguleringsplanforslaget.  

4. Det er også foreslått å gå vekk fra reglene om utleieplikt slik de er beskrevet i punkt 9.1.2. i 
bestemmelsene til overordnet reguleringsplan. Krav om utleieplikt vil utløse strengere brannkrav og 
vil fordyre prosjektet. Dette vil gjøre gjennomførbarheten høyst usikker. 

5. Adkomstvegen KV2 er ikke i tråd med overordnet plan, men vegen er regulert inn på grunnlag for å 
legge til rette for en eventuelt fremtidig utvikling vest for planområdet. KV2 er plassert der vegen vil 
medføre minst terrenginngrep på eksisterende terreng. Ved å legge til rette for adkomstvegen KV2 
allerede nå, har man et godt grunnlag hvis det blir en fremtidig utbygging av vestliggende områder. 
Hvis det er i framtiden vil vise seg at vestliggende områder ikke vil bli utviklet, kan KV2 brukes som 
snøopplagringsplass for KV1.  

Vi er av den oppfatning av at foreliggende planforslag gir en god utnytting av utbyggingsområdet. 
Utbyggingsstrukturen gir gode tomter og gode muligheter for etablering av attraktive fritidsboliger. De 
endringer vi har foreslått i forhold til overordnet plan er nødvendige i forhold til å få en praktisk og fornuftig 
utvikling de ulike delfelt og men også for å få en effektiv utbyggings prosess i et meget krevende marked. 
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5 Planprosess 

5.1 Innkomne innspill og merknader  

 
Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. 
Allmennheten og berørte fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling av oppstart. 
Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn.  

Oppstart av planarbeidet ble varslet 11. mars 2008 for gnr. 61, bnr. 3 og den 13. mars 2008 for gnr. 61, bnr. 1 
og gnr. 64, bnr. 5. Oppstartmøte ble avholdt 13.mars 2008 
 
På grunn av tidsperspektivet fra første gangs varsling og innføring av ny Plan- og bygningslov ble det i 
samråd med kommunen besluttet å varsle oppstart av planarbeid på nytt. Det ble avhold oppstartsmøte med 
kommunen den 3. april 2013 og planarbeidet ble varslet 12. april 2013. 
 
Under følger innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer til 
merknadene: 
 

   
Innkomne merknader ved første varsling (11.03.2008) 
Avsender: Merknad: Kommentar: 
Fylkesmannen i Aust-Agder 
14.04.2008 

Legger til grunn at det blir tatt 
hensyn til landskapet ved 
plassering av tomter/bygninger. 
Viser til 
reguleringsbestemmelsene pkt 
3.7. 

 
Området mellom tomtene bør 
reguleres til et grønt formål som 
sikrer allmennhetens muligheter 
til å ferdes gjennom området. 
Det bør ikke reguleres til 
fellesområde. Men 
spesialområde grøntstruktur. 
Stier og drag i terrenget bør 
avmerkes på kartet. 

Tatt til følge. Terrenget stiger 
bratt i bakkant av planområdet 
og området tåler således høge 
bygg. 

 

Tatt til følge, så langt det er 

naturlig og hensiktsmessig. 

Aust-Agder fylkeskommune 
11.04.2008 

Med bakgrunn i at forslag til 
planavgrensning ikke er i 
samsvar med bestemmelsene i 
reguleringsplanen, varsles det 
innsigelse om en går videre med 
planavgrensninga som er vist i 
meldinga. Planavgrensningen 
må utvides til å gjelde hele 
delområde/byggeområde. 

Tatt til følge. L2 og F6 ble 
fremmet og vedtatt i egen plan. 
L1 og J3 blir fremmet nå. Mens 
F4 vil bli fremmet som egen 
plan ved en senere anledning.  

Statens vegvesen 11.03.2008 Ingen merknader, men viser til  
planbestemmelsene nr. 10.1 og 
10.4a 

Bestemmelsene vil være 
gjeldende også for denne 
planen.  
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Innkomne merknader ved andre varsling (12.04.2013) 
Avsender: Merknad: Kommentarer: 
Norges vassdrag- og 
energidirektorat (NVE) 
16.05.2013 

Ved å styre arealbruken bort fra vassdrag 
er det beste virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare. Derimot hvis det 
planlegges tiltak som berører vassdrag, 
må konsekvensene av dette beskrives, 
som grunnlag for ev. vurdering etter 
vannressursloven og 
vannforvaltningsforskriften. Det skal da 
innarbeides i planen byggegrense til 
vassdrag, alle vassdrag med årssikker 
vannføring skal merkes tydelig i 
plankartet, med formålet bruk og vern av 
sjø og vassdrag, jf pbl §12-5 nr. 6, og 
verna vassdrag bør vises som 
hensynssone med retningslinjer for 
forvaltningen. 

 
Det skal kartlegges om det finnes 
flomutsatte arealer på planområdet, hvis 
det er tvil, må det gjøres en fagkyndig 
utredning. Det skal og kartlegges om 
eventuelle bekkelukkinger kan 
oversvømmes. For flomutsatte areal på 
planområdet, skal disse arealene vises 
som hensynssone og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten 
gitt i TEK10 §7-2. 

 
Det skal kartlegges om det finnes fare-/ 
aktsomhetssoner for skred eller marine 
avsetninger i planområdet: i slike 
områder må det gjøres en fagkyndig 
vurdering av skredfaren. Skredutsatte 
områder vises som hensynssone i planen 
og tilknyttes bestemmelser som ivaretar 
sikkerheten gitt i TEK 10 §7-3. Ansvar 
for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

 
NVE forventer økt flomvannføring med 
minst 20 % i små nedbørsfelt og 
kystvassdrag, hvor det må særlig 
aktsomhet langs bratte masseførende 
vassdrag. Det skal vises i plan med 
byggegrense til vassdrag, eventuelt 
hensynssone dersom det er flom-, 
erosjons- eller skredfare. 
Det må ikke planlegges ny arealbruk i 
konflikt med etablerte eller planlagte 
kraftlinjer, trafoanlegg, dammer, rørgater 
eller andre anlegg for energiforsyning og 
-overføring. Anlegg for energiforsyning 
og -overføring skal reguleres som teknisk 
infrastruktur etter Pbl §11- 7 nr.2, med 
unntak av kraftledninger i sentral og 

Tas til orientering. 
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regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Fylkesmannen i Aust-
Agder 
 
02.05.2013 

Miljøvernavdelinga leser 
meldinga/endringa som at J3 skal 
reguleras om til fritidsbustader. Vi har 
ingen kommentar til dette. 

 
Vidare ble det i brev av 18.01.2012 søkt 
om dispensasjon for ny avkjørsel til felt 
L1. Miljøvernavdelinga går ut i frå at den 
avkjørslen som det ble søkt om tidlegere, 
er same som skal reguleras inn nå. Det er 
viktig å ta omsyn til at skjeringa og 
fyllinga ikkje blir dominerande, og vegen 
bør følgje terrenget. I tillegg bør det tas 
omsyn til snøopplag og avrenning.  

 
Planen ynskjer å legg inn ti ekstra 
fritidsbustader i området. Dersom en legg 
inn nye fritidsbustader bør en redusere på 
antall leilegheiter. Det skal tas omsyn til 
landskapsvirkninga og estetikk, når 
området byggjast ut.  

 
Miljøvernavdelinga kjenner ikkje til 
andre regionale eller nasjonale 
miljøverninteressar innan planområdet. 
Dette er ikkje til hinder for at det kan 
vere andre miljøverninteressar som er 
viktige for lokalsamfunnet. Kommunen 
er ansvarleg for å ta vare på lokale 
miljøverninteressar. 

Notert 
 
 
 
 
Det er denne vegen som nå 
reguleres inn, med små 
justeringer for å gjøre 
stigningsforhold bedre og 
skjæringer mindre 
dominerende.  
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 

Statens vegvesen 
 
13.05.2013 

Forutsetter at eksisterende bestemmelser i 
overordnet plan videføres i denne planen.  
 
Vil varsle innsigelse til planen dersom 
dette ikke blir viderført. 

Bestemmelsene vil være 
gjeldende også for denne 
planen. 

Aust-Agder 
fylkeskommune 
 
13.05.2013 

Seksjon for plan og natur og seksjon for 

kulturminnevern har ingen kommentarer 

til melding og oppstart 

Notert 
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