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1.1 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Eftestøl Bygg AS, org. nr.  990 369 437 v/ Arne Eftestøl.  

Plankonsulent er Møvik byggetjenester AS. 

Forslagsstiller har opsjonsavtale med Kvisle Eigedom AS org nr. 991 402 845 v/ 

styreformann Bjørgulv Rygnestad.  

2.1 Tidligere vedtak i saken  
Det foreligger referat fra oppstartsmøte med kommunen. Møtet ble avholdt den 12. mars 

2015.  

2.4 Utbyggingsavtaler 
Området krever utbyggingsavtale.  

2.5 Krav om konsekvensutredning  
Det er ikke krav til konsekvensutredning (KU) i denne planen. Overordnet plan for Kvisle 
foreligger, arealene som planområdet omhandler er innenfor og i tråd med arealformål i 
overordnet plan.  Da endringene i forhold til overordnet plan er en vesentlig reduksjon av 
utnyttelse og volumer, anser kommunen det for unødvendig med KU.  
 

3 Planprosessen 

Medvirkningsprosess. I saken har det vært varslet til alle naboer som er grunneiere i 
området Kvisletoppen, som ligger syd for planområdet. Det ble sendt varsler i post den 22. 
mai 2015 og annonsert samme i Setesdølen og på kommunens hjemmeside. Adresseliste 
følger som eget vedlegg.  
 

4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik 
fra overordnet plan) 

 
 4.1 Overordnede planer  

Nasjonale og Fylkeskommunale planer. 

 Flatereguleringsplan for Kvisle foreligger.  Planforslaget avviker overordnet plan, men 
på en positiv måte da store volumer i overordnet plan er tatt ned til små enheter i 
dette planforslaget. Ingen endring i bruken.  

 Utleieklausul er ikke ønskelig, overordnet plan angir 30 % med 20 ukers utleieplikt. 

 Kommuneplanens arealdel angir området som byggeområde for fritidsboliger.  

 Eftestøl Bygg AS ønsker detaljplan med høy utnyttingsgrad i L3, for små enkelthytter. 
Planforslaget inneholder volummessige endringer fra gjeldende flatereguleringsplan.  
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Kartutsnittet viser overordnet plan for Kvisleområdet, der L3 er avmerket med rødt.  

 
4.2 Gjeldende reguleringsplaner og tilgrensende planer 

Området ligger nordenfor og inntil reguleringsplan for Kvisletoppen  F14,F15 og del av L3.  
 
I overordnet plan er det stilt krav om utleieklausul på 30 % av enhetene i dette området.            
Det søkes om dispensasjon fra dette kravet.  I dag er markedet endret vesentlig fra tiden da 
overordnet plan ble utformet. Det er allerede mye privat utleie i området selv om 
utleieklausul er vanskelig i dagens marked. Det viser seg at frivillig utleie fungerer i området. 
Utleieenheter og private hytter som blir utleid er en foretrukket løsning.  
  
 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
5.1 Beliggenhet 

Området ligger høyt og fritt og har gode solforhold. Hellinga vender seg mot Furestøyl  
/Brokke og fjellområdene i vest og nord. Beliggenheten på området er god, det er ferdig 
infrastruktur, fram til feltet.  
Avgrensning og størrelse er som angitt i Flatereguleringsplanen for Kvisle.  
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5.2 Stedets karakter 

 
Innkjøring til området      Foto: Anne K. Birkeland, Møvik byggetjenester 

 

Planområdet har i overordnet plan for Kvisle et stort utbyggingspotensiale, med kombinert 
formål som næring/utleie og fritidsbebyggelse. Størrelse på bygg er godkjent med 12 meters 
høyde. Det har vist seg å være lite marked for slik etablering. Slike bygg vil også være svært 
dominerende i landskapet. Omsøkte planforslag har moderert størrelsene på aktuell 
bebyggelse betraktelig.  
 
Området har lett atkomst til skianlegget i Brokke, det blir direkte tilkomst til nedfartene i 
anlegget fra områdets vestre del.  
Bildet ovenfor viser inngangen til området sett fra syd.  
Det er ikke bebyggelse i området pr. i dag, men i forkant av bildet her ligger området 
Kvisletoppen, som for øvrig har samme tilkomst som omsøkte område.  

 
5.3 Landskap  

Topografien på stedet er et fallende terreng mot nord. Det er gode solforhold på de aller 
fleste tomtene. Området har flott utsikt.  
Syd for området er det kupert terreng og bakenfor store vidder.  
 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjente kulturminner innenfor planområdet.   
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5.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Stedet er nært knyttet til Brokkeanleggene, og det er store friluftsmuligheter like ved 
området.  
 

5.6 Landbruk 
Det er i dag ingen landbruksinteresser innenfor planavgrensningen. Sauehold finnes i 
nærheten.   
 

5.7 Trafikkforhold 

Veg til Kvisletoppen er tidligere etablert og er hovedatkomst også til dette feltet.   
 

5.8 Barns interesser 
Området har lett tilgang til alpinanlegg og langrennsløyper. Utenom vinteren byr området på 
store og varierte friluftsmuligheter.  
 
5.9 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp og strøm er i dag ført fram til området.   

 
5.10 Grunnforhold 

Området er stabilt. 
Det er ikke sannsynlig rasfare i området. Nord for området er det bratt. Eventuelle farlige 
skrenter sikres før området tas i bruk.   
 

5.11 Støyforhold 
Ingen kjent støy utenom noe støy fra heisanlegget.  

 
5.12 Luftforurensing 
Ingen kjent forurensing.  

 
5.13 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det vises til vedlegg.  

 
6 Beskrivelse av planforslaget 

 

6.1 Planlagt arealbruk 

 
Reguleringsformål og arealer:  
 

Felt Beskrivelse SOSI Areal Sum 

BFR1 Fritidsbebyggelse 1120 3 671,5   

BFR2 Fritidsbebyggelse 1120 3 305,3   



6 

 

Møvik byggetjenester AS, november 2015, rev. 8. januar 2016 

BFR3 Fritidsbebyggelse 1120 1 535,0   

BFR4 Fritidsbebyggelse 1120 1 482,0   

BFR5 Fritidsbebyggelse 1120 2 751,8   

BFR6 Fritidsbebyggelse 1120 815,0   

BFR7 Fritidsbebyggelse 1120 826,8   

BFR8 Fritidsbebyggelse 1120 1 080,5 15 467,9 

BE1 Vann- og avløpsanlegg 1540 241,8 241,8 

SKV1 Kjørevei 2011 2 919,4   

SKV2 Kjørevei 2011 166,0   

SKV3 Kjørevei 2011 234,0 3 319,4 

SPA1 Parkering 2080 185,7   

SPA2 Parkering 2080 104,8   

SPA3 Parkering 2080 227,9 518,4 

GT1 Turvei 3031 46,5   

GT2 Turvei 3031 47,6   

GT3 Turvei 3031 105,8 199,9 

GF1 Friområde 3040 428,5   

GF2 Friområde 3040 4 239,6   

GF3 Friområde 3040 190,8 4 858,9 

LF1 Friluftsformål 5130 237,1   

LF2 Friluftsformål 5130 373,4 610,5 

Sun totalt       25 216,8 

 
 

6.2 Reguleringsformål i planen:  
 
Reguleringsformålene i planen:  
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl. §12-5, nr. 1)  
BFR Fritidsbebyggelse(1120) 
BVA Teknisk anlegg ( 1590) 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISKE INFRASTRUKTUR (PBL. § 12-5, nr. 1) 
SKV Kjørevei ( 2011) 
SPA Parkering (2800) 
 
GRØNNSTRUKTUR (Pbl. §12-5, nr. 3) 
GT Turvei ( 3031) 
GF Friområde (3040) 
 
Lnfr (Pbl. §2-5, NR. 3) 
LF Friluftsformål ( 5130)  
 
Juridiske linjer som er benyttet:   

Planens begrensning, formålsgrense, regulert tomtegrense, byggegrense, regulert  
senterlinje, regulert kant kjørebane, regulert parkeringsfelt. Sikringsgjerde.  
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Juridiske punktsymboler:  
Avkjørsel (1242) 

 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsens høyde er redusert kraftig fra hva overordnet plan hjemler. Høydene er i 
overordnet plan satt til 12 m. Det er i dette planforslaget planen foreslått bygg på 5,8m over 
H01. Dette ivaretar utsikt fra bakenforliggende etablerte hytter og gjør at utsikt kan bli reelt 
for alle bygg på stedet. Nedenfor er vist modellen i 3D. Der hovedgavlen vender seg mot 
utsikten. Antall vinduer i front kan varieres, dette er en utstillingsmodell som er tenkt 
oppført som prototype og for framsyning. 
 

 
Plan H01       Plan L01, hems 
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Grad av utnytting (veileder) Forskrift  
Maks BYA pr tomt er satt til 70 m².  Det er foreslått inntil 50 enheter.  
 

6.4 Parkering 

Antall parkeringsplasser er foreslått til 1,5 pr tomt, der 1 plass skal opparbeides på egen 
tomt og 0,5 plasser skal opparbeides på felles parkeringsplass.  
 

6.5 Tilknytning til infrastruktur  

Det er i dag ført fram VA og Strøm til området. Ny trafostasjon oppføres i feltet.  
 

6.6 Trafikkløsninger 

Kjøreatkomst 
Hver enhet skal jfr. overordnet plan ha min. 1.25 parkeringsplass, med min. 1 på hver tomt 
og min. 0,25 i fellesanlegg. Planen har økt dette til 1,5 plasser pr tomt. Se pkt 6.4.  
Tilknytning til overordnet vegnett er allerede etablert.  
 
Utforming av veger. Vegen har en maksimal bratthet på 13,6 % mellom øverste og nederste 
trase midt i planområdet. Til sammenlikning er riksvegen fra Nomeland opp til Brokke på 12 
%. Det anses for å være tilrådelig. Ved ekstremt glatt føre kan vegsløyfen i vest benyttes.  
 
Vegens hovedtrasé har normale stigningsforhold. Bredde på internveg er satt til 6 m. Vegen 
skal i stor grad følge terrenget. Tekniske planer utarbeides og skal omhandle detaljer og 
øvrige stigningsforhold. 
 

6.7 Planlagte offentlige anlegg 

Ingen  
 

6.9 Miljøoppfølging 

Ingen særlig oppfølging er relevant for dette området. Renovasjonsordning blir felles som for 
Kvisleområdet generelt. Det er kapasitet i etablerte søppelboder.    
 

6.10 Universell utforming  

Universell utforming er ikke krav i planen. Vanlig tilgjengelighet i bygg er med i 
planbestemmelsene.  
 

6.11 Uteoppholdsareal 
Ivaretakelse av eksisterende vegetasjon skal gjøres så langt det er mulig.  
Uteoppholdsareal opparbeides på den enkelte tomt.  
 
Det er 3 turveier i området som fører fra området ut i alpinanlegget. 

 
6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20100326-0489-006.html
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Ingen, området er avklart for utbygging 
 

6.13 Kulturminner 

Ingen kjente. Dersom det dukker opp forhold undervegs i feltet må kulturmyndigheten 
varsles umiddelbart. Det er tatt inn i planbestemmelser.  
 

6.14 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Planer er under utarbeidelse. Området og derav hver tomt skal tilknyttes Brokke vatn- og 
avlaupsanlegg.  
 

6.15 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Området har noen få bratte heng mot nord. Disse skal sikres med gjerde og er vist i 
plankartet.  
 

6.16 Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelser er inntatt i planforslaget. Vi stiller oss åpne for eventuelle andre 
forhold som blir tatt opp i forbindelse med utarbeidelse av utbyggingsavtalen.  

 
7 Konsekvensutredning 

Reguleringsplanen er ikke Konsekvensutredningspliktig, da det foreligger overordnet plan for 
området «Kvisle». Avvik fra overordnet plan er i et redusert omfang som også av den grunn 
ikke medfører KU.   
 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Det er lagt vekt på at det i dette planforslaget tilrettelegges for at flere ulike grupper i 
samfunnet kan etablere seg med fritidsbolig i fjellet. Det er lagt stor vekt på å få ned 
størrelser og kostnader for slik etablering. Det vil være et godt tilbud til flere brukere enn 
hva de større områdene byr på i dag, med store tomter som har mye større grad av utnytting 
og derav dyrere etableringskostnader. 
  

8.1 Overordnede planer 

Kvisle-planen se kartet i pkt. 4.1. 
Planbestemmelser for Kvisleplanen følger som vedlegg.  

 
8.2 Landskap 

Landskapet i planområdet er ei nordhelling som ligger like inntil alpinanlegget i Brokke . Det 
er flotte og direkte muligheter for tilkomst til anlegget fra planområdet i vest. Før utbygging 
består området av småbjørk og vanlig skogsbunn, noe myrdrag.  

 
8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Ingen  
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8.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon og  økologiske interesser : 
I dette tilfellet legger vi vekt på at overordnet plan har avklart området for utbygging.  
 
Vi har vurdert planområdet i forhold til naturmangfoldlovens § 8 til 12, og vi kan, ut fra en 
samlet vurdering, derfor ikke se at planens innhold vil komme i konflikt med denne.  
Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold 
til planinnholdet.  I naturbasen og artsdatabanken er det kun gjort funn vedr. villrein, jfr. 
Setesdal –Vesthei. Dette området er plassert innimellom øvrige utbygde områder og vil da 
ikke være i konflikt med verneområdet. 
 
Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da 
tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade.  At tidligere 
utbygging på stedet omkranser omsøkte område, medfører at tilbakeføring ikke vil finne 
sted.  
  
Tiltaket vil ikke føre nevneverdig økt belastning på økosystemet, og § 11, kostnader ved 
eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver/ utbygger. NML vedr. § 12, 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, dette blir ivaretatt så langt det lar seg gjøre.  
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Viltinteresser:  

Planområdet ligger innenfor skravuren her som viser viltinteresser for rein, jfr Naturbasen. 

Setesdal-Vesthei-Ryfylke, området er avsatt til bygging i overordnet  plan for Kvisle. 

http://naturbase.no 

 

 
8.5 Trafikkforhold 

Trafikk til og fra området vil skje med privatbilisme. Det er ikke kollektivtransport i 
nærheten. Veger er ferdig opparbeidet og i bruk fram til området.  
 

8.6 Barns interesser 

Det vises til RPR for barn og planlegging. Området er nært knyttet til skiaktiviteter i 
vinterhalvåret og naturopplevelser hele året. Det er ikke lagt opp til egne formål i området, 
da skianleggene ligger inntil området.   
 

8.7 Energi 
Tekniske byggeforskrifter må følges i den enkelte byggesak. Energibruk blir 
strøm og biobrensel.  

 

http://naturbase.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2008/t-2-08/rikspolitiske-retningslinjer-for-barn-og.html?id=516951
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8.8 ROS 

ROS-analysen peker på at noe sikring skal utføres nord i området.  
Slokkevann for brann vil framgå av tekniske planer.  

 
8.9 Teknisk infrastruktur 

Vann, avløp og elforsyning er lagt fram til området. Det må påregnes oppføring av trafo.  
Pumpestasjon oppføres i avsatt formål .  
 

8.10 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Feltet skal utbygges privat. Kommunen er positive til nyetablering i området. Det er ikke p.t 
eiendomsskatt i Valle kommune.  

 
8.11 Konsekvenser for næringsinteresser 
Utbygging i området vil støtte næringslivet i kommunen på en positiv måte.  
 

9 Innkomne innspill 
Det er mottatt følgende innspill ved planoppstart:  
 
Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernadvdelingen: datert 3. juni 2015 
I reguleringsplanen er T-BRA satt til 16000 m². Følgende bør vurderes: støy, estetisk 
utforming, landskap, universell utforming, barn- og unges oppvekstvilkår, ROS-analyse, Viser 
også til prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12. Vurdering en skal framgå av 
beslutningen jfr. NML § 7. 
Kommentar: Innspillet er ivaretatt i planarbeidet. T-BRA er vesentlig redusert til under 
4000m².  
 
Aust-Agder Fylkeskommune, 25. juni 2015:  
Reguleringsformålet  er ikke helt i tråd med overordnet plan  og da er ikkje  de regionale og 
nasjonale interesser avklart. Det vises til aktuelle veiledere i forhold til planlegging.  
Kommentar: Veileder blir fulgt i framstilling av planen, regulanten framholder forslaget i og 
med at det er vesentlig redusert fra overordnet plan. Utbyggingen vil gi mindre eksponering i 
landskapet enn hva overordnet plan legger opp til.  Utleieplikten er tatt bort, da utleie 
uansett er tillatt for hytter. Det har ikke vært marked for tvungen utleie i Brokke eller andre 
større turistanlegg.  
 
Statens Vegvesen, Region Sør, 2. juni 2015:  
Ingen merknader.  
Kommentar: OK 
 
Telefonisk kontakt fra nabo i syd:  
Har ingen merknader annet enn at stor stein i østre del av området bør beholdes, stedet er 
benyttet som bålplass. Ellers ingen merknader.  
Kommentar: Steinen blir liggende i regulert friområde. Evt. sikring blir ivaretatt ved 
tekniskplan for anlegg av feltet. Stedet blir liggende uberørt og er ikke tatt inn i formål til 
bebyggelse. 
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10 Avsluttende kommentar 
Planen viser et område med et spennende utgangspunkt, der små bygg er dominerende. Det 
legges opp til utleie på frivillig basis. Konseptet for området er å nå flere grupper kjøpere enn 
hva som er vanlig for dagens fjellhytter som i vesentlig grad har store størrelser, arealer og 
høy inngangssum.     

 


