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1 Innledning 
COWI AS fremmer på vegne av Kay Jeiskelid forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Geiskelid. 
Planområdet innebefatter eiendommen med gnr./bnr.: 3/7. Området eies kun av forslagstiller. 
 
 
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som viser utbygging av område avsatt 
til fritidsboliger i gjeldende kommuneplan. Planen skal vise utbyggingstruktur, teknisk infrastruktur 
(atkomst og veier) og vise hvordan eksisterende skiløype vil påvirkes av utbyggingen. 
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2 Prosess og medvirkning 

2.1 Framdrift  

Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste milepælene i planprosessen for områdereguleringsplanen 
for Øvre Geiskelid i Bykle. 
 
Varsel om igangsetting av planarbeid / frist for 
uttalelse 

21.01.2015/05.03.2015 

Innsending av forslag til 1. gangs behandling  Juni 2019 

1. gangs behandling (antatt) Sommer 2019 

Offentlig ettersyn (6 uker) Sommer 2019 

2. gangs behandling (antatt) Høst 2019 

Kommunestyrevedtak (antatt) Høst 2019 

2.2 Medvirkningsprosessen, varsel om oppstart 

lanarbeidet ble innledet med et oppstartsmøte mellom daværende forslagsstiller plankonsulent 
Plankontoret Halvard Homme og Bykle kommune den 02.12.2014.  
 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 stilles krav til informasjon og medvirkning. Den 21. januar 
2015 ble første varsel om oppstart av planarbeidet sendt ut. Berørte parter ble varslet pr. brev og i tillegg 
ble det annonsert på Bykle kommunes hjemmesider. Frist for å komme med innspill eller merknader var 
5. mars 2015.  
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Figur 1: Varsling for detaljregulering av øvre Gjeiskelid (kilde: Plankontoret Halvard Homme, 2015). 
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3 Gjeldende planer og føringer 

3.1 Kommuneplaner 

Planområdet er satt av til fritidsbebyggelse i kommuneplanen for Bykle kommune 2018 – 2030.  

 
  
Figur 2 Planområdet i kommuneplanen for Bykle 2018-2030 

 
› Kommuneplan for Bykle kommune, 2018 – 2030  langsiktig del (samfunnsdelen) 

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, være et styringsverktøy for 
kommunesamfunnet som helhet og samordne planer for ulike sektorer.  

› Kommuneplan for Bykle kommune (arealdel), 2018-2030 
Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser rammer for arealbruken i kommunen og er 
en juridisk bindende plan for Bykle kommune. Foreslått planområde er i kommuneplanen avsatt til 
fritidsbebyggelse.  
 

› Kommunedelplan for midtregionen, 2004 
Intensjonen med kommunedelplanen er bygdeutvikling knyttet til hyttebygging, med overordnet mål 
om å satse på reisemålsutvikling og reiseliv.  

3.2 Overordnede planer 

3.2.1 Fylkesplaner 

› Regionalplan for Agder, 2020 
Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt at planlegging av felles tiltak i regionen skal 
skje gjennom en regionplan for hele Agder som erstatter fylkesplanene. Regionplanen er en 
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videreføring av Agderrådets strategiske dokument: ”Felles mål for Sørlandet 2003-2010”, og vil 
erstatte denne som et felles dokument for alle berørte parter. Regionplan Agder 2020 ble vedtatt av 
begge fylkestingene i juni 2010. 

"Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og 
næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Vi tror det er størst mulighet for å nå 
målet dersom vi har et spesielt fokus på å videreutvikle regionens sterke sider".  

3.2.2 Regionale planer 

› Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei, 2010 
Den regionale planen avklarer forholdet mellom bruk, vern og verdiskapning. Planen skal sikre 
leveområdet til villrein og avklare rammene og mulighetene for verdiskapning og næringsutvikling. 
Planen omfatter areal i 18 kommuner og fem fylker: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland 
og Telemark og kommunene Vinje, Tokke, Fyresdal, Bygland, Bykle, Valle, Åmli, Hægebostad, 
Kvinesdal, Sirdal, Åseral, Bjerkreim, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Suldal, Strand og Odda. Planen 
ble vedtatt av fylkestingene i Rogaland, Hordaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark i april-mai 
2010. 

3.3 Statlige føringer 

Følgende statlige føringer er relevante for et planarbeid som dette: 
 

› RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

› Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 

3.4 Reguleringsplaner 
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› Reguleringsplan for midtregionen, 2007 
Reguleringsplanen legger føringer for Øvre Geiskelid, som omtales som delområde A20 i planen. 
Føringene angår blant annet antall fortetningstomter, bygningers utforming og BYA. 
 

3.4.1 Geiskeli – øvre og nedre vedtatt 15.09.16, planID 201409 
Planområdet grenser til reguleringsplan for Geiskeli – øvre og nedre. Reguleringsplan for Øvre Geiskelid 
vil være en naturlig forlengelse av eksisterende hyttefelt på Geiskeli.  

 
Figur 3: Reguleringsplan for Geiskeli - øvre og nedre. Kilde: www.bykle.kommune.no 
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4 Beskrivelse av dagens situasjon 
Videre beskrives planområdet slik det fremstår per dags dato. Nedenfor vises en illustrasjon over 
planområdes plassering til Bykle sentrum. 

 
 
 Figur 4 Områdets plassering 
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4.1 Beliggenhet og avgrensning 

Geiskelid ligger mellom Bykle sentrum og Hovden i Aust-Agder på østsiden av Rv. 9. Området har to 
avkjørsler fra Rv 9. Man svinger av Riksvegen mot Nylund hyttegrend og følger Geiskelidveien inn ca 
1,5km 
 
 

 

Figur 5 Oversikt over planområdet 

4.2 Eierforhold 
Planområdet innebefatter eiendommen med gnr./bnr.: 3/7. Hele omådet er eid av samme grunneier. 
Planområdet er ikke bebygd i dag. 
 
Parter i planprosessen har vært tilgrensende hyttefelt syd for planområdet. 

4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området er i dag ubebygd og har noen myrområder, kratt og noen større trær. Syd for planområdet er det 
et eksisterende hyttefelt med blandet bebyggelse; noen eldre og noen nyere hytter. Nord for planområdet 
ligger et gammelt gårdsbruk hvor det fortsatt drives på eknelte arealer. Øst i planområdet går en skiløype 
som går opp til Auersvatn. 
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4.4 Stedets karakter 

Planområdet ligger øst for RV9, i en fjellside som består av krattskog og noe kulturlandskap knyttet til 
gårdsdrift på tilgrensende gårdsarealer nord for planområdet. Fjellsiden er ikke bratt, men området ligger 
med en tydelig helning mot vest. Dette gir gode solforhold. Plasseringen i dalen gir området en god utsikt.   
 
Omkringliggende bebyggelse er preget av eldre spredt fritidsbebyggelse i naturfarget/mørk kledning, 
sprossede vinduer og i hovedsak tak av tre, papp eller belegg. Hyttene er naturlig tilpasset det hellende 
terrenget mot vest.  

 
Figur 6: Viser eksisterende hyttebebyggelse sør for planområdet. Kilde: COWI 

4.5 Natur og landskap 

Som tidligere nevnt har området en helning mot vest. Plasseringen i fjellsiden gir utsikt oppover og 
nedover i dalen.  
Slik planområdet fremstår i dag er det gode vekstforhold på planområdet. Vegetasjonen består av furutrær 
med innslag av bjørk.  Store deler av vegetasjonen er over ti meter over bakkenivå. 
 

 
 Bilder fra planområdet 
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Det er ikke registrert beite- eller leveområde for truede arter innenfor planområdet (artsdatabanken.no). 

   
 Figur 7 Illustrasjonen viser livskraftige arter innenfor planområdet, artsdatabanken,2014.  At en art er "livskraftig" betyr 

at den er vurdert og ikke regnet som truet. 

I følge NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er det ikke 
fare for steinras og flom i eller ved planområdet. Aktsomhetsområder for snøskred er kartlagt på bildet 
under. Kartet viser potensielt snøskredutsatte områder på oversiktsnivå.  Områder med fare ligger utenfor 
planområdet. 

 
Figur 8 Oversikt over potensielle løsneområder og utløpsområder for snøskred, Miljøstatus.no 
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Planområdet berøres ikke av flomsoner langs Geiskeliåni, men det er en del bekker gjennom området. 

 

 
Figur 9 Flomsoner, kide miljøstatus.o 

 
Når det gjelder de små bekkene i området er dette å regne for overvannsproblematikk. Alle bekkene er 
relativt små, og flere har ikke årsikker vannføring. Nedbørsfeltet for området er relativt begrenset og det 
er ikke fare for større vannmengder ved ekstrenedbør langs bekkene.  
 
Det er i hovedsak ikke planlagt bebyggelse der bekkene krysser planområdet. Byggehøyder over bekker 
er også tatt hensyn til i planbestemmelser. 
 
Per dags dato er det ikke registrert lokalitet med forurenset grunn (www.klif.no/grunn / 
http://grunn.miljodirektoratet.no/). 
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4.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Det ligger ingen kulturminner innenfor planområdet. 
 

 

4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Området har stor rekreasjonsverdi. Skiløype til Auersvatn som går helt til Hovden krysser planområdet. 
Denne ivaretas, men traseen flyttes. 
 
Området fremstår som uberørt med granskog med innslag av løvtrær og lav vegetasjon. Rekreasjonsverdi 
og bruksfrekvens av området anses som middels da området i dag består av myrområder. Området kan ha 
lokal betydning for besøkende og naboer til planområdet. Det krysser i dag en skiløype nord-øst for 
planområdet som blir hyppig brukt og anses å ha en viktig verdi for omkringliggende områder.  
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Figur 10: Skiløype ved Geiskeli og tilknytning til andre løyper. Kilde: Hovden.com, 2017 

4.8 Trafikkforhold  

Planområdet har to adkomstmuligheter fra rv. 9 og inn Geiskelivegen. Rv. 9 har en ÅDT på 1000 kjøretøy 
med andel tunge kjøretøy 12 %. Det er ikke registrert noen ulykker langs Geiskelivegen i nasjonal 
vegdatabank. Det er registrert en ulykke litt sør for krysset mellom Geiskelivegen og rv. 9 (lettere skadd).  
Ulykken skjedde i 2009 og dreide seg om en avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning (ikke 
knyttet til krysset).  For øvrig er det ikke registrert noen ulykker i umiddelbar nærhet til planområdet 

4.9 Støy 

Planområdet har ingen spesielle støykilder og vil selv ikke generere støy. Det finnes en skytebane i 
nærheten av planområdet. Støy fra skytebanen vil være svært periodisk og i liten grad sammenfalle med 
perioder når det er aktivitet på hyttene. Men når det pågår vil det kunne oppstå noe sjenerende støy fra 
skytebanen. Da aktiviteten er sporadisk og støyhemmende tiltak er mest hensiktsmessig i nærheten av 
støykilden foreslås ingen avbøtende tiltak i planområdet. 
 

4.10 Offentlige funksjoner 

Området ligger mellom Bykle sentrum og Hovden. I Bykle sentrum finnes idrettsanlegg, barnehage og 
grunnskole. Også andre funksjoner som dagligvarebutikk, bensinstasjon og post i butikk ligger i Bykle 
sentrum ca. 14 km sør for planområdet. Hovden som ligger ca. 15 km nord for planområdet kan tilby 

Løype som 

krysser 

planområdet i 

nord 
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badeanlegg og alpinanlegg. Her finnes også bensinstasjon, dagligvarebutikk og post i butikk. Hovden har 
i tillegg barnehage og barne- og videregående skole. 
 
Rv. 9 har kollektivtrafikk med to avganger hver dag i begge retninger. Unntaket er fredag, da øker 
avgangene med en ekstra tur i begge retninger. Kollektivforbindelsen kjører fra Kristiansand og følger 
Rv. 9 opp til Hovden. Dette forbinder også planområdet til kollektivtrafikken. 

4.11 Barns interesser og sosial infrastruktur 

Planområdet er i dag ubebygd og forholdsvis tilgrodd. Grunnen er preget av myr. Det er ikke registrert 
barnetråkk innenfor planområdet, men området kan likevel ha verdi for barn og unge ved fri ferdsel og 
lek på vår-, sommer, høst- og vinterstid. Øst i planområdet krysser en skiløype som vurderes å ha stor 
verdi for barn- og unge. Omkringliggende områder rundt planområdet består av friområde. Vegen opp til 
planområdet, Geiskelivegen har i dag lite trafikk. Kurvaturen på vegen samt vegens standard og 
vegbredde (4 meter) bidrar til at farten holdes lav.  
 

 
Figur 11: Skiløype som krysser planområdet i øst og nord-øst. Kilde: hovden.com 
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Mål for planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som viser utbygging av område avsatt 
til fritidsboliger i gjeldende kommuneplan. Planen skal vise utbyggingstruktur, teknisk infrastruktur 
(atkomst og veier) og vise hvordan eksisterende skiløype vil påvirkes av utbyggingen. 
 
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljregulering, jf. plan- og bygningsloven (pbl) av 2008 § 12-3. 
Arealformål er angitt i henhold til pbl § 12-5. Bestemmelser i reguleringsplanen er utarbeidet i henhold til 
pbl § 12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet etter pbl § 4-2. 
 
Som detaljregulering utløser ikke planforslaget krav om konsekvensutredning. Det har ikke vært vurdert 
nødvendig med utbyggingsavtale, da ingen veier eller andre arealer skal overtas av kommunen. 

5.2 Trafikk 

Det er regulert inn fire nye internveger i området. SKV 1, SKV 2, SKV 3 og SKV4. SKV4 har en 
undergang (kulvert) under skiløypen øst i planområdet. Parkering og gjesteparkering løses på egen 
eiendom for de enkelte fritidsboligene. 
Det blir 3 nye avkjørsler fra Geiskelivegen. 
 

5.3 Grønnstruktur og sammenhengende skiløyper 

Området er i dag et grønntområde uten bebyggelse. En skiløype krysser området i øst. Denne skiløypen er 
en del av det utvidede løypenettet i Bykle kommune og går fra hytteområdene på østsiden i midtregionen 
via Auersvatn og til Hovden. 
 

5.4 Gjennomgang av arealformål 

Planområdet er på ca 72,5 daa. Under følger en oversikt over arealfordeling på de forskjellige formålene. 
 

Arealtabell   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m²) 
BE 285,1 
BFF 1-38 45414,3 
BST 1274,9 
Sum areal denne kategori: 46974,1 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m²) 
SV1-4 4658,3 
SVG 5962,2 
Sum areal denne kategori: 10620,6 
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§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (m²) 
G1 2779,6 
G10 119,7 
G11 233,7 
G12 250,7 
G13 639,3 
G14 264,3 
G2 8631,9 
G3 755,5 
G4 334,4 
G5 203,4 
G6 311,8 
G7 82,1 
G8 53,1 
G9 315,2 
Sum areal denne kategori: 14974,6 
    
Totalt alle kategorier: 72569,3   

 
Her følger en kort beskrivelse av de ulike formålene på planområdet. 
 

 
 

5.5 Sikringssoner 

Det er regulert inn frisiktsoner. I frisiktsonene skal det ikke være sikthinder over 0.5 m over kjørebanen. 

5.6 Faresoner 

Det er regulert inn faresoner for flom i forbindelse med bekkeløp og små vanndammer.  
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5.7 Bebyggelse og anlegg 

Fritidsbebyggelse er regulert til frittliggende bebyggelse (BFF 1- BFF 38) og Energianlegg (område for 
trafo) (BE). Samt skiløypetrase (BST).  
 
Områder for fritidsbebyggelse BFF som er område for fremtidige fritidsboliger og primært er en 
videreføring av formålet avsatt i overordnede planer.  
Nytt hyttefelt vil etableres i område BFF1-38. Det planlegges hytter med en bruksenhet per hytte på 
romslige tomter. Hyttene vil være store og moderne hytter, som gir plass til flere familier på samme hytte 
samtidig. Det åpnes opp for at nedre del av feltet, BFF1-7 har et moderne uttrykk med flatt tak/pulttak og 
store glassflater, mens resten av feltet får et litt mer tradisjonelt, men samtidig moderne utrykk. 
Dette for å tilpasse til tilgrensende hyttefelt. 
 
Eksisterende løypetrase flyttes østover og legges i terrenget for å gi plass for fritidsbebyggelse på 
vestsiden. For utbygging av felt BFF33-38 planlegges en kryssig av skiløypetrase for å sikre atomst til 
dette feltet. 
 
Løypetraseen kan vedlikeholdes og holdes fri for vegetasjon slik at det er fremkommelighet for skigåere 
og tråkkemaskiner. Man kan også, om det er ønskelig, anlegge belysning langs skiløypen. 
 
Under er noen bilder som viser en mulig utbygging av området. 
 

 
Fra nederst i feltet mot øst 
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Øverst i feltet, mot syd 

 

 
Fra øverst i feltet, mot nord 

 

 
Fra eksisterende hyttefelt, mot nord 
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Fra eksisterende hyttefelt, mot nord 

5.8 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

SKV 1 – SKV 4 er regulert til kjøreveger. Dette er nye veier som skal opparbeides. I SV4 opparbeides det 
kulvert under skiløype, illustrert med tunnelsymboler i plankartet. Langs veiene er det regulert arealer til 
annen veggrunn – grøntareal (SVG) Ledningstraseer og tekniske anlegg tillates etablert i veier og annen 
veggrunn. Veiene er felles for de delfeltene som grenser til veien. 

5.9 Grønnstruktur 

Resterende areal som ikke er regulert til Fritidsbebyggelse, skiløype eller veiformål er regulert til 
Grøntrareal (G). Dette innebefatter også områder for bekker og pytter. 
Det tillates etablering av ledningstraseer, tekniske anlegg og bygg i grønnstruktur. 
 

5.10 Kollektivtilbud 
Planområdet ligger i overkant av 1 km fra bussholdeplass. Bussen til Hovden/Haukeli og 
Evje/Kristianand har i dag ca 2-3 avganger om dagen i ukedagene.  
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5.11 Naturmangfold 
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§8 – 12. Under 
følger redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt: 
 
§8 – Kunnskapsgrunnlaget: 
Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand. Området er vurdert ut ifra kjent kunnskap og befaringer på planområdet. 
Artsdatabanken, Naturbase, miljostatus.no, Norsk rødlistes kartlegging av viktig natur mangfold er lagt til 
grunn når området er blitt vurdert. 
Det er ikke registrert arter naturtyper eller biotoper av spesiell verdi i planområdet. 
 
§9 – Før-var-prinsippet: 
Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er godt, og virkningene av planen omtales nedenfor.  
På planområdet er det gjennomført registreringer med tanke på ovennevnte, og det er ikke registrert arter 
eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet.  
Bekkene som krysser planområdet og tilhørende kantvegetasjon reguleres til grøntområder. Det åpnes for 
at ledninger/VA traseer kan legges i grøntområder, områder skal tilsåes etter tiltakene er utført. 
 
§10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning: 
På grunn av tiltakets størrelse og omfang, samt det er i området gjennomført registreringer med tanke på 
ovennevnte hvor der er ikke registrert arter eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet vil 
planforslaget ikke medføre negative konsekvenser for naturmangfold. 
Ser man da på den totale belastningen på bakgrunn av punktene som er beskrevet ovenfor og vurderer 
man tiltaket i en større sammenheng, må man se hvordan tiltaket kan virke inn på andre økosystemer. I 
dette tilfellet er det ingen andre økosystemer som vil ta skade av tiltakene som er planlagt på 
planområdet. 
 
§11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver: 
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom skade på naturmangfoldet 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. 
 
§12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 
Ved opparbeidelse av planområdet vil det blitt tatt forhåndsregler som gjør at man unngår skader på 
naturmangfoldet ihht til gjeldende lover og forskrifter på planområdet. Vurdert ut ifra nåværende og 
fremtidig bruk, samt tiltakets størrelse og lokalisering i forhold til eksisterende fritidsbebyggelse, 
befolkningsvekst/økt turisme og økonomi, er vi av den oppfatning av at tiltaket samlet sett vil være 
hensiktsmessig for samfunnet og fjellbyen Hovden. 
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6 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget 

6.1 Generelt 

Reguleringsplaner skal belyse hvilke virkninger en plan kan forventes å ha.Området som reguleres er 
konsekvensutredet i kommuneplanen. Mange av virkninger/konsekvenser av forslaget er utredet i 
forbindelse med kommuneplanrulleringen. 
 
Under er utdrag fra konsekvensutredning av området i kommuneplanen: 

6.1 Kommuneplanrullering innspill 002. Øvre Geiskeli 

 
Informasjon om innspelet 
 
 
Gbnr 3/171 Journalnr  
Dagens føremål i 
kommuneplanen 

Fritidsbustader Foreslått 
føremål 

Fritidsbustader 

Storleik (areal): 
Talet på einingar: 
Berekna einigar: 

70 daa 
20-30 nye 
einingar 

Forslagstilla
r 

Kay Jeiskelid 

Beskrivelse av 
området: 

Området ligg i midtregionen, nær eksisterande felt for fritidsbustader på 
Geiskeli. Det er fleire bekkar og myrar innanfor området. Området ligg 
høgt og fint til med god utsikt og med god åtkomst til friluftsområder og 
skiløypar. 

Kort om innspelet: Ein har ønske om å bygge fritidsbustadar i området. Eksisterande plan 
legg opp til 12 einingar, men forslagstillar ønsker fleire. Gjerne eit tal 
mellom 20-30 nye einingar. 

  
Kommuneplanens arealdel: Flyfoto: 

Tema Områdets 
verdi 

Verdi Konsekvensar av tiltaket Konsekv
ensutgr
eiing 

Miljø Grenser mot 
område som er 
registrert som 

* Det er ikkje miljøomsyn i 
området som vil få negativ 
konsekvens på grunn av ei 

0 
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viktig 
beiteskog 

utbygging. 

Landbruk Området er 
delvis dyrkbar 
mark og 
grensar til 
dyrka mark. 

** Området er et mogleg 
utvidingsområde for den 
dyrka marka som grensar til 
området i dag. 

-2 

Landskap/terreng Dalside, Dal- 
og fjellbygder i 
Telemark 

* Ikkje spesielt viktig 
landskapstype eller område 

0 

Jordbrukets 
kulturlandskap 

Grenser mot 
viktig 
beiteskog, 
Sørlandets dal- 
og heibygder. 

** Det peikast på at område 
som er klassifisert som 
viktig tidlegare har vert del 
av ei større eng, og at det 
då ville hatt ei større verdi. 
Området kan nyttast til 
utviding av dette området, 
og det vil i seg sjølv bidra 
til å heve verdi på området. 
Nedbygging gjer dette 
umogleg. 

-1 

Kulturminne/kulturmilj
ø 

Ingen i 
området 

* Ingen negative 
konsekvensar 

0 

Klima og energi Området ligg 
langs 
eksisterande 
veg, men ikkje 
med tilknyting 
til gang og 
sykkelveg. 

* Ikkje særlige negative eller 
positive konsekvensar. 

0 

Sjø og vassdrag Store deler av 
området er 
preget av 
myrområder. 
Det renner 
fleire små 
bekker 
igjennom 
planområdet. 
Området er 
lokalisert ca 
150 meter frå 
Geiskeliåni. 

* Ein må sjå på flaumsonar 
for bekkar i området og 
take omsyn til desse i 
detaljplanlegging. 

-2 

Grend- og 
tettstadsutvikling 

Området er eit 
utviklingområd
e i plan for 
Midtregionen 

* Ei auking av tal på einingar 
samanlikna med gjeldande 
plan vil legge meir press på 
infrastruktur. Behov for 
utbetring av eksisterande 
infrastruktur må avklarast i 
detaljplan. 

1 

Barn og unge Ligg godt 
plassert i 

* Ingen særskilte positive 
eller negative forhold for 

0 
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forhold til 
skiløype. 

barn og unge 

Skule og barnehage Ikkje aktuelt    
Rekreasjon og friluftsliv Ligg i 

tilknyting til 
eksisterande 
skiløype 

** Positivt med god tilgang til 
løypenett 

+2 

Vatn og avløp Det er VA-
leidningar i 
nabofeltet. 
Dette er privat 
anlegg. 

** Kapasitet er uviss og må 
utgreiast i 
detaljreguleringsplan. Her 
må ein også sjå på om det 
private anlegget er tilkopla 
offentlege leidningar. 

-1 

Trafikale 
forhold/trafikksikkerhei
t 

Vegen opp til 
området er 
smal, men det 
er ikkje stor 
trafikk. 
Åtkomst 
løysast frå 
eksisterande 
veg. 

** Kapasitet på veg bør 
utgreiast i 
detaljplanlegging. 

+1 

Risiko og sårbarheit: 
Det er ikkje særskilte faremoment eller anna som ligg til hinder for å nytte området til ønska 
føremål. 
 
Oppsummering av konsekvensar 
 
Positiv: Ein får utnytta areal i eksisterande område for fritidsbustader betre, det er ikkje 
artsførekomstar eller  kulturminne i området som er til hinder for utnytting. 
Negativ: Området har potensiale som del av eit større kulturlandskap i jordbruket som er registrert 
som viktig. 
 
Konklusjon: 
Sjølv om området kunne vert nytta som ein del av eit større viktig kulturlandskap i jordbruket, er 
området sette av til fritidsbustader i gjeldande plan, og det er dermed gjort ei utgreiing som 
konkluderer med at det er dette føremålet ein ønsker for området. Området kan tole høgare tetthet 
og fleire einingar, så lenge dette ikkje er i strid med flaumsonar for bekkar i området, og 
eksisterande infrastruktur oppgraderast til å tole auke i bruk. 
 
 
Merknad: 
 
 
 

6.2 Stedsutvikling  

Geiskelid som hytteområde fremstår i dag som et godt etablert, men eldre hytteområde. Det er noe 
varisjon i typer og størrelser på hytter i feltet som grenser til planområdet. Enkelte tomter er modne for 
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utskiftning eller oppgradering. Reguleringsplanen legger opp til en moderne hyttetype og sørre tomter 
som vil være attraktive, med god utsikt og gode solforhold og nærhet til natur og skiløype. 

6.3 Økonomiske konsekvenser  

Nye veier og VA-anlegg innenfor planområdet vil være privat. Det vil derfor ikke medføre noen 
økonomiske konsekvenser for kommunen å bygge ut hytteområdet.  

6.4 Barn og unge 

I områdeplanen er det flere tema som berører barn og unge, selv om det ikke er fastboende. Barn vil 
likevel oppholde seg i området over lengre tidsrom, særlig i ferier. Planområdet ligger i nærhet til store 
friluftsområder og det oppfattes av den grunn som unødvendig å avsette eget areal til lekeplass. Barn og 
unges interesser anses som godt ivaretatt med blant annet gode muligheter for etablering av akebakker og 
skiløyper i vintersesongen.  

6.5 Universell utforming 

Universell utforming er sikret gjennom plan- og bygningsloven.  

6.6 Sosial infrastruktur 

Ved etablering av felles møteplasser og arealer knyttet opp mot friluftsområder vil forslaget være med å 
bedre den sosiale infrastrukturen for planområdet. Planforslaget åpner for å lage felles møteplasser i 
grøntområdene mellom hyttene. Bålplasser mv. 
 
Siden det er et hytteområde som er planlagt, er det ikke tatt hensyn til skole- og barnehagekapasitet.  

6.7 Idrett og friluftsliv 

Planområdets hovedfunksjon er som et ferie- og friområde. Utbyggingen vil ikke påvirke området 
negativt i forhold til friluftsliv og rekreasjon. Flytting av skiløype kan gjøres på sommerstid, og vil ikke 
påvirke ferdsel i denne så lenge anleggsarbeider pågår. Innenfor planområdet er det gode muligheter for å 
etablere skiløyper på vinterstid.  

6.8 Trafikkvurderinger 

Overordnet sett vil ikke trafikksituasjonen på Geiskelid gjennomgå store endringer fra slik den fremstår i 
dag. Alle eksisterende hytter vil få egen adkomstvei fra Geiskeiveien som er felles med hyttene som 
grenser til samme vei, disse veiene vil ikke utgjøre noen endringer i forhold til sikkerhet. Det vil bli noe 
økt trafikk på Geiskeivegen og i kryss ut mor RV9 
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6.9 Plan for vann- og avløp, offentlig nett 
Detaljutforming av VA-anlegg og annen infrastruktur gjøres i tekniske planer ved senere planfase som 
skal godkjennes av kommunen. Dette er også satt krav om dette i reguleringsbestemmelsene til 
planforslaget. Ny EL- infrastruktur til og på planområdet må videre avklares og planlegges i tekniske 
planer. 

6.10 Støy 

Det ligger en skytebane et lite stykke fra planområdet. Støy fra skytebanen vil i noen grad kunne påvirke 
hytteområdet. Støyen fra skytebanen er periodisk og i lite grad sammenfallende med aktivitet i hyttefeltet. 
Da denne typen støy best reduseres ved tiltak i nærheten av støykilden er det ikke hensiktsmessig å gjøre 
støytiltak for uteområdene ved hyttene. Støyen er ikke konstant støy, som fra f.eks en vei, og vil derfor 
være innenfor akseptable nivåer. Utbyggingen i seg selv vil ikke generere støy. 

6.11 Jord og skogbruk 

Planområdet omfatter deler av en landbrukseiendom. Men dette forholdet er avklart i 
konsekvensutredning til kommmuneplanen. Man beslaglegger ikke arealer som drives til landbruk i dag, 
men arealene vil grense til landbruksarealer. Geiskelivegen fungerer som en naturlig barriære mellom 
landbruksarealer og nytt hyttefelt.  

6.12 Naturmiljø og biologisk mangfold 

Innenfor planområdet er det registrert en livskraftig art. Det gjelder arten Tranestarr som er en karplante. 
Arten er klassifisert som bæredyktig, men med høy verdi. Lokaliteten som er registrert ligger i utkanten 
av planområdet. Det planlegges ingen særskilte tiltak, men grønne korridorer langs bekker og ved pytter 
vil bidra til å verne biotoper som kan være viktige for arten. 

6.13 Landskap 

De eksisterende hyttene i tilgrensende hyttefelt er godt tilpasset terrenget. Fremtidig bebyggelse skal også 
tilpasses terrenget.  
 
Reguleringsbestemmelsene setter generelle krav til utforming. Ved etablering av nye hytter skal de 
tilpasses terreng og omgivelser. Hyttene skal bygges i tråd med byggeskikksrettleiaren til Bykle 
kommune, men det åpnes for et moderne utrykk ved at man for deler av feltet åpner for flatt tak/pulttak 
og større glassflater i fasade. 
 
De nyetablerte veiene er tilpasset terrenget i størst mulig grad. Geiskelid vil fremdeles fremstilles som et 
naturrikt hytteområde.   

6.14 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen kulturminner i området. Området er en del av et landbruks-kulturmiljø. Dette forholdet er 
vurdert da man har avsatt område til fritidsbebyggelse i overordnede planer. 
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6.15 Grønnstruktur 

Geiskelid hytteområde har en god utforming. At skog og natur trekkes godt innpå hytteveggen er en stor 
fordel og er med på å gi hytteområdet en egenart. Utbyggingen endrer ikke dette inntrykket. 
Grønnstrukturen i området er fremdeles godt representert og ligger i forbindelsene langs bekkeløp og i 
bufferarealer mot skiløype og tilgrensende hytteområde.. Grønnstrukturen er kriteriet for en god plan. 
Dette fordi den tar vare på landskapsverdier, har betydning for biologisk mangfold i dyre- og plantelivet 
samtidig som den er med på å skape trivelige ferdselsårer for mennesker på ski eller til fots. 
Grønnstruktur med god vekst tar også opp mye overvann.  
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7 Risiko og sårbarhet (ROS) 
 
Det er utarbeidet en ROS-analyse iht. bestemmelsene i §4-3 i Plan- og Bygningsloven. Se vedlegg for 
risiko- og sårbarhetsanalyse. 
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8 Oppsummering og konklusjon 

8.1 Konklusjon 

Planforslaget gir en positiv utvikling av Øvre Geiskelid hytteområde. Planforslaget tilpasser seg 
eksisterende, tilgrensende hytteområde. Samlet sett vil området få et mer moderne uttrykk. Det er god 
balanse mellom ntur og hyttetomter og generøse, store tomter vil bidra til å heve inntrykket om at det er 
mye natur mellom hyttene. Tomtene får gode solforhold og flott utsikt, samt kort vei til store 
naturområder med høy rekreasjonskvalitet. 
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9 Innkomne merknader 
Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og 
medvirkning. Allmennheten og berørte parter fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved 
varsling av oppstart. Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn. Det er 
avholdt oppstartsmøte 05.02.15 med kommunen med representanter fra tiltakshaver til stede. Planarbeidet 
ble varslet første gang 17.03.15 med frist for å komme med merknader 20.04.15. Nytt varsel med utvidet 
plangrense ble sendt ut 20. april 2016 med frist for innspill 21. mai.  

Under følger innkomne merknader til første varsel om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer 
til merknadene: 

Innkomne 
merknader: 

Merknad: Kommentarer:  

Fylkesmannen i 
Aust-Agder 

23.02.15 

1 1. I reguleringsplanen for 
Midtregionen er området avsatt til 
utbyggingsområde for fritidsboliger. I 
planen ble det fastsatt hvor mange 
nye fritidsboliger som kunne bygges i 
kvart delområdet i tillegg til 
eksisterende fritidsboliger. For 
områda A19, A20 og A21 er det 
12, og planen åpner ikke for flere 
hytter enn det. Denne kvoten for nye 
hytter er brukt opp. En øking i tallet 
fritidsboliger er ikke i samsvar med 
overordna plan for Midtregionen. I 
reguleringsplan for Midtregionen er 
det et øvre tall på totalt 465 nye 
fritidsboliger. Tallet er satt med 
spesiell tanke på villreininteressene i 
området. 
I planforum 18.2.2015 var det opplyst 
at blant annet område A20, er av de 
mest etterspurte områdene for 
bygging av fritidsboliger. Det er også 
gitt ønske om å flytte noen av kvotene 
med fritidsboliger fra en del av 
planområdet til et anna. Heiplanen ble 
vedtatt i 2012 og løypeplanen i 2009, 
og dermed har en nå oppdatert 
kunnskapsgrunnlaget om villreinen 
sitt bruk av arealene og en samla plan 
for kanalisering av ferdsel. 
Fylkesmannen mener derfor det nå er 
en god idé å revidere 
reguleringsplanen for 

1. Planforslaget vil ikke sendes inn 
før Reguleringsplan for 
Midtregionen først er revidert.  
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Midtregionen. Kommunen kan da 
vurdere samla belasting for 
naturmangfold, og se alle aktuelle 
interesser i området i sammenheng. 
Bykle kommune har i planutvalget 
16.2.2015 vedtatt en revidert 
planstrategi, der en tar sikte på å 
komme i gang med revisjon av 
reguleringsplan for 
Midtregionen i 2015. Fylkesmannen 
mener dette er en god idé, og at en 
slik revisjon bør skje før en begynner 
å øke kvoten i enkeltfelt. 
Fylkesmannen er villig til å drøfte 
tallet på fritidsboliger og fordelinga 
av disse mellom delområdene i en 
revisjon av reguleringsplanen for 
Midtregionen. 
 

2 Enkeltplanar som åpner for utbygging 
vil kunne legga uheldige føringer for 
videre planarbeid. 
Dersom en åpner for utbygging av 
enkeltområde får en ikke en vurdering 
av den samla belastingen på området. 
Plassering av ev. nye fritidsboliger og 
må sees i sammenheng med de andre 
delområdene. Detaljreguleringsplanen 
vil etter miljøvernavdelinga sin 
vurdering føre til klare ulemper i 
forhold til de hensynene 
reguleringsplanen for Midtregionen 
skal ivareta, og legge føringer for 
revisjon av hele planen. På denne 
bakgrunn anbefaler Fylkesmannen i 
Aust-Agder å vente med 
detaljreguleringsplaner til 
reguleringsplanen for Midtregionen 
blir revidert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planforslaget vil ikke sendes inn 
før Reguleringsplan for 
Midtregionen først er revidert.  

Aust-Agder 
fylkeskommune 

06.03.15 

 

3 Seksjon for plan og natur vil påpeke 
at det er uheldig at det åpnes for å 
regulere inn flere hytter, enn det som 
er fastsatt gjennom Reguleringsplan 
for Midtregionen. Gjennom 
Reguleringsplan for Midtregionen er 
det gjort en helhetlig og samlet 
vurderinger av mange forhold. 
Dersom det lages en detaljplan for en 
grense hvor kvoten allerede er nådd, 
vil det kunne undergrave enigheten 

3. Planforslaget vil ikke sendes inn 
før Reguleringsplan for 
Midtregionen først er revidert.  
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og fordelingen som ligger til grunn i 
Reguleringsplan for Midtregionen. 
Seksjon for plan og natur vil derfor 
anbefale at Reguleringsplan for 
Midtregionen først revideres (slik 
også Planutvalget i Bykle har foreslått 
i møte 16.02.15), før det igangsettes 
nye detaljreguleringer i Midtregionen. 
På den måten kan kommunen og 
innbyggerne få en helhetlig vurdering 
av hele Midtregionen, om det kan 
bygges flere hytter, i hvilke 
områder/teiger og antall. 

NVE 

24.02.15 

4 Det går flere vassdrag gjennom 
planområdet. Ifølge kartverk (AR5) er 
en stor andel av planområdet myr. 
Klimafremskrivninger tilsier at det vil 
bli hyppigere og større flommer i små 
vassdrag i hele landet. Flom i små 
vassdrag bør vies særlig 
oppmerksomhet i planarbeidet. Ber 
om at NVEs sjekkliste benyttes. For å 
lette høringsprosessen bes det om at 
det kommer tydelig frem av 
plandokumentene hvilke vurderinger 
og konklusjoner som er gjort. NVE 
skal ha tilsendt planbeskrivelse, 
plankart og bestemmelser samt alle 
relevante fagkyndige utredninger som 
er gjennomført i forbindelse med 
planarbeidet. NVE ber om at alle 
plandokumenter sendes elektronisk til 
rs@nve.no. Forhold som kan medføre 
innsigelse fra NVE er blant annet 
manglende innarbeiding av 
hensynssoner for flom- eller 
skredfare. 

4. NVEs sjekkliste er tatt med i 
vedlagt risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

Setesdal miljø og 
gjenvinning IKS 

5 En utvidet regulering på 20-30 hytter 
nye hytter innebærer et ekstra areal 
for returpunktet. Setesdal Miljø og 
Gjenvinng IKS ønsker ikke flere 
returpunkter for området. 

6 Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 
ser for seg at eksisterende bod nr. 36 
for Gjeiskelid får et tilbygg på ca. 
15m2. ( i lengderetning) Grunneier 
må stille vederlagsfritt ferdig 
opparbeidet tomt for bodutvidelse. 
Tomten må være ferdigstilt før det 
bygges i området. 

5. Tas til orientering  

 

6. Tas til orientering.   
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Vedlegg: 
 
Vedlegg 1: Plankart i målestokk 1:1500 A3 
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser detaljreguleringsplan Øvre Geiskelid 
Vedlegg 3: ROS 
Vedlegg 5: Varslingsbrev 
 


