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Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for Rv. 9 Byklestøylane - 
Hartevatn  i Bykle kommune 

Vi viser til brev fra Statens vegvesen, med varsel om oppstart av detaljregulering for Rv. 9 
Byklestøylane – Hartevatn i Bykle kommune.  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av rv. 9 over en strekning på om lag 16,4 
km mellom Byklestøylane og Hartevan i Bykle kommune. Det går fram av oversendingen at veien 
stedvis skal planlegges i ny trasé, for å etterkomme geometriske krav til veganlegg.  

SVV har i samråd med Bykle kommune vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om 
konsekvensutredning.  

Innspill fra Statsforvalteren 
Statsforvalteren vil minne om at dersom planforslaget avviker vesentlig fra gjeldende plan, må 
forslagsstiller vise hvilke virkninger avviket medfører, jf. pbl § 4-2 første ledd. Planbeskrivelsen må 
vise hva planen vil medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Mangler 
ved planbeskrivelsen vil kunne være en saksbehandlingsfeil.  

Villrein 
Rv. 9 mellom Byklestøylane og Hartevatn går gjennom tre definerte trekkområder for villrein mellom 
Austheia og Setesdal Vesthei. Statsforvalteren viser i den forbindelse til Heieplanens retningslinjer 
for hensynssone trekkområder: 

 Det skal ikke godkjennes byggetiltak som kan stenge av eller forverre dagens situasjon i disse
trekkområdene.

 Det skal så fremt det er mulig, ikke tillates aktivitet som fører til unødvendig forstyrelse når reinen
trekker.

 Ved evt. planer om utviding, opprusting, omlegging eller endring av åpningstider mm av
eksisterende veganlegg, skal det legges vekt på å bedre situasjonen for villreinens trekk gjennom
tunnelløsninger, andre tekniske løsninger, merking, informasjon, brøyterutiner og andre tiltak.
Tiltak som kan forverre villreinens trekk tillates ikke.
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Foreløpig vurderer Statsforvalteren at en utvidelse av Rv. 9 på strekningen som ikke forbedrer 
dagens situasjon med tanke på villreinens trekkmuligheter vil være i strid med nasjonale mål for 
forvaltning av villreinens leveområder. Statsforvalteren forventer at planforslaget innarbeider 
avbøtende tiltak for villreinens trekkmuligheter på områder registrert som trekk-områder for 
villreinen, vist på kart under.  
 

 
Kommuneplan for Bykle kommune med hensynssone «trekkområde». 
 
Vannmiljø 
Vi minner om at kantvegetasjonen langs vassdrag med årssikker vannføring er lovbeskyttet, jf. 
vannressursloven § 11. I bestemmelsen fastsettes et generelt krav om at det skal opprettholdes et 
begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. 
Vannressursene med kantvegetasjon og arealer som grenser til, må forvaltes slik at de er til mest 
mulig glede og nytte for alle, og slik at ressursene og det biologiske mangfoldet blir tatt vare på. Vi 
viser i den sammenheng til veileder om Kantvegetasjon langs vassdrag utgitt av NVE. 
 
Vi ber om at bredden på vegetasjonsbeltet fastsettes i reguleringsplan, og at arealene reguleres til 
LNF - naturformål eller Grønnstruktur – naturområde evt. LNF-formål med hensynssone bevaring 
naturmangfold, med bestemmelser i tråd med kravene i vannressursloven § 11. 
 
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag  
Statsforvalteren minner om at det er forbud mot tiltak i vassdrag, jf. forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag. Tiltak i vassdrag kan ikke gjennomføres før det foreligger tillatelse fra ansvarlig myndighet. 
Tillatelse etter denne forskriften gis av Statsforvalteren når det gjelder tiltak i strekninger som fører 
anadrom laksefisk, kreps eller ål.  Fylkeskommunen er myndighet for øvrige vassdragsstrekninger. 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf
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Naturmangfold 
Statsforvalteren ber om at det i videre planarbeid fremskaffes nødvendig dokumentasjon om 
naturmangfoldet innenfor planområdet. Videre ber vi om at det gis en beskrivelse og vurdering av 
konsekvensene av planforslaget for områdets biologiske mangfold. I denne sammenheng vises det 
til naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7. Herunder ber vi om at kommunen foretar og synliggjør 
relevante vurderinger i henhold til de aktuelle bestemmelser i naturmangfoldloven. 
 
Innenfor planområdet er det en rekke registrerte dype myrer. I tillegg til å være rasteplass og 
levested for dyr og planter, er myrer gode flomdempere, og de kan lagre store mengder karbon. I 
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, vedtatt ved kgl. Res. 14. 
mai 2019, er det trukket frem at det er viktig å ivareta natur som våtmark, myrer, elvebredder og 
skog ved arealplanlegging, da disse naturtypene kan dempe effektene av klimaendringer. Vi 
forventer vi at man i det videre planarbeidet tar hensyn til disse myrområdene.  
 
 
Statsforvalteren ber ellers om at særlig følgende vurderes og gjøres rede for i det videre 
planarbeidet: 
 
- Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4.  
- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 
- Luftkvalitet, se retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging  
(T-1520/2012). 
- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 
- Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og 
bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – 
metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen» (DSB/2017) anbefales. 
Klimaendringer/klimatilpasning skal også belyses i ROS-analysen, se i denne sammenheng bl.a. 
www.klimatilpasning.no. 
- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7. 
- Vannforskriften § 12. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Heidi Johansen (e.f.) 
seniorrådgiver 
 

  
 
Bjørn Loland 
seniorrådgiver 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Bykle kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for Rv. 9 Byklestøylane - 
Hartevatn   
 
Viser til oversending fra 08.07.21. Fylkeskommunen er gitt utsatt svarfrist til 15.09.  
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for utbedring av eksisterende veg som gir bedre 
trafikkavvikling, økt sikkerhet og færre ulykker samt å redusere skadeomfang dersom ulykker 
skulle inntreffe. Planområdet omfatter en strekning på ca. 16,4 km. Enkelte steder er vegen 
foreslått i ny trase for å imøtekomme geometriske krav.  
 
Fylkeskommunedirektøren har følgende innspill til planarbeidet: 
 
Villrein  
Planområdet ligger innenfor bygdeutviklingssona i Regional plan for Setesdal Vesthei, 
Ryfylkesheiane og Setesdal Austhei (heiplanen). Planområdet berører hensynssone 
trekkområder på tre ulike steder.  
 
Trekkvegene må sikres slik at tiltaket ikke vil hindre eller vanskeliggjøre trekket over vegen. Det 
bør vurderes nærmere om det er tiltak som heller kan bedre trekkforholdene for villreinen.  
 
Vi viser til retningslinjene for hensynssone trekkområder i heiplanen: 
 

 Det skal ikke godkjennes byggetiltak som kan stenge av eller forverre dagens situasjon i 
disse trekkområdene.  

 Det skal så fremt det er mulig, ikke tillates aktivitet som fører til unødvendig forstyrelse 
når reinen trekker.  

 Ved evt. planer om utviding, opprusting, omlegging eller endring av åpningstider mm  
av eksisterende veganlegg, skal det legges vekt på å bedre situasjonen for villreinens  
trekk gjennom tunnelløsninger, andre tekniske løsninger, merking, informasjon,  
brøyterutiner og andre tiltak. Tiltak som kan forverre villreinens trekk tillates ikke. 

 
Landskap 
Det vil være viktig med en landskapstilpasset arrondering av fyllinger ned mot naturterreng/vann 
og at denne tilsås med stedegen vegetasjon. Det vil også være viktig med en arrondering som 
ikke vanskeliggjør trekkforholdene for villreinen. 
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Friluftsliv  
Nasjonal sykkelrute nr. 3 er lokalisert på rv. 9 på strekningen innenfor planområdet. Planen må 
ivareta interesser som er knyttet til dette.  
 
Fysiske tiltak i vassdrag/vannforvaltning 
Planområdet følger Otravassdraget og går flere steder langsmed elva. Flere tilførselselver til 
Otra krysser under dagens veg. Fysiske tiltak i vann og vassdrag kan ha betydning for 
produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer og vil være søknadspliktige 
etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Fylkeskommunen er myndighet i områder som ikke har 
anadrome laksefisk.  
 
Ved inngrep i vannforekomster er det viktig å ivareta miljømålene i vannforskriften, jf. § 4 -7. 
Tiltakshaver er ansvarlig for at nødvendige tiltak iverksettes slik at vannforekomstene ikke blir 
forringet. Det må innhentes kunnskap om dagens tilstand, og påvirkningsgraden av nytt tiltak må 
anslås og vurderes. 
 
Arkeologi og nyere tids kulturminner 
Det ble foretatt en befaring av planområdet 01.09.21. Det er registrert flere kulturminner langs 
traseen, hovedsakelig knyttet til jernutvinning. Potensiale for funn av uregistrerte fredete 
kulturminner innenfor planområdet anses å være stort. Etter befaringen er det oversendt et 
budsjett for den arkeologiske registreringen av planområdet. Det er oversendt budsjett for 
registreringen som tiltakshaver har akseptert, jf. kulturminnelovens § 10. Registreringen vil starte 
opp 28.09.21. Det vil i forbindelse med den arkeologiske registreringen bli foretatt en samlet 
vurdering av kulturminner og kulturmiljø.  
 
I det videre planarbeidet må det tas hensyn til kulturmiljø med tilhørende verneverdig 
bebyggelse på Iveroni, kulturmiljøer på blant annet Listøyl og Finnen samt en SEFRAK-registrert 
høyløe på Skardsmo.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingvild Nina Skjong    Silje Utne Bjørke 
avdelingsleder    rådgiver 
Plan                       Plan 

    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: STATSFORVALTEREN I AGDER 
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for utbedring av 

rv. 9 på strekningen Byklestøylane – Hartevatn - Bykle kommune, 

Agder 

Vi viser til varsel om oppstart datert 8.7.2021. 

Konkret tilbakemelding  

NVE anbefaler å gå gjennom vår kartbasert veileder for NVE-tema for reguleringsplan, som går 

gjennom alle våre fagområder. Veilederen gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal 

ivaretas i reguleringsplanen. Våre fagområder, med henvisning til veiledning, er omtalt under. 

Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.  

For denne plansaken viser vi særlig til tema: vassdragsmiljø og flom. 

 

NVEs generelle innspill  

 Om NVE  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å 

bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde 

strøk (urbanhydrologi). NVE veileder og gir råd om hvordan ta hensyn til disse saksområdene når 

en utarbeider arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).  

Flom, erosjon og skred  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og 

skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven setter 

tydelige krav til sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og 

utbygging, og byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7, utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og 

skredfare, herunder kvikkleire. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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utredning av faren. NVEs veileder for fareutredning for skred i bratt terreng skal fungere som en 

bransjestandard. NVEs kvikkleireveileder 1/2019 er en preaksepert ytelse for å ivareta kravene i TEK17 

om sikkerhet i områder med fare for kvikkleireskred. For områder under marin grense viser vi til 

prosedyrebeskrivelsen i kap. 3.2. Hvis tiltaket ligger innenfor et mulig løsne- eller utløpsområde, må det 

bli gjort en faglig vurdering i samsvar med prosedyren.  

Overvann 

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 

mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene 

og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan 

blokkere avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i 

uønsket retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon 

som bør bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta 

imot økt avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes 

påvirkning på avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen 

slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann 

på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.  

For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. Norsk Vanns 

veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - 

«Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling 

Vassdrag- og grunnvannstiltak  

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, ber vi om at dette kommer klart 

fram i oversendelsesbrevet. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg  

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 

vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap 

involveres tidlig.  

Generell veiledning 

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 

veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/.  

På NVEs internettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye 

arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 

NVEs oppfølging av planarbeidet 

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs 

veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging.  

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I 

plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det er bedt om faglig bistand til 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/?ref=mainmenu
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://www.nve.no/karttjenester/?ref=mainmenu
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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konkrete problemstillinger. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt 

planer som sendes på høring til NVE. 

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken. 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Astrid Flatøy 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   
 

  

Kopi til: 

Bykle kommune 
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Vår ref: Sakshandsamar: Dato:   
2021/373-15 Signe Sollien Haugå 01.09.2021 
 Signe.Sollien.Hauga@bykle.kommune.no 
   
 
 
 
Regulering RV 9 - Byklestøylane - Hartevatn - innspel frå Bykle kommune 
 
  
 
Vi syner til vedtak frå planutvalet i Bykle – sak 172/2021 – den 30.08.2021. 
 

Vedtak: 
Bykle kommune syner til referat frå oppstartsmøte og ber Statens Vegvesen legge dette til 
grunn som innspel til planarbeidet 

 
 Samrøystes  
 
Samla saksinnstilling og kopi av nemnte referat ligg ved her.  
 
Med helsing 
Bykle kommune 
 
 
Signe Sollien Haugå 
Plansjef 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vert sendt utan underskrift. 
 
 
 
Kopi til: 
Vegvesen - Pål Helge Paulsen  
  

 
 
 

https://www.bykle.kommune.no/
mailto:postmottak@bykle.kommune.no
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SAKSFRAMLEGG 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

   

 

Regulering RV 9 - Byklestøylane - Hartevatn - innspel frå Bykle kommune  

 

Planutvalet  si behandling av sak   i møte den 30.aug.2021 

 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Bykle kommune syner til referat frå oppstartsmøte og ber Statens Vegvesen legge dette til 
grunn som innspel til planarbeidet 

 

Samrøystes vedteke. 

 

 

Kommunedirektøren si tilråding: 

Bykle kommune syner til referat frå oppstartsmøte og ber Statens Vegvesen legge dette til 
grunn som innspel til planarbeidet. 

 

 

Saksmappe: 2021/373 

Sakshandsamar: SHA 

Dato: 22.08.2021 

mailto:post@e-h.kommune.no
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SAKSUTGREIING 

Samandrag/ konklusjon 

Ein syner til referatet frå oppstartsmøtet. Kommunedirektøren syner til omtalte tilhøve som 
grunnlag for innspel frå kommunen. 

Bakgrunn for saka 

Statens vegvesen har sett i gong reguleringsarbeid for strekninga Byklestøylane –
Badstogdalen/ Hartevatn. Reguleringa omfattar 16,4 km av riksvegen med naudsynte 
sidearal. Prosjektet er eit utbetringsprosjekt, dvs det i hovudsak vil følgje dagens trase. Der 
det er naudsynt med ny lineføring grunna geomtri (kurvatur/stigning osb.) vil det stadvis bli ny 
trase. Føremålet med reguleringa er å legge til rette for betre trafikkavvikling, auka 
trafikksikkerheit mv. 

Det er gjennomført oppstartmøte der administrasjonen har spelt inn ulike tema og omsyn ein 
ønskjer ivareteke / utgreia i samband med reguleringa. I tillegg er det gjennomført ope 
informasjonsmøte med grunneigarar, velforeiningar og andre interesserte 19. aug. 2021. 

 

Formelt grunnlag 

Statens vegvesen utarbeider planforslag og legg denne ut til 1.gongs høyring/handsaming. 

Det er sendt ut varsling i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-8. 

Planen blir utarbeidd etter PBL §§ 12-3 og 3-7. 

 

§ 3-7. Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet (Utdrag frå rettleiar 
nedanfor) 

 

Myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan etter 
samråd med planmyndigheten utarbeide og fremme forslag til arealplan for slike tiltak og 
beslutte å legge slike planer ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for vedkommende 
plantype. Gjeldende kommunale eller regionale planstrategier skal vurderes i forbindelse med 
planarbeidet. 

For planleggingen gjelder for øvrig de vanlige regler om behandling og rettsvirkning av 
vedkommende plantype. 

 

Kommunen syter for 2.gongshandsaming / vedtak av reguleringsplanen.  
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Økonomiske vurderingar og konsekvensar 

Det er øyremerkt 500 mill. til RV9 utbetringar i Nasjonal transportplan – handlingsplanperioden. 

I tillegg er det avsett midlar i Fylkeskommunen gjennom konsesjonskraftavtale med 
regionsamarbeidet som kan bli nytta i prosjektet. Bykle kommune har ikkje direkte kostnader til 
prosjektet, men har tidlegare medverka med store løyvingar til RV9-prosjektet gjennom Regionrådet. 

 

Vurderingar og konsekvensar 

Kommunedirektøren vurderer at dei positive verknadene av opprusta veg vil vere markante for Bykle 
kommune.  Betre framkome og meir trafikksikker veg er positivt i eit samfunnsperspektiv.  

Kommunen som planmynde vil medverke til å i vareta ulike omsyn for å få eit balansert planforslag 
som tek i vare nasjonale og regionale verdiar, og lokale omsyn/tilpassingar. 

Administrasjonen har i oppstartsmøte m.a. drøfta og påpeika omsyn som: 

 Kulturlandskap og kulturminne 
 Landskap og siktliner (terrengtilpassa lineføring / terrenginngrep) 
 Biologisk mangfald og særskilt vilt og trekkområde 
 Friluftsliv - stoppeplassar og utsiktspunkt (opplevingar og tilgjenglegheit t.d. til vassdraget) 
 Infrastruktur (omsyn til etablerte leidningsnett og private vasskjelder, gateljos, busstopp, 

avkjørsler/kryssutforming, kryssing for skiløyper/løypenett, kraftliner og mogleheiter for 
jordkabling og trekkerøyr for fiber langs ny veg mv. 

 Risiko- og samfunnssikkerheit – miljøomsyn (støy m.v.). 

 

Administrasjonen er samde med SVV i hovudgrepet med å følgje eksisterande trase mest mogleg. Ein 
ser at dette vil ha minst verknader i høve inngrep.  

Førebelse terrengmodellar viser at Hoslemokleiva vil medføre store terrenginngrep /skjeringar for å 
få tilfredsstillande standard. Det er og ein del bebyggelse som ligg i området ein må finne 
tilfredsstillande løysingar for. 

Ein har difor bedt SVV om å greie ut alternativ lineføring på forprosjektnivå for Hoslemoleiva med 
tilhøyrande konsekvensar for å vere sikker på at det alternativet som blir vald er det som og har 
minst samla ulemper knytt til seg, og som over tid gir best vegframføring. Dette for å ha underlag 
/dokumentasjon for endeleg lineval, før planforslaget blir endeleg vedteke. 

Kommunedirektøren syner til oppstartsmøtet og legg til grunn at den gode samhandlinga held fram i 
planarbeidet. Ein tilrår at momenta frå oppstartsmøtet blir ivareteke i planarbeidet, og føreslær at 
ein syner til desse som kommunen sit formelle innspel til reguleringa. 
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Bykle,  

 

 

Kommunedirektør 

 

 

Vedlegg: 

1 brev_grunneiere 

2 Førehandskonferanse  oppstartsmøte - Rv 9 - Badstogdalen - Byklestøylane 2021 

3 Informasjonsmøte 19 aug RV 9 - Byklestøylane - Hartevatn  rev. 

Melding om vedtak blir sendt til: 
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Fra: Tveit, Roald <Roald.Tveit@ae.no> 
Sendt: 6. september 2021 10:19 
Til: Firmapost 
Emne: Byklestøylane - Hartevann 
 
Kategorier: Camilla 
 
Angående oppstart av reguleringsarbeid for RV 9 Byklestøylene – Hartevann i Bykle kommune. Ref: 
20/219749-S 
Agder Energi Nett har 22kV linjer som vil komme i konflikt med denne utbyggingen mer eller mindre 
hele strekningen. 
Her er en del kryssinger og linjen går store deler tett inn til RV 9. 
 
Avklaringer rundt dette bes gå via vår hjemmeside www.aenett.no.  
Link til bestillingsskjema: https://www.aenett.no/bygge-og-grave. 
 
Mvh AE Nett v/Roald Tveit 

 
Sensitivity: Internal 

http://www.aenett.no/
https://www.aenett.no/bygge-og-grave


Fra: Skjævestad, Frode <frode.skjevestad@kystverket.no> 
Sendt: 19. august 2021 20:45 
Til: Firmapost 
Emne: Innspill RV.9 Byklestøylane - Hartevatn 
Vedlegg: Oppstart RV9 Byklestøylane - Hartevatn .docx 
 
Vedlagt ligger innspill fra Hoslemotoppen hyttevel vedrørende oppstart planarbeid RV.9 
Byklestøylane - Hartevatn 
 
Hilsen 
Frode Skjævestad 
Hoslemotoppen hyttevel 



Hoslemotoppen hyttevel 

         Hoslemo 19.08.2021 

 

 

Statens Vegvesen 

Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 Lillehammer 

 

 

 

Høringsinnspill – Oppstart planarbeid RV.9 Byklestøylane – Hartevatn, Bykle 

kommune 

 

Hoslemotoppen hyttevel viser til mottatt melding om oppstart av planarbeid. Vi ser det som 

meget positivt at det nå igangsettes arbeid med denne delen av RV.9. Dette blir nok en del i 

arbeidet med å få «gul stripe til Hovden».  

Vi er naturlig nok opptatt av at avkjøringen fra RV.9 til Hoslemo blir så enkel og sikker som 

mulig og ber om at dette blir ivaretatt i planarbeidet. I tillegg vil vi påpeke at bussholdeplass 

og badeplass ved elva som ligger i umiddelbar nærhet til avkjøringen ivaretas.  

Ut over dette har vi ingen ytterligere kommentarer til oppstarten og håper at arbeidet får en 

fremdrift som beskrevet ut mottatt brev.  

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Frode Skjævestad 

Hoslemotoppen hyttevel 



Fra: Atle Olaf Monan <Atle.Monan@veidekke.no> 
Sendt: 2. september 2021 16:27 
Til: Firmapost 
Kopi: Aamodt.helge@gmail.com; hildethomassen1@gmail.com; reidar@lbp.no; 

jobrufjell@gmail.com; hanne.etterlid@lyse.net; espen@le-bygg.no; Bente 
Abrahamsen 

Emne: Innspill oppstart reguleringsarbeid RV 9 Byklestøylane - Hartevatn 
Vedlegg: Gule Sider® Kart.pdf; 20_219749-5Rv.9 Byklestøylane - Hartevatn i Bykle 

kommune, varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med vedlegg.pdf 
 
Hei! 
 
Viser til vedlagt varsel om oppstart reguleringsarbeid for strekningen RV9 Byklestøylane – Hartevatn. 
 
Vellene på Geiskeli (Øvre og Nedre), Nylund (Park og hyttegrend), Ørnefjell, Vidsyn og Nordli har 
følgende innspill til reguleringsarbeidet. 
 
● Det er flere hundre hytter i området og mange myke trafikanter som ferdes mellom innkjørsler 
Nordli,ØrnefjellVidsyn og Geiskeli, Nylund.  
Mange av oss har i opplevd skumle situasjoner hvor biler og tyngre kjøretøy har kommet veldig nær 
oss som sykler og går langs veien. 
Spesielt den sydligste halvdelen av strekningen brukes MYE til forbikjøring og da føler vi oss som 
myke trafikanter ofte oversett. 
Vårt primære ønske er GS-vei på omtalte strekning. Som et minimum bør det i alle fall etableres 
veiskulder for å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter. 
 
● Det har i lang tid vært snakk om å koble sammen skiløypene Nordli og Vidsyn. Skikulvert el.lign. Ber 
om at dette vurderes og at reguleringsplanen ivaretar dette. 
Tiltaket vil selvsagt også være et godt trafikksikkerhetstiltak i sommerhalvåret. 
 
● Vi forventer at det gjøres støyvurderinger når trasèen er klar, og at bytteeiere som vurderes som 
berørt i vurderingen kontaktes for dialog rundt støytiltak. 
 
● Som nevnt i kulepunkt 1 er strekningen forbi innkjørsel Geiskeli/Nylund hyppig brukt til 

forbikjøring. Det kommer ofte biler i begge felt forbi innkjørselen når vi skal ut på riksveien 
fra Geiskeliveien. Det virker som at mange bilister ikke er oppmerksomme på at det er inn-
/utkørsel til Geiskeli/Nylund. Ber om at det vurderes tiltak for å begrense dette i 
planleggingen. Skilting etc. 

 
På vegne av vellene i området. 
 
Atle Monan 
(Nedre Geiskeli vel) 
 
 



2.9.2021 Gule Sider® Kart
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Fra: Hilde Thomassen <hildethomassen1@gmail.com> 
Sendt: 2. september 2021 22:13 
Til: Firmapost; Pål Helge Paulsen 
Emne: Innspill oppstart reguleringsarbeid for strekningen RV9 

Byklestøylane – Hartevatn. 
 

 

Hei! 

Viser til varsel om oppstart reguleringsarbeid for strekningen RV9 Byklestøylane – 

Hartevatn. 

Vellene på Geiskeli (Øvre og Nedre), Nylund (Park og hyttegrend), Ørnefjell, Vidsyn og 

Nordli har gitt innspill i reguleringsarbeidet som vi støtter fullt ut. 

Vidsyn velforening ønsker å supplere med argumenter for å bygge undergang under riksvei 

9. 

Det har i lang tid vært et ønske med følgende bakgrunn: 

Trafikk/kryssing av vei i forbindelse med busstopp (passasjerer til/fra hyttene på vår side 

av veien) 

Kryssing av veien m/ski -kommunen har intensjon om forbinde skiløypene nord/sør - 

øst/vest for å gjøre midtregionens hyttefelt attraktive  

Trafikken er en utfordring med høy hastighet og mye forbikjøringer tett opp til veikryssene 

Nordli/Vidsyn 

Vi stiller gjerne på en befaring om våre ønsker for å utbedre trafikksikkerheten. 

Hilsen Hilde Thomassen 

Styreleder Vidsyn velforening 

Tlf 90967092 



Til: 

Bykle kommune 

Statens vegvesen          

 

 

20.09.2021 

 

 

Ski-/gangkulvert under Rv. 9 ved Vidsyn/Nordli hytteområde 

Statens vegvesen (Sv) i samarbeid med Bykle kommune (Bk) skal starte arbeidet med 

detaljreguleringsplan for riksvei 9 på strekningen Byklestøylane – Hartevatn. Det er gitt 

høringsuttalelse til Sv fra vel-foreningene i området Geiskelid/Nordli/Vidsyn/Ørnefjell området. 

Vidsyn velforening ønsker i tillegg følgende innspill som vi fremmer for Bk og Sv: 

I forbindelse med utvikling av hytteområdene i midtregionen har Bk i tidligere planbeskrivelser vist til 

hvordan løypenett og skitraseer skal utvikles.  

I henhold til planbeskrivelsene skal løypetraseen Hoslemo/Ørnefjell/Vidsyn forbindes med 

løypenettet fra Nordli mot Geiskelid/Maurli og Auversvatn samt Badstogdalen/Hartevasstjønn med 

ski-/gangkulvert for å sikre god og trygg kryssing av Rv. 9. Det er etablert gode løypetraseer i 

terrenget, men tverrforbindelsen med kryssing av riksvegen mangler fortsatt. Vi vil bemerke 

følgende: 

 Midtregionen som benytter dette løypenettet består av mange hundre hytter, - i tillegg er det 

ferdig regulert for utbygging av flere hundre hytter i tillegg. 

 Når en vil benytte løypenettet på andre siden av Rv. 9 enn der en befinner seg, benytter 

mange bil for å slippe kryssing av riksvegen med skiutstyr i hendene. Kulvert under vegen 

løser det behovet. 

 Det er busstopp ved kryss/avkjørsel til Ørnefjell og Nordli der mange passasjerer til/fra 

hyttene må krysse vegen. Her stopper også skibussen til/fra Hovden gjennom vintersesongen 

som i stor grad benyttes av barn og ungdom. 

 Trafikken på Rv. 9 er preget av mye trafikk med svært høy hastighet og mye forbikjøringer på 

denne strekningen. Dette er en spesiell utfordring for «myke trafikanter» særlig vinterstid 

med brøytekanter, snø- og islagt vei. 

For å understøtte kommunens ønske om utvikling av midtregionen som videre utbyggingsområde og 

minske presset på sentrale områder på Hovden, så vil utvikling av løypenett og bygging av kulvert 

under Rv. 9 være svært viktig. Det skal også bemerkes at alle som de siste 10 årene har kjøpt 

hyttetomt betaler kr 30 000,- til Bk for opparbeidelse og drift av løypenett. Med utbyggingsomfanget 

i midtregionen i denne perioden representerer det mange millioner kroner i engangstilskudd i denne 

perioden. 

Når anleggsarbeid med oppgradering av veien starter, vil det være ressursbesparende både praktisk 

og økonomisk å bygge kulvert i samhandling med veiutbedringen. Det gjelder trafikkavvikling som må 

tilpasses i lengre perioder, og utnyttelse av anleggsmateriell og riggkostnader som trengs ved slike 

arbeider. 

 

 

 



Vidsyn velforening ønsker at det gjøres en særskilt vurdering av muligheten for å samordne 

prosjektet med utbedring av Rv. 9 med bygging av ski-/gangkulvert ved Nordli. 

 

Med vennlig hilsen 

Hilde Thomassen 

styreleder 

Vidsyn velforening 



Fra: Frank Eilertsen <frankeilertsen@icloud.com> 
Sendt: 13. juli 2021 16:14 
Til: Pål Helge Paulsen 
Emne: Rv9 
Vedlegg: fredr_m_1_500.pdf 
 
 
Hei, ser jo bra ut dette, blir veien lavere i terrenget en fra før av? Ser bare de grønne feltene på 
kartet som kan virke som skråninger.  
Jeg deler innkjørsel med nabo hytta som ligger på motsatt side av veien, tenker han er interessert i 
egen avkjørsel. Ligger på Høyre side før du kommer til min hytte. Men han må sette seg i kontakt 
med deg slik at han kan få kart.  
Brønnen er den som er merket grønn. Tenker den ryker oppi alt dette, men det ordner seg tenker 
jeg.  
Vi ser frem til en ny vei med mer oversiktelige avkjørsler, men er jo ikke happy for at trafikken 
kommer nærmere hytta, kan en lyd vegg hjelpe der så er det helt topp.  
Ser frem til å høre fra dere igjen på senere tidspunkt og eventuelle nye terninger.  
Ha ei god jakt hilsen Frank.  
Sendt fra min iPhone 
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Pål Helge Paulsen

Fra: Frank Eilertsen <frankeilertsen@icloud.com>
Sendt: søndag 29. august 2021 10:05
Til: Pål Helge Paulsen
Emne: Re: Planvarsel, info

Hei Pål,  
Sitter på hytta og tenker på den nye veien. Den røde linja i front skal være en lyd voll av enten stein eller jord, det 
grønne er fyllmasse for å heve min tomt slik at jeg ikke merker trafikken like godt og da ny vei til adkomst.  
Syntes at dere kan holde en kartforretning før oppstart og en etter ferdig arbeid. Min tomt er ikke målt opp.  
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Skal vi ha en kaffe snart på tomta så kunne vi hatt en befaring ? Håper vi kan kommer til en enighet som gjør at jeg 
ikke taper på hytta sin verdi. 
Er oppkjøp et alternativ ? 

Ha en fin dag på heia   
Hilsen Frank  
 
 
 

13. jul. 2021 kl. 14:42 skrev Pål Helge Paulsen <paal.paulsen@vegvesen.no>: 

  
  
  
Viser til samtale: 
  
Fint om du sender noen innspill ift. adkomst  og brønn. Tegn gjerne inn brønnens plassering på 
vedlagt kart. 
  
Noen utsnitt som viser ny veglinje. Som nevnt, dette er en foreløpig linje og det kan bli endringer 
undervegs. 
  
<image004.jpg> 
  
<image003.png> 
  
  
Mvh 
  
  

Med hilsen 
Pål Helge Paulsen 
Mobil: +47 90227038  
  
  
<fredr_m_1_500.pdf> 
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Fra: Otto Hantho <ohantho@hotmail.com> 
Sendt: 16. juli 2021 13:58 
Til: Pål Helge Paulsen 
Emne: Rv. 9 Byklestøylane- Hartevann 
Vedlegg: Rettigheter Tinglyst Hytte Hovden.docx.pdf; Rettigheter Tinglyst Hytte 

Hovden, Boligmappa.no.pdf 
 
Hei, 
 
Sender deg en mail som avtalt på tlf i dag i forhold til eiendommen med adresse Setesdalsvegen 4171 
i Bykle kommune. 
 
Som sagt så har jeg i dag parkeringsplass på østsiden av riksveien, nærmere bestemt ved innkjørselen 
til eiendommene 4172 og 4174. Der har jeg en forholdsvis stor parkering med tinglyste rettigheter, 
men mitt store ønske er å kunne få en avkjørsel på riktig side av veien slik at vi slipper farlige 
situasjoner som det faktisk har vært en del av når vi skal gå langs og krysse vegen, spesielt på 
vinterstid.  
 
Jeg er veldig positiv til utbedringsplanene i forhold til denne vegstrekningen, og håper at dette vil 
gjøre det tryggere å ferdes her i fremtiden. 
 
Har du spørsmål eller annet så er det bare å ta kontakt med meg på tlf eller mail, og en fysisk 
befaring blir jeg også gjerne med på. 
 
Mvh 
Otto Hantho 
Tlf + 47 47 02 81 93 
 
 
 



Best om garasje/parkering 

• Registrert dato 

6 mars 1979 

• Dokumentnummer 

100889 

• Rettighet hefter i 

4222/3/13/0/0 

 

Bestemmelse om veg 

• Registrert dato 

17 aug. 1999 

• Dokumentnummer 

12232 

• Rettighet hefter i 

4222/3/13/0/0 

 



Rettigheter 
Registreringsenhet: Statens Kartverk 
 
 
 

Ajour pr.:1. november 2017 
 
 
 
Servitutter: 
BEST OM GARASJE/PARKERING 
Registrert dato: 6. mars 1979 
Dokumentnummer: 100889Rettighet hefter i: 941 / 3 / 13 / 0 / 0 
 
 
 
 
BESTEMMELSE OM VEG 
Registrert dato: 17. august 1999 
Dokumentnummer: 12232Rettighet hefter i: 941 / 3 / 13 / 0 / 0Bestemmelse om 
garasje/parkering 
Bestemmelse om vannrett og vannledning. 
 
 
 
 

InfoRettighet er i denne sammenheng en grunneiendoms rettighet på en annen grunneiendom og som begrenser 

grunneiers bruk av eiendommen. Altså dine rettigheter på en annen grunneiendom. Eksempler er fiskerett, 

båtplass, 4 meter bred vei over eiendommens sydgrense, felles snørydding og lignende. En rettighet er motsatsen 

til en servitutt og kan være tidsbegrenset eller evigvarende og etableres som hovedregel med en avtale mellom 

partene som berøres. Rettigheter og servitutter sikres rettsvern ved at den tinglyses på eiendommen den hviler. 

En anmerking om tinglysing av servitutten blir ført inn i grunnboken, mens selve dokumentet som beskriver 

rettigheten føres inn i panteboken. Boligmappa viser dato for rettigheten samt dokumennummer i panteboken. 
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Pål Helge Paulsen

Fra: Otto Hantho <ohantho@hotmail.com>
Sendt: fredag 13. august 2021 10:16
Til: Pål Helge Paulsen
Emne: Setesdalsvegen 4171
Vedlegg: DJI_0015 (1) (002).JPG; DJI_0023 (002).JPG; Ny innkjørsel og dagens parkering- garasjeplass, 

Setesdalsvegen 4171.jpg

Hei igjen, 
 
Legger ved noen bilder fra vegen som går forbi hytta mi. Som du ser på det siste bildet så har jeg tegnet inn en mulig 
trase for ny avkjørsel. Jeg har også ringet rundt dagens parkering på andre siden av vegen der jeg har en tinglyst 
rettighet til parkering/ garasje.   
 
Ønsket mitt er som sagt å få en trygg avkjørsel og veg til hytta. 
 
Ta gjerne kontakt om det skulle være noe mer informasjon du trenger fra meg. 
 
 
Mvh 
Otto Hantho 
Tlf + 47 47 02 81 93 
 
 



Fra: nils.martin@fhssorlandet.no 
Sendt: 13. juli 2021 10:48 
Til: Firmapost 
Emne: Ang planarbeid RV 9 Støylane - Hartevann 
 

Hei. Vil bare gjøre oppmerksom på avkjørsel inn til hyttefeltet Hoslemokleivi like sør for 

Berdalsbru. Denne avkjørselen er svært uoversiktlig. I tillegg ligger den nærme svingen på 

riksveien. Sørfra er faren stor for at nedbremsing før avkjøring blir av bilen bak tolket som at 

man vil slippe biler forbi på den lange sletta som følger. Slike ulykker har vi hatt her.  

Sletten fra brua og ned til avkjørselen gjør også at farten i området er høy.  

Mvh 

Nils Martin Nilsen  

Daleheia 6  

4640 Søgne  

Mob 41140049  

 

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon 



From: Cecilie Sangvik <Cecilie.Sangvik@kristiansand.kommune.no> 
Sent: 1. august 2021 13:47 
To: Firmapost 
Subject: Innspill planarbeid Rv.9 Byklestøylane - Hartevatn i Bykle kommune 
 

Hei 

Vi har tre innspill til planarbeidet Rv.9 Byklestøylane- Hartevatn i Bykle kommune. Vi eier ei 

hytte i Hoslemokleivi (nr.8). Foreldrene mine har tidligere eid nabohytta, så vi har vært i 

området i ca.25 år.  

 

De siste årene er det veldig merkbart at trafikken på Rv.9 har økt betraktelig og farten er 

veldig høy. Det er mye tungtrafikk/busser og campingbiler på veien. Det er veldig risikofylt å 

være fotgjenger langs denne veien. Av og til har vi behov for å ta buss, og busstoppet ligger 

ved Berdalsbru (500-600 meter unna). Det er også fine badeplasser i nærheten, men disse er 

så og si utilgjengelige uten å kjøre bil på grunn av trafikken. Det er også veldig risikofylt å 

sykle sammen med barna våre på 5 og 6 år langs veien. Det har vært flere nestenulykker 

mellom fotgjenger og trafikanter.  

 

Vi ønsker derfor å komme med et innspill om ønske om fotgjengerfelt fra Hoslemokleivi til 

Berdalsbru.  

 

Det er sendt ut varsel om ny reguleringsplan i området der vi har hytte (Hoslemokleivi), dette 

vil føre til økt trafikk inn og ut av avkjørselen. Avkjørselen er i dag veldig dårlig plassert og 

lite oversiktlig. I desember 2019 var vi selv involvert i en trafikkulykke ved avkjørselen. 

Avkjørselen er for nært etter svingen og veldig uoversiktlig.  

 

Vårt innspill er å flytte avkjørselen lengre ut på sletten mellom Hoslemokleivi og Berdalsbru.  

 

Et siste innspill er å redusere fartsgrensen i området. Jeg vil nok anta at dersom veien blir 

merket med gul stripe vil også bilistene øke farten betraktelig! 

 

Mvh. Cecilie Sangvik og Jarle Klausen 

 

Last ned Outlook for iOS 

https://aka.ms/o0ukef


Fra: tallak.hoslemo@gmail.com 
Sendt: 22. august 2021 16:43 
Til: Firmapost 
Kopi: Pål Helge Paulsen; berhus84@online.no; Trygve Hoslemo 
Emne: Dykkar ref 20/219749-6  RV 9 Byklestøylane Hartevatn i Bykle kommune  

innspel til planarbeidet. 
 
Hei. 
Takk for eit greitt informasjonsmøte i Bykle den 19.08. Veldig bra at det vert sett igong planarbeid og 
utbygging på denne strekninga. 
 
Underteikna eig gnr 5 bnr 1 og vert berørt på to parsellar innforbi området litt sør for krysset til 
Glidbjørg og til Berdalsbru. 
 
Veldig positivt at vi kan få eit dialogmøte om planen. Høyrer frå dykk når det vert gjennomført. 
 
Punktvis ønskjer vi å drøfte følgjande (ikkje uttømande) som vert berørt av utbygginga (jfr skisse som 
vart vist på møte) 
 
Hoslemokleiva hyttefelt, tilkomst, parkering, interne vegar, forholdet til bebygde og ubebygde 
tomter i gjeldande reguleringsplan. 
 
Driftsavkøyrsler til dei ulike teigane. 
 
Tilkomst til Hoslemohylen fiskeplass. 
 
Som kontaktperson for Hoslemo Bedehus (Eigar er Norsk Luthersk Misjonssamband) så er vi 
opptekne avkøyrsla til huset. 
 
Mvh 
 
Tallak Hoslemo 
 
91 86 99 07 



From: Firstname Lastname <trygve.hoslemo@istorm.no> 
Sent: 22. august 2021 19:25 
To: Firmapost; Pål Helge Paulsen; tallak.hoslemo@gmail.com 
Subject: Dykkar ref 20/219749-6 RV 9 Byklestøylane Hartevatn 
 

Hei 

Takk for informasjonsmøte i Bykle 19.08.21 om vegstrekning Byklestøylane - Hartevatn. 

Underteikna eig gnr. 5 bnr. 32 ved Berdalsbru og er positiv til eit dialogmøte om planen og vil 

gjerne høyre frå dykk når det vert gjennomført. 

Fylgjande punkter ynskjer eg å drøfte som vert berørt av utbygginga: avkøyrsel/tilkomst til 

bustadhus, vatn og kloakk tilknytta bustadhus 

 

Mvh 

Trygve Hoslemo 

Setesdalvegen 4139 

4754 Bykle 

mob.nr.: 41793560  



Fra: Tor Einar Pedersen <berhus84@online.no> 
Sendt: 20. august 2021 12:46 
Til: Firmapost 
Kopi: tallak.hoslemo@gmail.com; Pål Helge Paulsen 
Emne: Rv 9 utbygging - 20/219749-6 
 
Hei 
 
Viser til varsle om oppstart av planarbeid datert 09.07.2021 samt informasjonsmøte 19.09.2021.  
 
Vi har hytte på Hoslemokleivi 22 hvor vi antar både adkomstvei, brønn og avløp er innenfor 
planområdet. Det er også flere hytter i områder som blir berørt. 
Jeg har vært i dialog med Tallak Hoslemo som var på info møtet 19.08. 
Tallak informerte meg om at vi kunne få et dialog møte med dere. Jeg ønsker å delta på dette møtet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tor Einar Pedersen 
Tlf 90080004 
 
 
 



From: Gunnar Svendsen <Gunnar.Svendsen@statnett.no> 
Sent: 23. august 2021 21:20 
To: Pål Helge Paulsen 
Cc: Firmapost 
Subject: Rv.9 Byklestøylane - Hartevatn i Bykle kommune 
 
Hei. 
 
Som deleier av eiendom 15/157 ved Byklestøylane, ønsker jeg å få oversendt detaljerte planer for 
veitrase forbi eiendommen. 
Slik jeg har sett forslaget, kan det virke som om planlagt veitrase kommer nærmere eiendommen 
enn dagens trase. 
Dette vil påvirke etablert avkjøring og vei opp til eiendommen. 
 
Dersom dette er tilfelle forutsettes det at utbyggingen ikke forringer dagens trase, eller at nødvendig 
tiltak for å opprettholde avkjøring og veiforbindelse bekostes og utføres av utbygger  
 
Gunnar Svendsen 
Enhetsleder 
Driftsområde Innlandet 
M +47 915 44 528 
D +47 23 90 32 35 
T +47 23 90 30 00 
 
Statnett  
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo 
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo 
 

"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is 

addressed. It may contain confidential or privileged information. If you are not the addressee, 

please notify the sender and delete this message and all attachments from your files."  



Planarbeid Byklestøylane - Ref. 20/219749-6
 23.08.2021

Hei.

Vi har en hytte som ligger nær fylkesveien ,Rv 9. på Hoslemo, 

De senere år så har trafikken økt og farten økt.  

En oppgradering av veien til Hovden og Haukeli er noe vi ser frem til.


Vi som dere vet at farten og trafikken også vil øke med ny bedre vei. Det er veldig støyende 
allerede idag. Bilene høres godt nedenfor broa (Hoslemo camping) og opp til der veien møter 
svingen og bakken nord for Hoslemo. 


Er det mulig å lage et støy vern på denne sletten. Spesielt fra campingen og 100 meter forbi  
krysset til Hoslemo.


Mvh

Vidar Kristoffersen

Monica Kristoffersen

Eier av Sagevegen 7, Bykle



Fra: Magne Vindenes <magne.vindenes@outlook.com> 
Sendt: 25. august 2021 09:25 
Til: Firmapost 
Kopi: Pål Helge Paulsen 
Emne: RV. 9 Byklestøylene -  Hartevatn i Bykle – Oppstart av planarbeid 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 
Jeg viser til mottatt varsel datert 09.07.2021 samt informasjonsmøte 19.08.2021. 
 
Undertegnede har hytte i Nordli hyttefelt med adresse Maurlivegen 3. Hytta vender mot RV 9 og 
med terrasse mot riksveien. 
 
Ifølge den foreløpige trase for oppgradert RV 9 som ble presentert på møtet 19.08.2021, vil 
midtlinjen i ny RV 9 i dette området følge dagens midtlinje. Imidlertid vil planlagt RV 9 svinge mot øst 
omtrent ved Maurlivegen 3 og dermed vil ny vei kommer nærmere min hytte og nabohytter 
(Maurlivegen 5 og 7). For å unngå dette ber jeg om at det under detaljplanleggingen vurderes å legge 
trase for ny RV9 noen meter vest for nåværende trase. Dette vil også kunne gi et bedre kryss 
/avkjørsel mot Ørnefjellsvegen. Nevnte område vest for nåværende trase er ubebygd. Ved å gjøre 
dette burde man oppnå en kurvatur på ny vei som vil tilfredstille kravene og som samtidig ikke 
kommer nærmere dagens RV 9 for de hytter på Nordli hyttefelt som grenser mot RV 9. 
 
Med hilsen 
 
Magne Vindenes 
 
Rådyrveieen 44 
4624 Kristiansand 
Epost: magne.vindenes@outlook.com 
Mobil 90658190  
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:magne.vindenes@outlook.com


Til  
Statens vegvesen  
Pb 1010  
Nordre Ål  
 
Innspel til planarbeid RV9 Byklestøylane – Hartevatn, 
frå eigarar av Kultran 14/8 og Juvet 14/4 i Bykle kommune 
 
Underteikna driv gard med sauedrift og er i ein utviklingsfase der me i 2022 bl a skal bygge om fjoset 
og utvide drifta. Utmark og innmark som tilhøyrer garden vil truleg bli råka av ny RV9. Me har ein del 
innspel frå vår side:   
 

1. Generelt er me opptekne av å ta vare på mest mogleg jordbruksjord, då denne er basisen for 
gardsdrifta vår. Me arbeider med å dyrke meir jordbruksjord fordi me treng meir av det, så 
alt tap av areal betyr mykje for oss. Matjord er også mangelvare i Noreg og bør takast vare 
på.  
 

2. Me erfarer at bønder i nabokommunar har blitt tilbode rundt 20.000 kr per mål for tapt 
jordbruksjord. Denne erstatninga er altfor låg med tanke på kva det kostar å nydyrke ny 
jordbruksjord, og ikkje minst den evigvarande produksjonsverdien jordbruksareal har både til 
hausting og beiting.  
 

Det er heller ikkje sjølvsagt at ein har like god dyrkbar mark som ein kan nydyrke på eigen 
eigedom. Det blir sagt at Statens Vegvesen byggjer rimeleg veg i Setesdal – kanskje er den for 
rimeleg?  
 
Dersom ein mistar jordbruksjord bør verdien av erstatninga tilsvare den reelle verdien av det 
ein mistar, og me ynskjer at ein tredjepart med landbrukskompetanse kjem inn og vurderer 
verdien. Dette legg me til grunn for å avstå grunn.   
 

3. Det leggast til grunn at Statens vegvesen (heretter SV) byggjer bufegate gjennom RV 9 på 
eigna plass ved Iverosvegen på Byklestøylane (14/8), slik at sauene kan passere under vegen.  
Det er viktig å ha tilgong til alt beite om hausten for sauene.  
 

4. Det leggast til grunn at SV legg bekken mellom dei to smale smale jorda (tilhøyrande 14/8) på 
Byklestøylane, ut mot Otra, i røyr, slik at ein lettare kan slå og beite der dersom 
jordbruksjorda vert smalare enn i dag  
 

5. Dersom me mistar jordbruksjord legg me til grunn at SV erverver grunn og dyrkar opp 
erstatningsareal, i tilknytting til eksisterande jord på 14/8.  
 

6. Det leggjast til grunn at SV sørgjer for at alle jordmassar frå vår eigedom i evt ny vegtrace 
vert nyttiggjort til ny jordbruksjord i tilknytting til dagens jordbruksjord på 14/8. Det tilligg SV 
som utbyggjar å dokumentere at så faktisk skjer.   
 

7. Det leggjast til grunn at alle avkøyrsler frå eigedomane 14/8 og 14/4 sikrast og får passelege 
fallhøgder ut frå RV9. Dette gjeld: 

 to avkøyrsler på Skarsmo (ved høybu og rasteplass) 14/8 

 fem avkøyrsler totalt på jordbruksjorda i tilknytting til Iverosvegen på Byklestøylane 
(på aust- og vestsida av RV9) 14/8 

 ei avkøyrsle til Juvestøylen (Bekkemellom 6), som tilhøyrer 14/4.  



o Denne avkøyrsla og vegen «Bekkemellom» er i dag registrert på NIBIO si 
gardskartløysing som tilhøyrande Holti, 14/12 (eigar Bykle kommune). Dette 
er feil og bør endrast i kartet.  

o Vidare leggast det til grunn at det enten inngåast avtale mellom eigar av 14/4 
og 14/12 om bruk av avkøyrsle og vegen «Bekkemellom», eller at eigar av 
14/12 reetablerer avkøyrsle frå RV9 som gjekk til eigedomen tidlegare (no 
graven vekk).  
 

8. Det leggast til grunn at alle meirkostnader og avlingstap på jordbruksjord tilhøyrande 14/8 i 
samband med anleggsarbeid, erstattast fullt ut av SV.  
 

9. Dersom sauegjerde på 14/8, Byklestøylane må bort og setjast opp att, nyttast firmaet HT-
gjerde til å prise oppattsetjing av gjerde 
 

10. I den Austre Iverosbekken som går gjennom RV9 på Byklestøylane, i grensa mellom 14/8 og 
14/12 er det for små røyr i gjennomføringa av RV9. Vatnet frå bekken står langt bortetter 
veggrøftene i sørleg og nordleg retning ved store nedbørsmengder. Det leggast til grunn at 
dimensjoneringa av røyrane aukast.    

 
11. På Skarsmo står det ei høybu like ved RV9, som tilhøyrer 14/8. Dersom høybua kjem i konflikt 

med ny RV9, leggast det til grunn at SV sørgjer for ivaretaking, flytting og oppatsetjing av 
denne.  

 
Dette er våre innspel i denne omgong.  
Me ser fram til ein konstruktiv dialog vedrørande vegutbygginga.  
 
Helsing 
 
Jørgine og Tor Hallvard Mosdøl 
Kyrkjevegen 10  
4754 Bykle  
 
Tlf  99298390 
Epost  torhamar@gmail.com  

mailto:torhamar@gmail.com


Fra: Solås, Vivian <Vivian.Solas@mandal.vgs.no>
Sendt: 30. august 2021 10:49
Til: Firmapost
Kopi: Terje Nilsen; Terje Nilsen
Emne: Rv.9 Byklestøylane - Hartevatn i Bykle Innspill

Kategorier: Kari

Innspill fra Bakkemyr 2, Bykle

Vi har den grå hytta som ligger på stekningen Geiskeli-Ørnefjell, Bakkemyr 2.

Det vi er opptatt av er at gatelysene beholdes på stekningen og at det blir en form for støyreduksjon
når veien nå utbedres.
Vi er positive til skiundergang i krysset ved Ørnefjell/Nordli, og håper bussholdeplassene på
stekningen merkes bedre der det ikke er busskur (eksempelvis Geiskeli).

Vi ønsker å bli orientert når arbeidet påbegynnes.

Med vennlig hilsen
Vivian Solås

Mobil: +4790203232

E-post: Vivian.Solas@mandal.vgs.no

mandal.vgs.no

mailto:Vivian.Solas@mandal.vgs.no


From: Pål Terje Hodne <paal.hodne@veidekke.no> 
Sent: 30. august 2021 15:02 
To: Firmapost 
Subject: Rv.9 Byklestøylane - Hartevatn, innspill til oppstart planarbeid 
Attachments: RV.9 Byklestøylane - innspill regulering.pdf 
 
Hei, vedlagt er vårt innspill til planarbeidet, og det som er tenkt utført nærmere bestemt på 
Byklestøylane. 
 
Mvh hytteeiere på Byklestøylane 
Steinar G. Tveiten 
Ingebjørg G. Byklum 
Lisbeth H. Hodne 



Eiere av fritidseiendommer på Byklestøylane         29.08.2021
     
 
 
Statens vegvesen 
Postboks 1010 
Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 
 
 
Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsarbeid Rv. 9 Byklestøylane 
– Hartevatn. Deres referanse: 20/219749-6. 
 
Vi som eiere av fritidseiendommene Setesdalsveien 4095/4097 og Bekkemellom 3 på 
Byklestøylane har registrert varselet av 09.07.2021 om oppstart av reguleringsarbeidet av 
riksvegen som ligger i umiddelbar nærhet til våre eiendommer. I den forbindelse har vi noen 
kommentarer. 
 
Plassering av veibanen forbi eiendom Setesdalsveien 4095/Byklestøylane camping. 
Vi deltok på informasjonsmøtet 18.08.21 på Bykle samfunnshus hvor det ble vist en modell 
av foreløpig tracevalg.  
Eiendommene våre ligger på Byklestøylane ved det smaleste strekket, og vi registrerte at 
tracevalg-forslaget legges over eksisterende trace. Dette medfører at veien vil komme enda 
nærmere eiendommene og det kan se ut til av vi vil miste noe av eiendommen 14/59 og 
14/23.  
Vi ber om at det sees på mulighet for å starte svingkurven mye tidligere på sørsiden. 
Traceen kan da legges så nærme elven som mulig, og om nødvendig også fylle ut noe i 
elven. Elven er både bred og grunn akkurat her. Det foreslås også at det opprettes autovern 
for å spare areal, om nødvendig på begge sider av veien. Slik vi har oppfattet det, er 
alternativet en trace som vil få en totalbredde på ca. 18 m, inkl. sikkerhetssone. Dette anser 
vi som en uheldig løsning i området hvor det allerede er trangt fra før. 
Eiendommen vår kan da skånes og bevares så mye som mulig. En slik løsning vil også 
medføre at eksisterende felles parkeringsplass ved søppelbu kan stå som den er i dag.  
 
Med foreløpig tracevalg ser vi også at veien vil komme veldig nærme det store hvite huset på 
campingen. Det vil være utrolig synd hvis dette må rives. Det er en del av Byklestøylane sin 
historie, og slik vi ser det, en del av kulturarven/kulturminne som vi mener må ivaretas. 
 
På informasjonsmøtet ble det opplyst at en vil gjøre det en kan for å ikke legge traceen 
nærmere hytter enn den er i dag. Dette opplever vi at ikke er blitt hensyntatt i vårt tilfelle. 
 
Området Byklestøylane 
Vi som hører til på Byklestøylane mener at dette er et unikt område som har historie tilbake i 
tid. Dette er ikke et kommersialisert hytteområde, men det er bl.a. gamle støyler som blir 
ivaretatt av direkte etterkommere fra gårdene i Bykle. Vi ønsker at området bevares og skal 
fremstå så uberørt som mulig etter opprettelse av ny vei.  
Det kultiveres og opprettes ny dyrket mark flere steder, og vi anser det som viktig å ivareta 
så mye som mulig. 
 
Avkjørsler 
Det ble også nevnt på møtet at det kan være aktuelt å «samle opp» avkjørsler til en felles vei 
som går parallelt med veien. Dette vil ta enda mer areal. Er det da mulig å slippe en slik 
ekstravei og spare areal, hvis fartsgrensen settes til 70 km/t lokalt på Byklestøylane? 



Farten på eksisterende vei foregår med svært høy hastighet allerede slik det er i dag. Veien 
forbi Byklestøylane er en forholdsvis oversiktlig «rett» strekning i dag og den reelle 
hastigheten er dessverre allerede over 80 km/t. Den vil utvilsomt øke enda mer med bredere 
vei.  
 
Fartsgrense 
På bakgrunn av ovennevnte ønsker vi redusert fart til 70 km/t. Lavere hastighet enn det er 
vel ikke mulig da det ikke er noen fotgjengerovergang her. Vi forstod det slik på møtet at 
dette kan være omfattende og vanskelig å få til, men ber om at det tas opp til vurdering på 
bakgrunn av områdets art, hvordan stedet blir brukt og at det er «trangt» mellom 
hytter/camping og elven. 
Hvis det ender med at det blir autovern opp mot eiendommene, ser vi at lenger nede i dalen 
(fra Neset camping) er det gruset en noe bredere skulder på utsiden av autovernet for å ha 
et litt tryggere sted å gå. Dette tenker vi kan være en god ide også her. 
 
Dette området oppfattes nok som et område som en kjører raskt forbi og at stedet kan «tas 
litt for gitt», men for oss som hører til der er stedet så mye mer enn det. Det er det stedet på 
de 16 km som skal utbygges, som vi mener har mest aktivitet langs veien. Hyttene ligger 
spredt, og vi har en felles søppelbu. Det er fiskere som parkerer på p-plassen og skal fiske, 
besøkende på andre hytter, traktorkjøring etter pløying/slått og sauer som kommer ned fra 
fjellet i sommer og hørtsesongen. 
 
Avkjørsel 
Vi ser at det vil være en fordel å redusere antall avkjørsler for å bedre sikkerheten i området, 
og spesifikt for eiendommene Setesdalsveien 4095 og 4097 foreslås det å stenge 
avkjørselen til eiendommene mot at det etableres og opparbeides ny inn på eiendommene 
som vist med rød pil på kartutsnittet. Dette forutsatt at det blir autovern inn mot hytten. 
 
Buss 
Vi har et ønske om at det opprettes busstopp. Det er ikke busstopp på Byklestøylane i 
nordlig retning (sørover brukes lommen ved campingplassen), og på- og avstigning i den 
retning kan være krevende. Det er også behov for busstopp da skibussen brukes på 
vinterstid. 
 
Kulturminner 
Vi ser og at Listøyl, Setesdalsveien 4095/4097 og flere av eiendommene ved veien er merket 
av som Arkeologisk minne fra 1800-tallet, på Kulturminnesok.no. (Riktig nok ikke satt opp 
som verneverdig.) 
 
Overvann under ny vei 
Bekk som krysser riksvegen ved våre eiendommer kan gå flomstor i høst- og vårsesongen, 
og vi har flere ganger registrert at kulvert under riksvegen har begrenset kapasitet. Det 
anbefales at denne etableres med større tverrsnitt. 
 
 
Vi antar at det er flere grunneiere i området som har noen tanker rundt denne utbyggingen, 
men at det bare er oss som grenser til veien som er informert direkte pr. brev. Mange av 
grunneierne bor i Bykle og vi har ikke noe vel i dette området.  
Vi sender dette brevet hovedsakelig fra 4095 og 4097, men hytteeier Steinar Tveiten, 
Bekkemellom 3, g/bnr. 14/74, ønsker også å stille seg bak denne tilbakemeldingen. 
 
Jeg håper at dere tar dere tid til å gå gjennom dette området med nytt blikk etter denne 
henvendelsen. På forhånd takk for tilbakemelding. 
 
 



Kartutsnitt Byklestøylane 
 

 
 
 
Dette brev er sendt inn på vegne av: 
 
Navn    Adresse    Fritidseiendom  
Lisbeth Haugum Hodne Hauslia 20b 4619 Mosby Setesdalsveien 4095, g/bnr. 14/59 
Ingebjørg G: Byklum  Hauslia 19 4619 Mosby Setesdalsveien 4097, g/bnr. 14/23 
Steinar G. Tveiten  Markveien 27b 0554 Oslo Bekkemellom 3, g/bnr. 14/74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Plankontoret Hallvard Homme AS 

 

 
 

1 

Statens Vegvesen, 
Postboks 1010 Nordre Ål,  
2605 Lillehammer 
firmapost@vegvesen.no  
 
 

Innspill frå AS Sætersdalen til oppstart av planarbeid, utbedring av Rv9 på 
strekningen Byklestøylane – Hartevatn i Bykle kommune. 
 
Det vises til deres ref.: 20/219749-5, Pål Helge Paulsen, brev av 8. juli 2021. Det vises også til 
infomøte i Bykle samfunnshus den 19. august.  
 
AS Sætersdalen er grunneier på store deler av strekningen mellom Nordli og Badstogdalen, 
hvor det nå er igangsatt planarbeid. Det har pågått forhandlinger om tiltredelse til nød-
vendig grunn og grunneier er kjent med disse forholdene. På den lange strekningen har 
grunneier store verdier knyttet til skog og utmark og det er viktig at ny riksvei sikrer god 
tilgang til driftsmessig utnytting av arealene på begge sider av ny vei. Dette innspillet 
fokuserer på særlig 3 forhold, a-c: 
 

a) Plangrense for parallell plan, en detaljplan for nytt hyttefelt i Badstogdalen, BFR21. 
Det henvises i den samanheng til varsel om oppstart, datert 8. juli 2021, planID 
202102, som er sendt til ovenstående adresse.  
 

 



 

 
Plankontoret Hallvard Homme AS 
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I møtetpunktet mellom 3 planprosjekt er det nødvendig å koordinere plangrensene 
slik at planene kan sammentilles sømløst. Det er ført samtaler med SVV sine 
representanter for planprosjektet for Rv9, samt kommunens saksbehandler. Primært 
ønsker AS Sætersdalen en planavgrensing som muliggjør delvis bruk av nedlagt Rv9-
veisløyfe i en lengde på ca. 100 m sør for Badstogdalen/Auvrevassåne. Grunnen til 
det er hovedsaklig at man oppnår arealmessig nytte av gjenbruk av tidligere veg-
kropp, samt det å unngå bruk av eksisterende nedklassifisert steinbro. AS 
Sætersdalen mener dette kulturminnet bør ligge uendret og ikke berøres av en ny 
adkomst til et hyttefelt på 100-200 hytter, som allerede er godkjent i kommune-
planen. 
 

 
 

På den bakgrunn ønskes avkjøring/adkomstvei i henhold til alt. B nedenfor:  
 



 

 
Plankontoret Hallvard Homme AS 
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AS Sætersdalen legger også til grunn at SVV som veieier ønsker å opprettholde avkjøring til 
nedlagt vegstrekning frem til den gamle broa med rasteplass, se ovenstående. Ved å legge 
ny avkjøring lenger nord, som vist nedenfor, vil den også kunne dekke behovet for 
utbyggingsområdet BFR21. På den måten vil man kunne spare den gamle broa for den 
belastningen som en hytteutbygging vil kunne medføre. Skissen som er vedlagt viser en 
forventet regulert siktsone på ca. 120 m, noe som vil medføre at en ny avkjøring vil kunne 
etableres utenfor/tett inntil yttergrensen for henysynssone for villreintrekk.  Trekkorridoren 
er totalt ca. 2 km bred og de eventuelle negative konsekvensene for villreinen med denne 
«innsnevringen» vil være minimale. Hovedtrekket er lenger sør, på en strekning det ikke er 
hytter. 
 

 



 

 
Plankontoret Hallvard Homme AS 
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b) Nye avkjøringer på begge sider av Rv9 til utviklingsområder ved Nordli 
 
AS Sætersdalen eier store arealer på begge sider av Rv9 mellom Badstogdalen i nord og 
Nordli/Ørnefjellvegen i sør. Det pågår nå parallell planlegging av næringsområdene BN5 og 
BN6 på vestsiden av veien. Dessutan er det hytteplaner under utvikling i teigene BFR19 og 
BFR20.  
Dagens næringsområde BN5 har adkomst til Rv9 via Ørnefjellvegen. Ved detaljutvikling av 
teigen BN6 vil det kunne komme opp forhold som vil kunne kreve direkte tilkopling til Rv9 
helt i nord, for å unngå gjennomkjøring på BN6 og forbruk at næringsareal til infrastruktur. 
Et Nordre og Søndre Tykkås er en naturlig konsekvens av en videreutvikling av dette store 
næringsområdet. 
 
Dessuten er det under detaljplanleggingen av hytteområdene BFR19 og BFR20 pekt på at 
dagens adkomst, via Maurlivegen, er underdimensjonert og bør anten rustes kraftig opp/ 
utvides. Helst bør områdene bli gitt en sekundæradkomst fra nord.  
 
Det vises til illustrasjon nedenfor: 
 

 
 
 
 



 

 
Plankontoret Hallvard Homme AS 
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c) Nye driftsavkjørsler på strekningen Nordli-Badstogdalen 
 
På denne lange strekningen er det behov for driftsavkjørsler på begge sider av veien. Tilgang 
til Otravassdraget må sikres. Verdifulle skogressurser på veiens østside må sikres adkomst 
for skogsmaskiner og tømmeropplagsplasser. Plasseringen av disse må avklares i plan-
prosessen med grunneier og skogbrukskyndig. 
 
 
For AS Sætersdalen 
02.09.2021 
 
 
………………………………… 
Lars Coward 
 
Vedlegg: Skisse, avkjøring/hensynssone villreintrekk 
 
 



 

 
Plankontoret Hallvard Homme AS 
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Forslag til lokalisering 
av ny avkjøring 

Dagparkeringsplass i KP 

Grense for hensynssone, 
villreintrekk 



Fra: Jannice Sodefjed <jannicesodefjed@gmail.com> 
Sendt: 2. september 2021 22:34 
Til: Firmapost 
Emne: Utbygging riksvei 9 bykle 
 

Vi har hytte m veirett v riksvei 9 i Bykle kommune. 

Setesdalsvegen 4170 med gård/bruksnr 3/59. 

Vi ber om at utbygging av riksvei 9 tilrettelegges slik at vi fremdeles har vei til hytta. 

Om dette ikke gjøres vil det være et betydelig verditap for oss, i tillegg til at det blir vanskelig 

å benytte seg av hytta på samne måte som idag.  

Mvh Jannice og Kurt Sodefjed  
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Pål Helge Paulsen

Fra: ivar erstad <ivar.erstad@dch.no>
Sendt: fredag 20. august 2021 12:41
Til: Pål Helge Paulsen
Kopi: ivar.erstad@dch.no
Emne: Planarbeid rv 9

Hei! 
 
Syner til infomøte i Bykle i går. 
 
Dessverre vart eg noko sein til infomøte og må sei meg lei for ikkje å ha fått med meg all informasjon som SVV 
hadde å gje i møte. 
Ein kort samtale etter møte gav meg likevel litt detaljinfo knytt til min eigedom på Nylund – gnr3. brnr 26. 
Slik eg forstod det så kom det til å bli etablert ei skjering sør for tomta med ei rett linje i dagens trace mot 
eksisterande bru over Geiskeliåna. 
 
Som det blei nemnd i møte så er det ein del gåande langs riksvegen mellom Nylund og Nordli. 
Forstod det slik at innspel i frb med dette må gå direkte til Bykle kommune sitt arbeid med trafikksikring. 
 
Eit innspel frå mi sida er knytt til avkjøringa frå Geiskelivegen. Denne er ikkje god kjem du frå vegen og skal mot 
Hovden. Reknar med at de ser på ei løysing for dette. 
 
Til sist har eg eit ønskje om å få tilsendt ein kopi av nemnde strekning som ein pdf. 
Er fullt klår over at dette er forløplige planer, men skal det vera mogleg å gje innspel hadde det vore fint å hatt 
tilgang på dette. 
 
På førehand takk. 
 
Mvh 
Ivar erstad 
 

For å beskytte dine personlige opplysninger hindret Microsoft 
Office automatisk nedlasting av dette bildet fra Internett.

 

Virusfri. www.avg.com  

 



Fra: Frode Haarr
Til: Pål Helge Paulsen
Emne: RV.9 Byklestøylene - Hartevatn i Bykle kommune
Dato: fredag 20. august 2021 22:55:03

Hei fikk ikkje anledning å komme på informasjonsmøte om planarbeidet så eg lurte litt på
om det er noen plan om å sanere innkjørselen til 3/34 og 3/49 i forbindelse med omlegging
av veien som vist i reguleringskartet fra 21.08.2020

Lurte også på om det er plan å få lagt en gangsti langs RV 9 mot Bykle slik at vi trygt kan
gå langs RV 9 mot avkjørselen til Åsheim Hyttegrend.

Best Regards
Frode Haarr
Mail: haarr.frode@gmail.com
Tel: +47 47468113

mailto:haarr.frode@gmail.com
mailto:paal.paulsen@vegvesen.no
mailto:haarr.frode@gmail.com
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Pål Helge Paulsen

Fra: Vik Kjell Arne <Kjell.Vik@posten.no>
Sendt: fredag 24. september 2021 10:25
Til: Pål Helge Paulsen
Emne: Søknad om avkjørsel fra Rv9 til eiendom - Setesdalsvegen 4173

Hei. 
 
Viser til tidligere samtaler med deg og Sigurd(Wiberg) vedr avkjørsel fra Rv9 til eiendom – Setesdalsvegen 
4173(Bykle). 
 
Har som du ba om tegnet opp en «skisse» for ønsket avkjørsel/trase til nevnte adresse(hytte). 
 
Håper på en god/positiv løsning her, da dagens alternativ med å gå langs Rv9 ikke er det mest trafikksikre og kan 
oppleves ubehagelig spesielt vinterstid. 
 
Er det ytterligere opplysninger du trenger, så hører jeg fra deg. 
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Mvh 
Kjell Arne Vik 
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907 39812 
Kjell.vik@posten.no 
 
 

 
The contents of this e-mail are confidential to the person or organisation to whom it is addressed. 
No-one else may copy or forward all or any of it in any form without the prior written consent of the 
originator. If you have received this e-mail in error, please contact the sender and delete the 
material from any computer. 



From: Jensen, Inger Kvalheim <inger.jensen@hmhw.com> 
Sent: søndag 7. november 2021 22:59 
To: Firmapost 
Cc: Pål Helge Paulsen; Kristin Kvalheim Olsen 
Subject: FW: RV. 9 Byklestøylene -  Hartevatn i Bykle – Oppstart av planarbeid 
 
Hei, 
 
Viser til nedenforstående mail fra vår hyttenabo vedr. utbyggingsplaner ved våre hytter som ligger 
langs Rv 9 ved krysset til Ørnefjell. 
 
Vi stiller hos bak denne klagen og ser frem til en ny vurdering av denne trassèen. Vår hytte er 
Maurliveien 5, og ser av den planen dere har skissert at veien kommer altfor nærme hytta og vil 
forårsake mer støy og som vil være veldig sjenerende for oss. 
 
 
Hilsen 
Inger M. Kvalheim Jensen og 
Kristin E. Kvalheim Olsen 
 
 

Internal 

From: Magne Vindenes <magne.vindenes@outlook.com>  
Sent: søndag 31. oktober 2021 22:47 
To: Jensen, Inger Kvalheim <inger.jensen@hmhw.com> 
Subject: VS: RV. 9 Byklestøylene - Hartevatn i Bykle – Oppstart av planarbeid 
 

Fra: Magne Vindenes 
Sendt: onsdag 25. august 2021 kl. 09:24 
Til: Firmapost@vegvesen.no 
Kopi: paal.paulsen@vegvesen.no 
Emne: RV. 9 Byklestøylene - Hartevatn i Bykle – Oppstart av planarbeid 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 
Jeg viser til mottatt varsel datert 09.07.2021 samt informasjonsmøte 19.08.2021. 
 
Undertegnede har hytte i Nordli hyttefelt med adresse Maurlivegen 3. Hytta vender mot RV 9 og 
med terrasse mot riksveien. 
 
Ifølge den foreløpige trase for oppgradert RV 9 som ble presentert på møtet 19.08.2021, vil 
midtlinjen i ny RV 9 i dette området følge dagens midtlinje. Imidlertid vil planlagt RV 9 svinge mot øst 
omtrent ved Maurlivegen 3 og dermed vil ny vei kommer nærmere min hytte og nabohytter 
(Maurlivegen 5 og 7). For å unngå dette ber jeg om at det under detaljplanleggingen vurderes å legge 
trase for ny RV9 noen meter vest for nåværende trase. Dette vil også kunne gi et bedre kryss 
/avkjørsel mot Ørnefjellsvegen. Nevnte område vest for nåværende trase er ubebygd. Ved å gjøre 
dette burde man oppnå en kurvatur på ny vei som vil tilfredstille kravene og som samtidig ikke 
kommer nærmere dagens RV 9 for de hytter på Nordli hyttefelt som grenser mot RV 9. 
 

 CAUTION:This email is originated outside of the HMH organization. Exercise caution when responding, 
opening attachments, and clicking links.  

mailto:magne.vindenes@outlook.com
mailto:Firmapost@vegvesen.no
mailto:paal.paulsen@vegvesen.no
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkId%3D550986&data=04%7C01%7Cinger.jensen%40hmhw.com%7C9e63fd63ea78460b721808d99cb802dc%7Cd9fdbcc81986438ca79ede0ab2dc66b2%7C0%7C0%7C637713136421921702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=e1LfObIcXx9IfwzD9ezB%2FhkDz7jSlR7AE%2BGQOh6U5GU%3D&reserved=0


Med hilsen 
 
Magne Vindenes 
 
Rådyrveieen 44 
4624 Kristiansand 
Epost: magne.vindenes@outlook.com 
Mobil 90658190  
 
 
This e-mail and any attachment are confidential and may contain personal data, be privileged or 
otherwise protected from disclosure. It is solely intended for the person(s) named above. If you are 
not the intended recipient, any reading, use, disclosure, copying or distribution of all or parts of this 
e-mail or associated attachments is strictly prohibited. If you are not an intended recipient, please 
notify the sender immediately by replying to this message or by telephone and delete this e-mail and 
any attachments permanently from your system.  

mailto:magne.vindenes@outlook.com
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Pål Helge Paulsen

Fra: Lenes, Gunbjørg Helene <Gunbjorg.Helene.Lenes@nav.no>
Sendt: onsdag 1. september 2021 22:29
Til: Pål Helge Paulsen; Kristen Langan; Sigurd Wiberg
Kopi: Gunbjørg Andersen (hauglandsheia@yahoo.no)
Emne: Innspill til reguleringsplan RV9 - Byklestøylane - Hartevatn

 
Vedr. Reguleringsarbeid RV9 – Byklestøylane – Hartevatn 
 
Med henvisning til referat fra møtet avholdt 19.08.21, ønsker vi å uttrykke en bekymring knyttet til inn‐ og utkjøring, 
parkering og vei opp til fritidsbolig gnr./bnr. 3/57, Setesdalsvegen 4168 nedenfor Deildåsen. 
 
Min mor, Gunbjørg Andersen, står som eier av fritidsboligen. Hun er kjent med innholdet i denne eposten, og står på 
kopi. Jeg ber om at hun inkluderes i videre svar fra dere. 
 
Veien umiddelbart nord for inn‐ og utkjøring fra eiendommen går inn i skarpe s‐svinger hvilket gjør adkomsten til 
eiendommen noe uoversiktlig. Vi har kjent til reguleringsplanen i lengre tid, og har håpet at det ville være et 
siktemål å rette ut noen av disse svingene gjennom å legge veitraseen, eller utvidelsen av veien, mot vest og ned 
mot Otra. 
 
Selve oppkjøringen mot fritidsboligen går i bue rundt sandtaket som ligger mellom vår eiendom og 
naboeiendommen i nr. 4170. Sandtaket umuliggjør å legge veien i direkte linje opp fra parkeringen, og dette 
medfører at oppkjøringen et stykke går parallelt med riksveien med kun et par meters avstand.  
 
Vi henviser igjen til at det synes å være rikelig med plass til å legge veitraseen, eller utvidelsen av veien, lengre vest. 
Dette gir utretting av s‐svingene og nødvendiggjør ikke lenger erverving av tomten hvor veien opp til fritidsboligen 
går.  
 
Vi imøteser tentativ plan til gjennomsyn i januar 2022. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Gunbjørg Lenes  
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