
Reguleringsplan for Jarnsverknausen – 

parkeringsanlegg 
Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram 

 

Bakgrunn 
Tiltakshaver Brokke Aktivitet AS har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i 

forhåndskonferanse med Valle kommune vedrørende oppstart av planarbeid – Reguleringsplan 

Parkering Jarnsverk. Bakgrunnen for reguleringsarbeidet er todelt. 1) Lukke avvik i forhold til gjeldende 

plan og utførte tiltak i området, og 2) Det er behov for ytterligere utvidelse av parkeringen for å dekke 

behovet for leige av parkeringsplasser til vinterparkering for veiløse hyttefelt, samt dagparkering i 

forbindelse med skiutfart. Planområdet omfatter hele eiendommen 62/315, samt de delene av 62/7, 

som ligger mellom Myklevassåne og Fv. 337 sørvest til grensen med reguleringsplanen for Jarnsverk 

hyttefelt. Det er områdene nærmest fylkesvegen som skal reguleres til parkeringsanlegg. Øvrig areal 

ned mot Myklevassåne vil bli regulert til grønt formål (friluftsområde eller landbruk).  

Kommuneplanens arealdel hjemler delvis utvidelsen av parkeringsanlegget, men ikke inntil østre 

eiendomsgrense mot 62/21. Kommuneadministrasjonen har derfor bedt om en avklaring av om 

tiltaket berøres av forskrift om konsekvensutredning, eventuelt Planprogram.  

 

Vurdering i hht. forskrift om konsekvensutredning 
I forskrift om konsekvensutredninger § 3 er det listet opp hvilke planer og tiltak som skal vurderes etter 

forskriften § 4”. Tiltaket her berøres av punkt d) Detaljreguleringer som innebærer endringer i forhold 

til kommuneplan. I § 4 punktene a) - k) er det listet opp kriterier for vurdering av ”vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn”. Planlegger har undersøkt hvilke tema som er aktuelle å vurdere dersom 

parkeringsarealet blir utvidet som ønsket, altså utover det som alt er vist i kommuneplanens arealdel.  

Temaene er vurdert nedenfor med henvisning til aktuelt bokstav i forskriften §4: 

a) Planområdet består av ei li med varierende helningsgrad ned til elveløpet fra Myklevassåne. 

Det relevante området for parkeringsutvidelse er relativt flatt, ligger delvis under nivået på 

fylkesvegen og har visuell kontakt med fylkesveien. Hele området er dekt med vekstjord og er 

vegetert med bjørk- og furuskog, med unntak av enkelte myrflater. I Askeladden og miljøbasen 

sin søkemotor (tidligere bl.a. Naturbasen) er det ikke registret særlig verdifulle landskap, 

naturmiljø kulturminner eller kulturmiljø, men lengst sør langs Myklevassåne står det noen 

bygg som er oppført i SEFRAK-registeret. Innenfor planområdet er det kun ruiner og gamle 

tufter. Disse berøres ikke av tiltak planen utløser. Landskapet preges visuelt sterkt av 

fylkesveien og det eksisterende parkeringsanlegget, der tidligere Jarnsverknausen er blitt 

fjernet. Konklusjon: Arealet for utvidet parkering vil ikke komme i konflikt med særlig 

verdifulle landskap, naturmiljø, kulturmiljø eller kulturminner.  

 

b) Ifølge inon 2008-kartet ligger planområdet i buffersonen mot et inon-1 område.  I virkeligheten 

(dersom INON hadde vært oppdatert), er planlagte tiltak ikke i konflikt med inngrepsfri 

naturområder, jfr. de allerede utførte tiltak i området – Jarnsverk og Kvislelii. Det foreligger 



ingen truede naturtyper. Det foreligger én artsobservasjon av en varsler (Lanius excubitor) fra 

2013. Denne fuglen er klassifisert som nært truet (NT). Observasjonen er stedfestet til området 

rundt sefrak-registreringene inntil Myklevassåne (se kartbilde nedenfor), i plangrensen. 

Habitatet til arten krever små, åpne landskapsrom med trær til å hekke i og jakte fra. Det meste 

av den aktive sonen i planområdet ligger i tett skog, mens deler av tiltakene vil bli gjennomført 

i små myrsletter. Dette er potensielle leveområder for varsleren, men omfanget av 

reduksjonen er for liten til å utgjøre en trussel mot overlevelsen i planområdet.  

Det finnes ingen prioriterte arter eller 

naturtyper i planområdet eller inntil. Det finnes 

ingen områder med stor betydning for 

biomangfoldet. Konklusjon: Plan kan komme i 

liten konflikt med én truet arts leveområde. 

Planen vil ikke komme i konflikt med 

inngrepsfrie naturområder, prioriterte arter 

eller naturtyper eller med områder som er 

særlig viktige for naturmangfoldet. Planlegger 

mener derfor at omfanget av konflikt ikke 

utløser krav om KU. 

 

c) Planområdet ligger tett inntil eksisterende/regulerte utbyggingsområder, som er del av 

reiselivssatsingen til Valle kommune på Brokke/Furestøyl. Planområdet er ikke del av 

rekreasjonstilbudet i utbyggingsområdet, men skal fungere som parkeringsareal for friluftsliv 

og rekreasjon. Vassdraget i plangrensen (Myklevassåne) vil ikke bli berørt av aktive element i 

planen, det vil bli lagt en buffersone inntil vassdraget. Konklusjon: Planen vil ikke redusere 

muligheten for utøvelse av friluftsliv, men løse behovet for parkering i forbindelse med 

friluftsliv og rekreasjon. 

  

d) Planområdet ligger innenfor verneområdet for Njardarheimvassdraget, Verneplan id 21/1, og 

er såles også berørt av RPR for vernede vassdrag. Nedbørsfeltet er vernet på grunnlag av 

urørthet, og for å sikre flest mulig av naturverdiene. Kommunen har muligheten til å vedta 

bestemmelser for kantsonen til vassdraget. Dette er gjort i KP arealplan, der 50-m beltet inntil 

vassdrag har fått forbud mot tiltak i hht. §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 PBL 1985. I 50 metersbeltet 

inntil Myklevassåne planlegges det ikke vesentlige tiltak i detaljreguleringsplanen, dermed vil 

det ikke være noen dirkete konflikt. For øvrig er utbygging av reiselivdestinasjonen avklart i 

kommuneplanen. Dette området ligger innenfor, men delvis opp mot kanten av 

utbyggingsområdet Brokke/Furestøyl. To mindre bekker gjennom planområdet vil bli berørt 

av et planforslag, den ene av disse er allerede blitt endret (lagt om). Den andre bekken vil bli 

regulert som åpen bekk i nesten hele strekningen, med unntak av bekkekrysninger med 

kjøreveger. Konklusjon: Planen vil ikke komme i konflikt med RPR for vernede vassdrag og 

er ikke i konflikt med andre statlige retningslinjer eller bestemmelser.  

 

e) Ikke aktuell 

 

f) Utvidelsen av parkeringsarealet i forhold til omfanget i kommuneplanens arealdel, er ca. 15 

daa. Det er ikke dyrket mark eller drivverdig skog her. Et myrpari i området utgjør ikke et reelt 

potensiale for oppdyrking grunnet lokalisering, helning og arrondering. Det forekommer kun 

sporadisk beiting (sau) i området.  Arealet er ikke i bruk i friluftslivøyemed, og har etter vårt 

skjønn liten potensiell verdi som det også. Forskriften om konsekvensutredninger krever 



utredning av «større omdisponeringer av landbruks-, natur- og friluftslivsområder». 

Spørsmålet blir da om omdisponering av disse 15 daa areal kan sees på som en «større» 

omdisponering. Planlegger er av den oppfatning at det er det ikke, ei heller som potensielt 

friluftsområde. Da er det vel så viktig at dette arealet skal fungere som parkeringsplass for 

hytter som ikke har vinterbrøytet adkomst og som hovedparkeringsplass for skiutfart – 

dagparkering. Konklusjon: Planlegger er av den oppfatning omdisponering av 15 daa 

skogmark i dette tilfellet ikke representerer en større omdisponering av LNF-område, eller 

landbruksmark i sær. 

 

g) Parkeringsanlegget som ønskes regulert i ny plan for Jarnsverk er ment å dekke et behov som 

er skapt av annen, godkjent regulering av byggeområde i omkringliggende områder og etablert 

skiutfart. Dermed vil trafikken til og fra planområdet være tilstede uansett regulering eller ikke, 

spørsmålet er bare om parkeringsfunksjonen skal lokaliseres her eller andre steder. 

Parkeringsplassen vil generere støy og eksos fra biler på veien til og fra anlegget, samt evt. 

tomgang. I tillegg vil skutertrafikk til og fra området (som vinteradkomst for hyttefelt uten 

vinterveg) generere støy og eksos. Selv om parkeringsanlegget må sies å være stort i 

målestokken man ellers vil bruke i Valle kommune, vil antallet biler ligge langt under det man 

møter i urbane parkeringsanlegg. Frisklufttilførselen er likevel større i planområdet enn ved 

tilsvarende urbane parkeringsanlegg. Dermed kan man ikke snakke om «høy belastning av 

luftforurensning, støy eller lukt». Ved et parkeringsanlegg og skutergarasjer må det påregnes 

mindre utslipp av bensin og olje, som gjennom overflateavrenning kan medføre forurensing. 

Omfanget av dette vil være beskjedent. Selve etableringen av anlegget vil medføre 

terrengarbeid/-oppbygging, som potensielt kan frigjøre stoffer med gjødseleffekt. Effekten vil 

imidlertid være mindre siden det her vil bli brukt primært skrapmasser (store stein og blokker 

som er sortert og fraktet hit) i motsetning til eksisterende område som har vært benyttet til 

massetak. Den potensielle forurensingen som følge av opparbeidelse av ønsket 

utvidelsesområde vil være minimal. Det er langt større grunn til å holde øye med avrenning fra 

området det har vært tatt ut masser i. Utslippet av klimagasser vil ikke øke vesentlig på grunn 

av gjennomføring av tiltak og vil ikke øke av bruken av anlegget (da trafikken styres av tilgangen 

til byggeområde). Tiltak i området vil ikke medføre økt stråling. Konklusjon: Planen vil ikke gi 

vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning, støy 

eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann eller sedimenter, eller kan 

føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling. 

 

h) Faren for at parkeringsanlegget i planområdet vil forårsake ulykker eller bli utsatt for ulykker 

med opprinnelse utenfor planområdet, er liten på grunn av lav trafikkmengde på Brokke 

Suleskardvegen og oversiktlige vegforhold forbi planområdet. Aktiviteten i planområdet har 

lavt potensielt faremoment. Ifølge aktsomhetskartet på NVEs skredatlas foreligger det 

potensiell fare for snøskred og steinras i deler av planområdet inntil Myklevassåne. De berørte 

arealene ligger utenfor den aktive sonen i området, tiltaket selv vil ikke være utsatt for fare. 

Myklevassåne er uregulert, men høydeforskjellen mellom elveleiet og parkeringsområdet vil 

være på minst 25 m og avstanden på mer enn 50 m, dermed foreligger ingen flomfare. 

Konklusjon: Planen medfører lavt risiko for alvorlige ulykker og ingen risiko for skred, ras og 

flom.  

 

i) Parkeringsanlegget har ingen direkte konsekvenser for folkehelsen, utenom positive da 

parkeringen bidrar til rekreasjon og friluftsliv. Konklusjon: Planen medfører ingen direkte 

konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen. 



 

j) Parkeringsanlegget skal utvides i planområdet for å imøtekomme den pågående utviklingen av 

hytteutbyggingsområder innover langs Brokke/Suleskardvegen, og satsningen på skiutfart. På 

grunn av vinterstengt fylkesveg må tomtekjøperne i dette området parkere bilene sine og 

bruke alternativ transport for å komme seg på hytta (ski, scooter). Det eksisterende anlegget 

på Furestøyl ble opprettet i en tid der fylkesvegen ble vinterstengt på Furestøyl. Nå står 

bommen ved planområdet her. Derfor må parkeringsaktiviteten flyttes. Dette vil bidra til 

mindre skuterkjøring mellom Furestøyl og planområdet. Deler av parkeringsanlegget vil bli 

tilrettelagt og brukt som dagparkering for turister, som ønsker å bruke løypene i området. 

Utvidelsen av parkeringsanlegget vil øke tilgjengeligheten av friluftsområdene for 

befolkningen. Konklusjon: Planen medfører positive konsekvenser for befolkningens 

tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester. Potensielle områder til slike formål 

går ikke tapt. 

 

k) Ikke aktuell 

 

Konklusjon 
Foreslått arealbruk (parkering) er i tråd med kommuneplanens arealbruk i området. Det gjelder her 

kun en mindre utvidelse av denne. Forslagstiller er etter en samlet vurdering av konsekvensene 

ovenfor kommet til at et utvidet område til parkering ikke kommer inn under forskriftens saklige 

virkeområde – vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jfr. §§ 3 og 4. Vi legger da til grunn at 50 

metersbeltet langs Myklevassåne overholdes og at utvidelsen av parkeringsanlegget ikke 

gjennomføres som sammenhengende anlegg parallelt med fylkesveg. Vi kan heller ikke se at det er 

avdekt øvrige interessekonflikter eller forhold som skal tilsi at det er nødvendig å utarbeide 

planprogram for det ønskede reguleringsarbeide. Aktuelle tema og hensyn knyttet til miljø og samfunn 

vil bli omtalt og vurdert i planomtalen i tilstrekkelig grad. Vi ber med dette om at Valle kommune jfr. § 

5 i forskrift om konsekvensutredninger snarest mulig tar stilling til vår vurdering og av hvorvidt tiltaket 

faller inn under § 4 eller ei, herunder avgrensing av planområdet.  

 

Vegen videre 
Planlegger vil etter at svar foreligger enten kunngjøre kommunens standpunkt ved varsel om oppstart 

av planarbeid jfr. § 5, 3. ledd i forskrift om konsekvensutredninger, eller iverksette utarbeidelse av 

planprogram og forslag til KU, jfr. Pbl. § 4-2, 2. ledd. (Begge deler under forutsetning av at kommunen 

er positiv til avgrensing av planområdet). 

 

 

Vinje, den 17. januar 2014 

 

For Plankontoret Hallvard Homme AS 
 

 

Alexander Stettin 
Landskapsarkitekt M.N.L.A. 

 


