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PREMISSER OG REDEGJØRELSE FOR PLANARBEIDET IHT. FORSKRIFT OM 

BEHANDLING AV PRIVATE FORSLAG TIL DETALJREGULERING ETTER PBL, JF. 

FORSKRIFTENS § 1.  

1. Bakgrunn 
Brokke Eigedom AS ønsker å sette i gang arbeid med regulering av nytt område for bygging 
av fritidsboliger. Område har i kommuneplanen benevnelsen BFR09. 
 
Brokke Eigedom har solgt alle sine tomter i Løefjødd, Furestøyl (H5) og Furestøyl Aust. De 
har 10-15 tomter igjen den gjenværende delen av den opprinnelige delen av reguleringsplan 
for Sitåsen (H1) og alle tomtene i delplanen i Sitåsen (ca. 21 tomter). Videre er det solgt 13-
14 tomter i Løefjødd vest planen og ca. 20 igjen der. Nylig ble det bygd veg inn i og satt i 
gang uttak av masser i reguleringsplan Vardefjødd. Dette feltet står nå for tur å bygge ut. 
Dermed er alle planer tilhørende Brokke Eigedom påbegynt. Det er derfor naturlig å 
igangsette planlegging av neste fremtidige utbyggingsområde for fritidsboliger.  
 
 
2. Oversiktskart 
Stigemyranområdet ligger vest for Brokkestøylen og nord for Brokke Suleskardvegen, 
mellom Uredalsbekken i sør og Bjørnevassbekken i nord (rød ellipse). For å få adkomst til 
området må det planlegges veg som enten kysser eller går rundt lysløypa innenfor område 
vist med blå ellipse. Den delen av området som inngår i blå ellipse, og som ikke er regulert til 
skiløype er utlagt til fritidsbebyggelse. Det er ikke tatt stilling enda til om det skal planlegges 
hytter her i denne omgang. For å få til en god adkomst til hytteområdet, kan det og være 
aktuelt å foreslå en omlegging av lysløypa, og et av alternativene kan være å bruke en del av 
dette området til det. Det er ønskelig å planlegge tur-/skiløype opp gjennom/langs hyttefeltet i 
Stigemyran/sør for Bjørnevassbekken og som kan krysse Bjørnevassbekken ett sted i 
område vist med grønn ellipse over mot Hovdevatnområdet. Se figur neste side. 



 
Fig. 1. Oversiktskart, med planområdet grovt markert med 3 ellipser.  

 

3. Formålet med planen 
Formålet med planleggingen er som allerede nevnt å legge til rette for bygging av flere 
fritidsboliger, finne en god adkomstløsing som ivaretar lysløypa, og å finne en trase for 
skiløype til området nord for Brokke-Furestøylområdet.  

 
4. Planområdet, og mulige virkninger utenfor planområdet 
Under vises utkast til planavgrensning. Denne vil bli tilpasset gjeldende planer, 
formålsavgrensingen i kommuneplanen og vurderinger gjort av NGI ved skred/ras 
vurderingen. Dette kan innebære justering av formålsgrensen for bybgeområdet mot 
Uvedalsfjødd. Vi har bedt om, men enda ikke fått digitale linjer for fareområdene fra NGI. 
 



 
Fig. 2. Utkast kunngjøringskart/planavgrensning, Ligger også vedlagt i A3 format. 

 
Planområdet slik det er vist med svart stiplet strek er på i underkant av 840 daa. Av dette 
utgjør byggeområdet BFR09 505 daa, og området fra Uredalsbekken og sørover til Brokke 
Suleskardvegen 335 daa. Som nevnt ovenfor er det ikke tatt stilling til om hele dette området 
underlegges planlegging eller om det bare blir planlagt adkomstvei, og mulig omlegging av 
lysløype. Planen berører hele eller deler av følgende Gnr./Bnr./Fnr.:  
 
Gnr. Bnr.  Fnr. Eier/fester Merknad 
62 1  Svenn Magne Brokke  
62 1 15 SMB/Valle kommune  
62 2  Niklos B. Brokke  
62 3  Kai Brokke  
62 6  Torbjørg Hovet  
62 26  Saavi Nomeland  
62 109  Kenneth og Marian Ose  
63 5  Magnhild Hovet  
63 199  Saavi Nomeland  
63 199 1 SN/Valle kommune  
63 1  Håvard Fjærbu  
63 1 1 HF/Valle kommune  
601 337  Statens Vegvesen   

 
Det ligger en støl innenfor byggeområdet i sørvest og to hytter like ved Brokke-
Suleskardvegen ved Sitåsen. Adkomsten til byggeområdet må enten krysse lysløypa eller gå 
rundt denne. Ved kryssing av løypa er det naturlig å prøve å gjøre dette slik at de kjørende 
kjører under lysløypa. Det har lenge vært ønskelig å få til en skikorridor nordover mot 



Hovdevatn. I dette planarbeidet vil vi forsøke å finne en god korridor for skiløype opp 
gjennom planområdet. Fortrinnsvis langs Bjørnevassåne for å få lengst mulig streking å 
fordele stigningen på. Nord i området må det bygges bro over Bjørnevassåne. Det mest 
aktuelle stede å krysse ligger mellom Skrymeli og Nesi.  
 
Det er ras-skredfare under Uvedalsfjødd og skredfare lengst vest sør for lysløypa. Dette er 
utredet av NGI. Se vedlagte rapport datert 03.12.2018. Denne vil bli lagt til grunn for 
utformingen av planen. Det vil bli utarbeidet flomrapport og muligens jordskredrapport for å 
kartlegge disse farene i hele Brokke-Furestøylområdet der det er planlagt eller planlegges 
utbygging, herunder også Kvislesiden. 
 
 
5. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
I utgangspunktet vil det bli planlagt høystandard frittliggende fritidsboliger på eiertomter, men 
det vil og bli vurdert områder til mer konsentrert utbygging, enten små tettliggende hytter, 
eller flerfamiliehytter. Veiene vil bli planlagt med bredder, stigning og kurvatur som passer til 
forventet trafikkbelastning og fremkommelighet for lastebiler. Det vil ikke bli planlagt fortau 
eller annen løsning for myke trafikanter langs kjøreveiene. 
 
Dersom adkomst krysser under lysløypa, må disse ha en høyde tilpasset adkomst med stor 
lastebil/vogntog. Dette innebærer fri høyde på 4,5 – 4,9 meter. Vassdrag vil bli krysset i bru 
eller over kulvert. 
 
Skiløypa skal kunne kjøres med tråkkemaskin. Følgelig må elvekryssingen av skiløypa 
prosjekteres for dette.  
 
Under Uvedalsfjødd kan det bli aktuelt å anlegge fangvoller eller andre tiltak for å sikre 
området mot rasfare, men det er ikke lagt opp til dette slik det er gjort under Løefjødd. 
 
Det kan være aktuelt med avbøtende tiltak i forhold til flomfare. 

 
6. Utbyggingsvolum og byggehøyder. 
Planlegger har vært på en forberedende befaring i området. Det er likevel for tidlig å si noe 
konkret om utbyggingsvolumer og byggehøyder. Slik vi ser det vil det bli tilrettelagt utbygging 
med ulike størrelse og høyde på hyttene. Størrelse og høyde vil bli tilpasset terreng/landskap 
og etterspørsel i markedet. Erfaringsmessig vil det i området Stigemyran kunne bli 200 -250 
tomter. Antall boenheter kan bli flere dersom det bygges konsentrert. Hvor mange tomter og 
boenheter det blir vil først være klart når veger og tomter er stukket i marka før opptegning 
av reguleringsplanen.  
 
7. Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Det legges ikke opp til vesentlige endringer av de funksjonelle og miljømessige kvalitetene 
ved utbyggingen i forhold til den utbyggingen som alt er foretatt i Løefjødd, Furestøyl, 
Sitåsen, eller som er planlagt i Vardefjødd. Det vil bli forsøkt å oppnå en 
videreutvikling/forbedring av disse med hensyn på landskapstilpasning (terrenginngrep, 
fylling og skjæring) og vilkår for utforming av bebyggelsen.  
 
Det vil bli lagt vekt på å finne en funksjonell og miljømessig god måte å krysse eller føre 
rundt eller legge om lysløypa på for å få adkomst til området.  
 
8. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 
Ved plangjennomføring vil et grønt område gradvis bli forvandlet til et bebygd område. Målet 
er at disse tiltakene skal gli godt inn i landskapet og omgivelsene slik at endringen ikke 
oppleves som annerledes enn den utbyggingen man alt er blitt vant med i området.  
 



9. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, pågående planarbeid. 

I kommuneplanen er byggeområdet avsatt til fremtidige fritidsboliger og med hensynssone 
ras, skred og flomfare. Nedenfor er disse vist på kartutsnitt hentet fra NVE sine nettsider.  
 
Adkomstvegen må gå rundt eller krysse skiløypene og kommer dermed i berøring med 
gjeldende reguleringsplan for Brokke lysløype, PlanId 70, samt område avsatt til 
utbyggingsformål (fritidsbebyggelse) mellom Lysløypa og Brokke-Suleskarvegen i 
kommuneplanen eller flatereguleringsplanen for Furestøyl ved Årekroken, PlanId 47. 
 
I planlagt byggeområde er det aktsomhet for flom-, snøskred- og steinsprang. Dersom 
adkomstvegen skal bygges rundt lysløypa i sør og vest er det også jord- og flomskredfare. 
 
 

 
 
Fig. 3. Aktsomhetskart NVE. Blå skravur med røde og gule striper er flomfare, Rød skravur er 
snøskredfare, Svart omramming er steinsprangfare og brun skravur er jord- og flomskredfare. 
Svart stiplet strek er en omtrentlig avgrensning av planområdet. 

  



 

 
Fig. 2. Utsnitt av kommunes planregister. Omtrentlig planavgrensning er vist med rød stiplet strek.  

 
10. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 
Vi kan ikke se at det er regionale eller nasjonale interesser som blir vesentlig berørt av 
påtenkte tiltak ut over ivaretakelse av fare for uønskede hendelser. Det er i hovedsak lokale 
allmenne eller private interesser som berøres av planinitiativet. Landskapet vil ytterligere 
gradvis transformeres fra grønne til bebygde områder. Ved kryssing av lysløypa må 
hensynet til skigåere, løypas profil og kurvatur, sikkerhet osv. ivaretas. Ved utførelse og evt. 
avbøtende tiltak må folk og materielle verdier sikres mot naturfarer (skred, flom). 
 
Dersom planen finner en trase og løsning for å føre skiløype nordover mot Hovdevatn, har 
dette lenge vært en ønsket utvikling blant mange tur/skigåere i friluftsliv-
/rekreasjonssammenheng. Dette er positivt i et folkehelseperspektiv. 
 
Fremføring av vei kan komme i konflikt med privat utbyggingsinteresse. Dette vil i så fall bli 
søkt løst i minnelighet ved økonomisk oppgjør eller makebytte.  
 
Det er ikke vesentlige landbruk-/jordverninteresser i området. 
 
 
11. Hvordan samfunnssikkerheten skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge 

risiko og sårbarhet. 
Det vil bli gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som en del av 
planprosessen og tema som vil kreve nærmere utredning eller avbøtende tiltak vil bli omtalt i 
planomtalen og bestemmelsene. Hensynssoner avmerket på kommuneplanens arealdel skal 



være sjekket ut og avklart (skredhendelser, og flomsoner) før planen blir godkjent eller 
berørte utbyggingstiltak kan finne sted. 
 

 
12. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser som skal varsles om 

planoppstart. 
Aktuelle offentlige organer og andre interesser avklares på bakgrunn av høringsliste som 
normalt oversendes fra kommunen. Statens vegvesen, Fylkesmannen i Agder og Aust-Agder 
fylkeskommunen er offentlige organ som alltid får kunngjøringen, i tillegg til naboer og andre 
berørte grunneiere og evt. velforeninger i området. I tillegg bør NVE varsles i denne saken. 

 
 

13. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte. 

Planarbeidet vil følge de vanlige prosesser for private detaljreguleringsplaner, jf. Pbl. kap. 12, 
herunder aktuelle forskrifter som forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 
etter plan- og bygningsloven. Planprosessen vil starte med oppstartsmøte med kommunen, 
og deretter kunngjøring om oppstart av planarbeid. Dersom det er ønskelig kan vi stille i 
regionalt planforum ved oppstart. Dersom kommunen, eller andre parter ber om 
informasjonsmøte ifbm. kunngjøringen, eller senere faser i planprosessen, stiller tiltakshaver 
og konsulent opp på slikt møte. Tilsvarende stiller en gjerne opp på møte i regionalt 
planforum ifbm det offentlige ettersynet. Ved behov vil det bli avtalt møter med 
administrasjonen i kommunen under utarbeidelse av planen.  

 
 

14. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil bli ivaretatt.  

Planen og tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planen kommer 
ikke inn under forskriftens §§ 6 og 7 om planer som alltid skal konsekvensutredes, jf. tema i 
vedlegg I, planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes.  
 
Vi har vurdert om planen faller inn under § 8 jf. forskriftens vedlegg II om planer og tiltak som 
skal vurderes nærmere, samt kriterier for om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn følger av forskriftens § 10. I forbindelse med skredhendelser og flom må det gjøres 
en vurdering av disse farene. 
 
Faren for stein og snøskred er utredet av NGI. Se vedlagt rapport. Det vil bli utredet flomfare, 
og eventuelt jord- og flomskredfare. 
 
Det planlegges ikke næring av noen type eller omfang som utløser krav om KU. Forholdet til 
kulturminner avklares ved varsel om oppstart av planarbeid og eventuelt påfølgende 
arkeologiske registreringer. Vi er av den oppfatning at planlagte tiltak vil ikke få vesentlige 
virkninger for arter med nasjonal forvaltningsinteresse eller viktige naturtyper.  
 
 
15. Oppsummering og konklusjon 
Planinitiativet vurderes som positiv for kommunen og videre utviklingen av turist- og 
frilufts/rekreasjonsområdet. Tiltakene vil kunne styrke næringsgrunnlaget og 
næringsutviklingen i området.  
 
Konsekvensene knyttet til planlagte tiltak vurderes som akseptable jf vurderingene ovenfor. 
På denne bakgrunn ønsker en å sette i gang med planarbeid med de formål som 
fremkommer av planinitiativet. 
 

 



Vegårshei, 12.08.2019 
 

 

Med hilsen 

for Stærk & Co as 

 

 

________________ 

Erling I. Aas 

Arealplanlegger 

 


