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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  
1.1 Skisse – eksisterende situasjon 
 

 
Kartskisse: Kartet er rotert 90 grader mot klokka. Svart stiplet strek viser området som i utgangspunktet var 
vurdert som planområde. Nord for dette vises eksisterende lysløype, i øst – Sitåsen hyttefelt som er under 
utbygging, og i sør – den nye utfartsparkeringsplassen ved Jarnsverk. I området sees 3 bebygde 
fritidseiendommer markert med orange farge, bygningene med gul, og den innegjerede beitemarka (grønn 
farge). På kartet sees også Brokke-Suleskardvegen, og den gamle Heibergvegen. 
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1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon  

 
Kartskisse: Utsnitt av plankartet. 
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2. BAKGRUNN 
Brokke Eigedom AS ønsker med reguleringsplan for Vardefjell hyttefelt å videreføre tilretteleggingen 
av nye byggeområder for fritidsboliger rundt Furestøyl - Destinasjon Brokke. Over halvparten av 
tomtene i sist godkjente plan (Furestøyl Aust) er solgt. Selskapet ønsker derfor å utarbeide plan for 
neste byggetrinn. Dette byggeområdet ligger utlagt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  

I planen er det også innarbeidet regulering av utvidet fylkesveg fra Furestøyl til Jarnsverk. Dermed er 
hele den planlagte og av statens vegvesen forutsatte utvidelsen av BS-vegen planlagt. Vianova AS i 
Kristiansand har utarbeidet den tekniske planen for parsellen i planområdet her. 

3. EKSISTERENDE FORHOLD 
Området det skal utarbeides plan for er privateide eiendommer – 9 i alt, samt offentlig vegareal. Det er 
1 eksisterende hytte i området på fradelt tomt.  
 
Disse eiendommene inngår i planen, og har følgende hjemmelhavere pr. 13.05.11: 
Gnr./bnr. Eier 
62/1 Svenn M. Brokke 
62/21 Tor K. Brokke 
63/160 Brokke Eigedom AS  
62/319 Knut J. Hovet 
62/7 Knut J. Hovet 
62/312 Brokke Eigedom AS 
63/1 Håvard Fjærbu 
63/2 Knut J. Hovet 
63/5 Magnhild Hovet 
601/337 Aust-Agder Fylke v/ Vegsjefen  

 
Samtlige eiendommer, unntatt fylkesvegen, vil bli sammenføyd til et felles gnr. og bnr. etter 
godkjenning av plan med Brokke Eigedom AS som eier/hjemmelshaver.   
 
3.1 Lokalisering og bruk  

 
 
Ovenfor: Utdrag av utviklingsplanen for Brokke. Planområdet er markert med rød sirkel. 
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Nedenfor:  
Avgrensning av planområdet, samt (steds)navn som blir brukt i planomtalen. 

 
 
Planområdet ligger på nord- og vestsiden av Brokke – Suleskardvegen (BS-vegen) vest for Furestøyl 
og Brokke alpinanlegg. Det grenser i nord til fremtidig byggeområde sør for lysløypenettet, i øst til 
Sitåsen hyttefelt, og i sør til den nye utfartsparkeringen ved Jarnsverk, og i vest til reguleringsplanen 
for Jarnsverk hytteområde. Planområdet er 498 daa.  Nærmeste senter er Rysstad – nede i dalbotnen 
langs riksveg 9. Der er det dagligvarebutikk, bensinstasjon, bank, post, restaurant/hotell og andre 
handels og næringsetablissementer. Det er gode kommunikasjonsårer og kollektivtransporttilbud 
(buss) nordover til Europaveg 134 med forbindelse til Oslo og Bergen, og sørover til Kristiansand og 
Arendal med mulighet for overgang til buss, båt, fly og jernbane. Planområdet blir ikke drevet aktivt i 
landbruksøyemed lenger.  
 
3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 
 
Natur- og ressursgrunnlaget 
Det er lite fjell i dagen i området. Berggrunnen er en del av det sørnorske grunnfjellsområdet der det er 
de sure og seint forvitrende bergartene gneis og granitt som dominerer. Berggrunnen er dekket med et 
løsmassedekke av varierende tykkelse. Disse er morenelignende (sand, stein og grus) eller 
humusholdige jord eller myrjordforekomster. Noen steder er det innslag av myr – særlig rundt 
Djupetjønn.  
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Bonitetskart fra skog og landskap 
 

 
Treslag fra skog og landskap 
 
Skogen har lav produktivitet. Den ligger høyere over havet enn der den produktive skogen finnes og 
det er derfor bare så vidt den er drivverdig. Boniteten er fra lav til uproduktiv med en del fjell i dagen. 
Vegetasjonen er en glissen blandingsskog av furu og bjørk, tresjiktet strekker seg opp til omkring 10m 
på det høyeste. Rundt Djupetjørn slutter furua sin utbredelse og de høyereliggende delene av 
planområdet glir over i lavalpin sone med bjørkebelte. Vegetasjonen er stedegen og ikke særskilt 
verneverdig. 
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Et areal på 20 – 25 daa innenfor området ble dyrket opp i forbindelse med bygging av BS- vegen (ses 
nord for Jarnsverknausen på ortofoto). Tidligere ble jordet brukt til beite og slått, deretter som beite, 
og de siste årene har det lagt brakk. Det er grunnlendt, vassykt, generelt mye stein i jorda og i ferd 
med å gro igjen. Arealet er dårlig egnet til intensiv jordbruksdrift. 
 
Sportegn viser at man kan treffe på de fleste viltartene som er vanlige på stedet – elg, rådyr, rev, hare 
og orrfugl. Under utallige befaringer i området er det ikke truffet på noen av viltartene.  
 
Under befaring er det kun registrert vanlige fuglearter (særlig ulike trostarter, kråke og meiser). Det er 
ikke opplyst eller kjent ar det finnes sårbare eller truede dyre- eller fuglearter i området.    
 
Det er ikke elver eller bekker med fisk, eller av betydning for fisk sin livssyklus i området, unntatt der 
fylkesvegen krysser Bjørnevassåne og Lisleå. Disse elvene, sammen med Myklevassåne, møtes like 
utenfor planområdet. Herfra kalles vassdraget Faråne. Faråne ledes i inntak til Brokke kraftverk like 
øst for Furestøyl. Det er ørret i disse vassdragene, og enkelte innslag av bekkerøye. 
 
I området er det ingen spesielle friluftslivsinteresser, men lokale. Lokalbefolkingen har utøvd jakt i 
området (de siste årene gjennom jaktutleie i firma Brokke aktivitet AS) og skiløpet ”Sesilåmi”har fulgt 
forskjellige traseer gjennom området. Tradisjonelt langs BS-vegen, siste året gjennom fremtidig 
byggeområde nord for planområdet (og sør for løysløypa) og videre gjennom planområdet her langs 
den gamle Heibergvegen. Sesilåmi er et Turskirenn mellom Brokke i Valle og Kvæven i Sirdal. Løypa 
blir kjørt opp kun til selve rennet. På sikt vil trolig startområdet og løypetraseen ut av 
Brokke/Furestøylområdet flyttes eller legges om. Planområdet grenser opp til lysløypeanlegget i 
Brokke i nord. Startpunktet for scooter- og skiløype mot Myklevatn og Evardalen ble vinteren 
2007/2008 flyttet til parkeringsplassen ved Jarnsverk.  
 
Landskap 
Topografien i planområdet er kupert. Det veksler mellom lokale/feltinterne lisider, koller og rygger, og 
slike formasjoner som er en del av et større landskapsrom. Mellom disse formasjonene er det 
sletter/platå, kvæver og forsenkinger i terrenget som utgjør landskapsrom. Den sørlige delen av 
planområdet er en del av nordvestveggen i et sørvest-nordøstgående landskapsrom (2) langs BS-
vegen. Lisiden nord for planområdet (5) er en del av sørveggen i det øst-vestliggende 
landskapsrommet rundt Furestøyl (1). Områdene 3-5 nedenfor er lokale landskapsrom, der område 5 
er uten tydelig vegg mot nord. 
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Kartskisse: Stort (1) 
mellomstort (2) og små 
landskapsrom (3-5) 
 
Fjellfuru og fjellbjørkeskog 
dominerer tresjiktet og 
busksjiktet. Det er enkelte 
innslag av rogn. På bakkenivå 
(feltsjiktet) er det en rik mosaikk 
av ulike lyng- og gressarter - 
stedvis også bregner og noe 
moser – særlig på fjell. 
 
De to viktigste naturelementene i 
området er Djupetjønn og 
utsiktspunkt ved kollen nord for 
landskapsrom 3. Herfra er det 
utsikt til Furestøylområdet og til 
hyttefeltene på motsatt side av 
dalen – under Løefjødd og 
Hovdevatn. 

 
Verneinteresser 
Det er ikke dokumentert eller påtruffet spesielle naturverdier, kulturminner (herunder eksisterende 
bebyggelse som er bevaringsverdig ut fra sin alder eller teknisk standard), kulturlandskap eller annet 
der det knytter seg verneinteresser til, unntatt Heibergveien. Fylkesarkeologen har uttalt at 
Heibergveien gjennom området i seg selv (som fysisk objekt) ikke er verneverdig. Det er muligheten 
til å kunne ferdes langs den opprinnelige traseen og oppleve landskapet rundt denne som er mer 
interessant. I dette tilfelle er det utsikten til lanskapsrom 1 er av betydning for opplevelsen av 
landskapet.  
 
Miljø- og miljøvernfaglige forhold 
Det er ikke kilder til luftforurensning eller sjenerende biltrafikkstøy i området, eller kjent at det skal 
finnes forurenset grunn. Som følge av at BS-vegen er sommer åpen og vinterstengt, er det mest 
trafikkstøy på sommeren, men det vil også være betydelig trafikk på vinteren til utfartsparkeringen på 
Jarnsverk. Lokalklimatisk antas området å være spesielt utsatt for vinder fra sørvest/vest og fra øst 
(landskapsrom 1 og 2). Dette fordi disse vil kanaliseres til terrengformasjonen/landskapsrommet.  
Topografien er slik at noen arealer vender seg mot øst, noen mot vest, noen mot sør og noen mot nord. 
Det er noe varierende forhold for sol. Særlig nord og vest (sørvest for Djupetjønn), hvor sola vil kunne 
være borte deler av dagen i vinterhalvåret. Det er ikke utarbeidet sol/skyggekart. 
 
Valle kommune har gjennomført naturtypekartlegging og registrering av biologisk mangfold. 
Rapporten er datert dd.mm.åå. Det ble ikke gjort særskilte funn innenfor planområdet. 
 
 

3
4

5
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Kartutsnitt fra Villreinbasen, Direktoratet for Naturforvaltning 
 
Planområdet for Vardefjødd hyttefelt ligger omkring 4km inn i utbredelsesområdet for Setesdal- 
Ryfylke villreinområdet. Det ligger også omkring 4km utenfor verneområdet for Villreinstammen. Se 
kartutsnitt fra Villreinbasen ovenfor.  
 
På Naturbasen (DN) er planområdet registrert med leveområde for orrfugl, og som bemerket i kap. 3.2 
er det observert sportegn under befaring som viser at de fleste vanlige viltartene har tilhold på stedet – 
elg, rådyr, rev og hare. Forøvrig er det ikke registrert prioriterte naturtyper i eller i nærheten av 
planområdet på Naturbasen. I Artsdatabanken er det ikke registrert forekomster av rødlistede eller 
svartlistede arter i planområdet. 
 
På Rovbasen (DN) er det ikke registrert spesiell aktivitet fra store rovdyr i eller i nærheten av 
planområdet. Nærmeste funn ved søk i basen var sau tatt av gaupe ved Nomeland og funn av to døde 
gauper på Flateland. Gaupe holder til nede i Setesdalføret. Jerv har biotop oppe på heia i verneområde 
for Setesdal- Ryfylke villreinområde. Dette bekreftes av DNA analyser fra ekskrement- funn på heia 
registrert i Rovbasen.  
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Kartutsnitt fra INON, Direktoratet for Naturforvaltning 
 
På kartbasen for inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) vises det at planområdet ligger omkring 
1km fra ”letteste” kategori inngrepsfri natur (lys grønn- naturområder som er 1-3km fra større tekniske 
inngrep).  
 
Trafikkforhold 
Planområdet har adkomst fra fylkesvei 337. Dette er en 1-feltsvei, dvs. med ett kjørefelt for begge 
kjøreretninger, med møteplasser. Veien er åpen for trafikk hele året fra rv. 9 ved Nomeland og frem 
t.o.m planområdet. Videre er den vinterstengt for gjennomkjøring til Sirdal og Lysefjorden i perioden 
1. november til siste halvdel av mai.  
 
Planlegger er ikke kjent med at foreligger tellinger eller nyere beregninger av ÅDT for fv. 337. I følge 
opplysninger fra vegvesenet ble vegen i sin tid dimensjonert for en trafikk tilsvarende en ÅDT på 300 
biler. Videre har vegvesenet uttalt at vegen tåler den allmenne ferdselen, og all den ferdsel som er 
ventet knyttet til hyttebyggingen som er hjemlet i den opprinnelige flatereguleringsplanen for 
Furestøyl datert 3. oktober 1997, godkjent i kommunen i 1999. Denne rammen er nå sprengt. Valle 
kommune har derfor inngått avtale med vegmyndigheten om å trinnvis utvide vegen til 2-felt fra Rv. 9 
og opp til Furestøyl. Dette er det utarbeidet planer for. Dette må sees på som ett viktig 
trafikksikkerhetstiltak, for å unngå ulykker mellom kjøretøy (særlig der tunge kjøretøy er innblandet, 
og hvor konsekvensene er størst). Videre er det utarbeidet regulerings- og tekniske planer for utvidelse 
av fylkesvegen opp til den nye parkeringsplassen ved Jarnsverk. Denne utvidelsen er innarbeidet i 
dette planforslaget. Det er Vianova i Kristiansand som har prosjektert alle veiutvidelsene. Utbyggere 
blir forpliktet til del finansiering av utbyggingen gjennom utbyggingsavtaler. 
 
Det er ikke bygd gang- eller sykkelveier langs fv. 337, men dette kommer trolig på strekningen Rv. 9 
og opp til avkjøring Brokke. 
 
Utfartsparkeringsplassen til Setesdal Vesthei er flyttet fra Furestøyl og opp til Jarnsverk. Det samme er 
scooterparkeringen med garasjeanlegg. 
  
Risiko- og sårbarhet 
Det er ikke kjent eksisterende naturlige eller menneskeskapte risiko- eller sårbarhetsområde. Det er 
ikke mulig å si noe om radonstrålefaren. 
 
 

Planom
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Sosial infrastruktur 
Ikke aktuelt  
 
Teknisk infrastruktur 
Planområdet ligger i nedslagsområdet til det privateide Brokke Vann og Avløp AS. Dette firmaet har 
godkjent utslippstillatelse for avløp, men ikke tilstrekkelig kapasitet i eksisterende renseanlegg. Det er 
tilstrekkelig kapasitet til å forsyne den planlagte utbyggingen med vann.  
 
Strømforsyningsnettet bygges ut av Agder Energi. Det er kapasitet i eksisterende høyspenningsanlegg 
til å videreføre dette til nye transformatorstasjoner i planområdet.  
 
Området er underlagt den til en hver tid gjeldende renovasjonsordning i kommunen.  
 
Vedrørende veitrafikk/transportnett, skipstrafikk/kaianlegg, luftfart/flyplasser og jernbane vises det 
omtale ovenfor. 
 
Estetikk og byggeskikk 
Deler av området ligger synlig fra Brokke-Suleskardvegen og Furestøylområdet. Videre med innsyn 
fra omkringliggende heiområder og hytteområder hvor det vil kunne oppstå fjernvirkning av en 
fremtidig utbygging.  
 
Når det gjelder bebyggelsesstruktur, bebyggelsesmønster, volum (skala + proporsjon), bygningstype, 
formspråk, materiale, farge, varige konstruksjoner og anlegg, uterom og liknende, er det ett mål for 
utbygger å videreføre og forbedre den estetikk og byggeskikk som alt har ”satt seg” med utbyggingen 
av felt H5, H6 Løefjødd og H1, H2 Sitåsen og nå sist feltet Furestøyl Aust.  
 
Stedsutvikling 
Det ligger ikke spesielle føringer for steds- og områdeutvikling pr. i dag, unntatt de føringer som 
gjelder for hytteutbygging i kommuneplanen. Utbyggerne har for egen regning latt utarbeide både 
masterplan og utviklingsplan for utviklingsområdene tilhørende Brokke og Nomeland, samt deltatt i 
og latt utarbeide privat forslag til løypeplan for destinasjon Brokke. Valle kommune har varslet at de 
vil sette i gang kommunedeleplanarbeid i ett enda videre område - som tar med seg Myklevatn, 
Evardalen og Uppstad også. Dette arbeidet er enda ikke kommet i gang. 
 
Barns interesser 
Barn og unge har ingen spesielle interesser knyttet til området i dag. Ei heller forskning eller 
undervisning.  
 
Universell utforming 
Det er ikke spesielle tiltak i området i dag. Det er dårlig tilgjengelighet til store deler av området, og 
med hensyn på ”bruk for alle”. 
 
Juridiske forhold 
Valle kommune inngår utbyggingsavtaler med utbyggere i forbindelse med regulering. Disse styrer 
bl.a. utbyggers bidrag til utbygging av teknisk infrastruktur (foreløpig - vei). Videre krever kommunen 
vanligvis rekkefølgebestemmelser, bl.a. vedr. tidspunkt for gjennomføring av forhold nevnt i 
utbyggingsavtalen, planomtalen og bestemmelsene forøvrig. 
 
Det er ikke kjent at der foreligger spesielle rettigheter knyttet til området – annet enn overdragelser av 
eiendommer til Brokke eiendom AS, og muligheter for grunneiere til å kreve innløyst arealer en 
utvidelse av BS-vegen vil beslaglegge. 
 
Interessemotsetninger 
Det er ikke kjente interessemotsetninger knyttet til området i dag.  
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4. PLANSTATUS 
4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
 
Retningslinjer 
Følgende er aktuelle og lagt til grunn/hensyntatt i planleggingen: 

• Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag 
• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
• Retningslinjer til kommuneplanens arealdel. 

 
Gjeldende overordnede planer 
Følgende er hentet ut fra bestemmelsene og retningslinjene til kommuneplanens arealdel – hvor 
området er satt av til fremtidig hytteutbygging/fritidsboliger: 
 
1) Plankrav i byggeområdene, jfr PBL 1985 §20-4, 2. ledd, bokst. a:  
Regulerings- eller bebyggelsesplan. (En slik bestemmelse er det ikke tillat å gi. Man må velge enten 
det ene eller det andre.) Planen er utarbeidet i henhold til gammel plan og bygningslov og ble 
oversendt til kommunen i 2007/2008. Den ble av ulike grunner ikke tatt opp til behandling, og er 
derfor nå konvertert til ny plan- og bygningslov. Derfor er planen fremmet som reguleringsplan, 
detaljregulering.  
 
2) Rekkefølgekrav, jfr PBL §20-4, 2. ledd, bokst. b: 
Utbygging i de enkelte byggeområdene kan ikke starte før det er godkjent og etablert tekniske anlegg 
for vann, avløp, strøm, telekabel og renovasjon. Det må være godkjent adkomst fra offentlig vei og 
parkering før utbygging starter. 

3) Kriterier for lokalisering og utforming av utbyg ging i byggeområdene, jfr PBL §20-4, 2. ledd, 
bokst. b: 
Områder avsatt til bygging av fritidsboliger 
Nye hyttefelt og bygninger skal plasseres slik at eksisterende kulturlandskap, vegetasjon, dyreliv, 
terreng og turløyper blir tatt vare på, samtidig som estetiske omsyn skal leggast til grunn. Nye hyttefelt 
skal plasseres skånsomt i terrenget, og ikke bryte horisont sett frå hovedvei eller viktige horisonter og 
landskapsformer i området. 

1. Nye hytter skal oppføres som lave bygninger. Den synlige delen av grunnmuren skal ikke 
være høyere enn 0,7 meter. 

2. Gesims- og mønehøyde skal måles fra topp grunnmur, og skal ikke overstige henholdsvis 3 
meter og 5,5 meter. 

3. Taket skal utformes som saltak, og takvinkelen skal være mellom 22 og 33 grader. 
4. Tillatt bruksareal (T-BRA) skal ikke være over 175 m2 pr. tomt. Dersom det bygges flere bygg 

på en tomt så skal alle bygg regnes med i totalt tillatt bruksareal. 
5. Det kan gjerdes inntil 100 m2 ved inngangspartiet som skjerming mot husdyr. Utforming og 

farge på gjerdet skal godkjennes av det faste utvalget for plansaker. Det er ikke tillatt med 
flaggstang. 

6. Tomt til fritidsbolig skal ikke legges nærmere støylsvoll enn 50 meter. Med støylsvoll menes 
den beitemarka som ligg omkring støylsbygningene. 

7. Tomt til fritidsbolig skal ikke legges nærmere preparerte løyper og viktige turstier enn 20 
meter. 

 
Kommentar: 
I forbindelse med planlagt og faktisk utbygging av hytter og leilighetskompleks i destinasjon 
Brokke, er ikke bestemmelsene punkt 1. – 4 ovenfor fulgt. Det er f.eks ikke god 
arealanvendelse og bare bygge lave hytter nært sentrumsområdet på Furestøyl. Dermed er 
det åpnet for å bygge også 2 etasjes hytter på tomter der dette kan passe. Det er avgjørende 
for sentrumsfunksjonen at det blir et stort folketall nært dette. Av denne grunn opererer både 
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tidligere og planen her med større gesims- og mønehøyder, samt takvinkler og 
utnyttelsesgrad, enn det kommuneplanen legger opp til. (Se nærmere redegjørelse i kap. 8 ) 
 
Det er vedtatt 50 meter byggegrense til fylkesvegen og 20 meter til skiløype. 
Planlegger mener det ikke er saklig grunnlag for å kreve 50 meter byggegrense til fylkesveg. 
Tidligere praksis med 30 meter byggegrense til hver side for senterlinje veg er derfor 
videreført, unntatt der skiløype går langs vegen. Det er ikke avsatt 20 meter byggegrense til 
skiløypekorridor langs med Fv. 337. Løypekorridor er avsatt med 12 meter. Senterlinje løype 
ligger min. 20 meter fra senterlinje veg, og det er 20 meter byggegrense til senterlinje 
løypekorridor. Dette er bestemt av kommunen. Det er regulert inn en sone for etablering av 
en voll mellom veg og skiløype. 
 
4) Kriterier for lokalisering og utforming av byggeområder, jfr PBL §20-4, 2. ledd, bokst. f: 
I utbyggingsområder er det ikke tillatt med tiltak som nevnt i Plan- og bygningsloven §§ 81, 84, 86a, 
86b og 93 eller fradeling av tomt til slikt formål nærmere enn 50 meter fra vann og 50 meter fra elver 
og bekker som er vist på kart i målestokk 1:50000. 

5) Retningsliner til byggeområdene 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
I forbindelse med regulering til byggeområde for bustad eller til område for fritidsbolig skal det lages 
risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette gjelder særlig hensynet til mulig flaum, rasfare, støy og 
trafikksikkerhet. 

Grunneiersamarbeid: 
Grunneiersamarbeid med felles planlegging, utbygging og drift vil bli prioritert av Valle kommune. 
Dette er likevel ikke til hinder for at enkelte grunneiere kan fremme planer. Før utbygging kan skje 
skal avtaler om gjennomføring av fellestiltak som for eksempel sti- og løypenett være etablert. 
Fellestiltak må stå i forhold til utbyggingsgraden. 

I utvikling av nye byggeområder skal det tas hensyn til kulturlandskap, dyreliv, vegetasjon og terreng. 
Det skal legges vekt på gode løsninger med hensyn til grøntstrukturdrag og viltkorridorer. 

Utbyggingsavtaler: 
Valle kommune vil inngå utbyggingsavtale med grunneiere og/eller utbyggere som fremmer 
reguleringsplan for utbygging. Avtalen er et virkemiddel for å sikre gjennomføring av utbyggingen i 
tråd med målene i kommuneplanen. Utbyggingsavtalen blir inngått i forbindelse med behandling av 
reguleringsplanen. De viktigste delene av avtalen vil være knyttet til ansvar og kostnadsfordeling for 
etablering og drift av blant annet vei, parkering, vannforsyning og avløp, strøm, telekabler og 
tilrettelegging for ski- og turløyper. 

Brokke-Suleskardveien: 
Brokke-Suleskardveien må utbedres til tofeltsvei fra Rv. 9 til Furestøyl. Dette må skje så raskt som 
mulig pga. utbyggingen i Brokke hyttegrend og i Kvislelii. 

Valle kommune vil arbeide for at Brokke-Suleskardvegen blir riksvei. Derfor må vi ikke godkjenne 
planer for utbygging langsmed veien som har byggegrense som er mindre enn 50 meter (les målt fra 
senterlinjen). 

Gjeldende regulering 
Planområdet er tidligere uregulert.  
 
Pågående planarbeid 
Planen grenser opp til Reguleringsplan for Jarnsverk hyttegrend. Arealbruken er harmonisert i 
plangrensen.  
 
Planen grenser for øvrig opp til godkjente planer for: 

1) Reguleringsplan for Parkering og massetak Jarnsverk, datert 17.06.2005. 
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2) Reguleringsplan for Sitåsen hyttefelt, datert 31.08.2005. 
3) Reguleringsplan for lysløype Furestøy, datert 25.02.2004. 

 
Utviklingsplan 
I regi av utviklingsselskapene rundt Furestøyl har det tidligere blitt utarbeidet Masterplan. Denne er 
senere helt eller delvis erstattet av en utviklingsplan (jf. utdrag av denne i kap. 3.1 foran). Den ikke 
juridisk bindende planen inneholder bl.a. forslag til fremtidige skiløypetraseer. Senere er det også 
utarbeidet og oppdatert løypekart, sist i 2011. 
 
 

5. MEDVIRKNING 
5.1 Innspill til planarbeidet  
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 08.11.04. Dette omfattet to større planområder. Det 
største strekte seg fra Kvislelii til Tjurrmovatn, hvor det nå er utarbeidet flere planer. Det andre var 
området som det her er utarbeidet plan for. I tillegg ble det sendt ut et tilleggsvarsel i 2007 vedrørende 
utvidelse av Brokke- Suleskardvegen).  
 
Det er lang tid mellom varsel og faktisk behandling av plan. Det er det ulike årsaker til. Planen har 
vært arbeidet jevnt med frem til 2008 av forslagstiller og kommunen. Etter dette har den blitt liggende 
i kommunen, dels etter samtykke fra utbygger og dels ikke. Da lokale berørte parter hele tiden har 
kjent til planarbeidet og hvor det står, har vi ikke funnet det nødvendig å varsle oppstart på nytt. 
 
 
Sammendrag av kunngjøringsinnspill 
Valle kommune, 15.12.2004 
Valle kommune ber om at videre planlegging blir utsatt til området er vurdert i 
kommuneplansammenheng. I brevet påpekes det at en del av området det blir varslet oppstart i, mest 
sannsynlig vil ”komme inn i” kommuneplanen som er til rullering, mens noe ligger lenger frem i tid. 
 
Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 15.12.05 
Aust-Agder fylkeskommune konstaterer at bare deler av planarbeidet er i samsvar med overordnet 
plan. De ber derfor om at planarbeid som ikke er i samsvar med overordnet plan må avvente rullering 
av kommuneplanens arealdel. 
 
Dersom planarbeidet videreføres har fylkeskommunen følgende innspill til planarbeidet: 
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I tillegg er det sagt en del om bevaring av etterreformatoriske kulturminner. 
 
Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 22.03.07 
Aust-Agder Fylkeskommune skriv at ein i detaljplanlegginga må komme fram til tekniske 
vegløysingar som har god landskapsestetikk og tek omsyn til kulturminne i området for å gjøre vegen 
særprega. Kommunen satsar på kultur for å få samfunnsutvikling. Dette inneber at ein må bruke 
kulturminne som ein ressurs i utviklinga og ikkje som problem. Vegstrekninga kryssar Heibergveien 
frå 1930 talet på fleire stadar, og her må det visast særskild omsyn. Eldre vegareal som synlige 
natursteinsfundamenter, brukar, stikkrenner, drikkekar, kvilestein med meir må det takast omsyn til. 
Dersom det oppstår skade på eldre vegbitar må disse avsluttast fagmessig, slik at dei ikkje vert 
øydelagd ytterlegare. Det må utførast arkeologiske undersøking i planområdet (merknad: Dette 
omhandla varselet om utviding av B/S-vegen). 
 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 28.12.04 
NVE påpeker at området ligger innenfor vassdragsvernområdet Njardarheim. Det er allmenne frilufts- 
og naturverninteresser som ligger til grunn for vernet. Det urørte preget på vassdragsnatur og landskap 
er et viktig kriterium for vernet. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag gjelder for 
vassdragbeltet, dvs. arealer i et belte 100 meter til hver side for elva, samt andre deler av nedbørsfeltet 
det er faglig dokumentert har verneverdi. 
 
NVE har for en del av området det ble varslet oppstart av planarbeid i, funnet å måtte varsle innsigelse 
til at det settes i gang regulering. Dette gjelder imidlertid ikke arealene i planforslaget her (av NVE, og 
på kartskissen i varselet, omtalt som Sitåsan). Til planområdet her er det sagt at det må fremmes en 
arealbruk som sikrer fri ferdsel langs vassdraget. Hensynet til allmennheten skal ivaretas. NVE ser 
helst at et bredt belte lang vassdrag blir regulert til et grønt formål. Ved utbygging av veger og 
parkering skal planen ivareta gode løsninger for vassdraget. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 28.03.07 
Noregs vassdrags- og energidirektorat skriv at det er utarbeida nye retningslinjer for planlegging og 
utbygging i fareområdar langs vassdrag, nr 1 i 2007. NVE anbefaler bruk av bru i staden for kulvert 
ved kryssing av vassdrag. Opne bekkedrag er positivt for miljøet og er mye mindre utsett for 
flomskadar. Dette fordi dei normalt har større kapasitet. I brevet står det vidare at planområdet ligg 
innanfor Njardarheim vassdragsområde som blei verna i verneplan 1 for vassdrag. Rikspolitiske 
retningslinjer for verna vassdrag må leggjast til grunn for arbeid med ny veg i området. 
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Fylkesmannen i Aust-Agder, 13.01.2005 
Fylkesmannen skriver i sitt innspill at området ved Sitåsan er i tråd med kommuneplanen, og at de 
ikke har vesentlige merknader til videre arbeid med reguleringsplan her. 
Generelt bemerker fylkesmannen at det skal gjennomføres ROS-analyser. De øvrige avdelingene ved 
embetet har ingen merknader. 
 
Merknad frå Hallvard Tveit, gnr/bnr 63/6, datert 26.03.2007. 
Hallvard Tveit skriv at når vegen opp til Jarnsverk blir heilårsveg, kan grunneigarane krevje betaling 
for heile veg-arealet. Det må takast omsyn til tidlegare avtalar om avkjørsler, parkerings- og 
opplagsplassar. Tveit viser også til avkjørsler og opplagsplassar som er skissa i jordskifte for Brokke 
og Berg. Utviding av vegen bør skje på nedsida av nåverande veg, pga avkjørsler på oppsida. 
Alle grunneigarar må kontaktast både på eit fellesmøte og kvar for seg. 
 
 
Forslagstillers kommentarer til innspillene  
Valle kommune 
Tiltakshaver/utbygger fulgte kommunens råd om å avvente videre planlegging. Planlegger vil likevel 
bemerke at arealene i foreliggende plan lå inne som utbyggingsområde i det som var gjeldende 
kommuneplan da varselet ble sendt ut. Ved godkjenning av den i dag gjeldende kommuneplan, er 
planområdet her ”Vardefjøddområdet”, videreført og godkjent for hytteutbygging. 
 
Aust-Agder fylkeskommune 
Tiltakshaver har avventet reguleringen. Planlegger bemerker at arealbruken i foreliggende plan hele 
tiden har vært i tråd med aktuell gjeldende kommuneplan.  
Kulepunktene i innspillet fra fylkeskommunen som har relevans for planarbeidet, er lagt til grunn for 
dette. Kulturminneavdelingen ved Frank Allan Juhl fikk 22.10.07 planskissen til orientering. Etter 
dette er det utført registrering av automatisk fredede og etterreformatoriske kulturminner. Slike ble 
ikke funnet, unntatt Heibergveien.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Ingen kommentar. 
 
Fylkesmannen i Aust-Agder 
Ingen kommentar. 
 
 

6. FORSLAGSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  
Planområdet ligger 2 km vest for kjernen av ”Furestøyl sentrum”. Terrenget innenfor planområdet er 
kupert og med en rygg som deler området i to. På denne måten deles området naturlig i flere felt hvor 
beboerne i et felt ikke har innsyn til et annet. Man vil derfor ikke oppleve det totale antallet hytter i 
området. Det er relativt god utsikt fra området, først og fremst mot nord og nordøst. Dette feltet skiller 
seg ut fra de øvrige feltene Brokke eiendom har utviklet ved at det ikke ligger med dirkete innsyn til 
alpinanlegget og det planlagte sentrumsområde og med mulighet for god bilfri tilknytning til 
sentrums- og aktivitetsområdene. Dette utbyggingstrinnet retter seg trolig mer mot mennesker som er 
opptatt av å oppleve naturen, og mindre det kommersialiserte. Men - det er overkommelig avstand til 
kommersialiserte tilbud både til fots, på ski og med bil. 
  
På grunn av stor høydeforskjell og lang gangavstand tror vi planområdet vil egne seg for hovedsakelig 
frittliggende hyttebebyggelse. Det planlegges kun noen få to-familiehytter. Innen planområdet varierer 
høyden fra ca. 570 m.o.h og opp til 730 m.o.h.. Det meste av utbyggingsområdet ligger mellom kote 
675 -700 m.o.h. 
  
Opprinnelig planforslag inneholdt også flateregulering av de fremtidige byggeområdene mellom 
planområdet og lysløypa. Dette er det ikke anledning til ved Detaljregulering. Derfor er området tatt ut 
i planforslaget. 
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I jomfruelig terreng (unntatt gml. åkermark og Sitåsen som skal senkes til nivå med fylkesvegen) er 
det stukket tomter og veger i marka som så er målt inn og lagt til grunn for konstruksjon av plankartet. 
Det er nedlagt en betydelig innsats i feltarbeid. Det har vært avholdt befaringer med kommunen der 
tomteplasseringer er drøftet, slettet eller flyttet, samen med tema byggegrenser og utnyttelsesgrad 
(volum og høyde). På 20 av de regulerte tomtene (tomt 54, 55, 58, 59, 62, 67, 68, 69, 81, 82, 83, 87, 
88, 125, 127, 130, 131, 181, 182 og 186) er det åpnet for å bygge to-familiehytter. 
 
Planforslaget innebærer at den delen av Sitåsen som ligger mellom Brokke - Suleskardvegen og den 
gamle Heibergveien senkes til et nivå til enhver tid ca. 0,5 – 1 meter under nivået på nevnte veger for 
så å bli bebygd med hytter. Traseen Heibergveien følger skal fortsatt være farbar til fots eller med bil 
etter endt utbygging. Det er mangel på stein og knuste masser i området. Vi ser derfor på dette tiltaket 
som en god måte å skaffe seg lokale masser på til utbyggingen, uten at det får dramatiske 
konsekvenser for landskapet. Kollen har lite å si for defineringen og opplevelsen av det store 
landskapsrommet nede i Furestøylområdet og for opplevelsen av landskapet langs vegen. Inngrepet vil 
være synlig i perioden massene tas ut. Nytt terreng skal opparbeides fortløpende etter hvert som 
uttaket avsluttes, herunder veger og tomter. Deretter vil nye hytter og vegetasjonsdekke etablere seg. 
Det er planlagt 40 tomter med tilhørende anlegg og veier i henhold til reguleringsplanen. Området vil 
ikke være å regne som noe masseuttaksområde, men fjerningen av massene må sees på som et ledd i 
tomteopparbeidelsen. Dette er drøftet med og akseptert av Bergmesteren – nå direktoratet for 
mineralforvaltning.  Frigjorte masser vil gå til opparbeidelse av veger og tomter i feltet og 
Furestøylområdet. Løsmasser og jord vil bli deponert og brukt til plastring av skråninger og 
uteområder i planområdet.   

 
Kartfigur: Utsnitt av reguleringsplanen der det tas ut masser før utbygging finner sted. 
Masseuttaksområdet er angitt med rød stiplet strek. 
 
Utvidelse av Fv 337 (Brokke-Suleskardvegen) 
Brokke Suleskadrvegen har kun 1 kjørefelt, men skal utvides til 2-felt opp til Furestøyl etter en 
bestemt fremdriftsplan. Dette er et godt trafikksikkerhetstiltak.   
 



Planbeskrivelse – side 18 av 32 

 

I og med all langtids- og dagparkering er flyttet opp til Jarnsverk, er det naturlig å legge til rette for 
utvidelse av fylkesvegen opp hit. Det er lagt til grunn en vegstandard som vil oppfylle kravene til 
helårsveg dersom det blir aktuelt i fremtiden.  
 
Brokke er en vinterdestinasjon. Derfor er det planlagt skiløype langs vegen, men ikke ordinær gang- 
og sykkelveg. Traseen er et ledd i å binde sammen parkeringsplassen og sentrumsområdet og 
alpinanlegget, med turløypenettet og lysløypa. Traseen passer også for turskirennet Sesilåmi og kan 
eventuelt opparbeides med et dekke som gjør den farbar til fots og på sykkel når det ikke er snø. Fra 
Jarnsverk og vestover følger skiløypa fylkesvegen - mot avkjøringen til Everdalen, til Myklevaten og 
videre inn i Setesdal Vesthei og over til Sirdal.  
 
Andre forhold 
Overordnet skiløypestruktur og plan er tilpasset hverandre. 
 
Heibergveien skal ikke brukes til anleggstrafikk, men kan brukes til adkomstveg til hyttene og skal 
bevares mest mulig slik den ligger der i marka i dag.  
 
Alternativer 
Det er ikke utarbeidet alternativer for noen del av den planfaglige løsningen.  
 
 
 

7. PLANFORSLAGET 
 
Reguleringsformål 
Det er nyttet følgende reguleringsformål i planen: 

1) Bebyggelse og anlegg, Pbl. §12-5 nr. 1, Fritidsbebyggelse - frittliggende, Skiløype, 
Nærmiljøanlegg og Renovasjonsanlegg – avfallsbu, 

2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, Pbl. §12-5 nr. 2, Kjørevei og anna veiareal (privat 
og offentlig), Gangvei og Parkeringsplasser. 

3) Grønstruktur, Pbl. §12-5 nr. 3, Grønstruktur – organisk voll og Kombinert grønstruktur og 
parkering 

4) Landbruks-, natur- og friluftsformål, Pbl. §12-5 nr. 5, Friluftsformål. 
5) Bruk- og vern av sjø og vassdrag, Pbl. §12-5 nr.6, Badeområde 
6) Hensynssone, Pbl. §12-6, Bevaring av naturmiljø H560_1 og Frisiktsone H140_1. 
7) Bestemmelsesområde, Pbl. §12-7, Bestemmelsesområde – Anleggs- og rigg område 1 (for 

utbedring av B/S-vegen) og 2 (Masseuttak). 
 
 
Grad av utnytting og høyder 
 
Fritidsbolig/hytte - Frittliggende 
Utnyttelsesgrad:  
Det er angitt en av følgende tre utnyttelsesgrader. Maksimalt bebygd areal pr. tomt - BYA = 120, 175 
eller 250 m², eksklusive parkering. Det er i tillegg krav om 2 P-plasser pr. familiehytte (2 x 18 m² = 36 
m²) og 4 P-plasser pr. 2-familiehytte (72 m2). For den laveste utnyttelsesgraden er det stilt krav om 
maksimalt ett (1) bygg pr tomt - primærbygg. For de to høyeste utnyttelsene tillates inntil to bygg pr. 
tomt. Ett (1) primærbygg og ett (1) sekundærbygg.  
 
På tomtene 54, 55, 58, 59, 62, 67, 68, 69, 81, 82, 83, 87, 88, 125, 127, 130, 131, 181, 182 og 186 er det 
tillatt å bygge to-familiehytter. En hytte – to seksjonerte boenheter, alternativt vanlig familiehytte med 
en boenhet. 
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Høyder:  
Det er stilt krav til maksimal høyde (moh.) overkant laveste innvendig gulv – OK gulv. Videre at 
overkant innvendig gulv skal være maksimalt 0,5 meter over ferdig planert bakkenivå ute. Maksimal 
mønehøyde er enten 4,5 meter eller 6,7 meter over OK laveste innvendige gulv. Se bestemmelsene. 
 
Kommunen ønsker ikke angivelse av gesimshøyde.  
 
 
Takvinkel 
Tak skal utformes som saltak. Det er ikke ønskelig med flatt tak eller pulttak. Det er fastsatt særskilt 
maksimal takvinkel på noen få hytter – 24 grader, ellers 20 – 34 grader, og stilt krav om torv som 
tekking. 
 
Bebyggelsens plassering 
Tomtene 1- 43 er plassert på kart i et planlagt nytt terreng, tenkt lagt litt under dagens nivå på 
fylkesvegen. Tomtene 44 – 187 er stukket i marka i eksisterende terreng. Utnyttelsesgraden er forsøkt 
tilpasset den enkelte tomt. I tabellen som er vedlagt bestemmelsene følger en oversikt over krav til 
maksimal høyde OK gulv og indirekte planeringsnivå på tomtene (en halv meter under OK gulv). 
Tomtene 167, 170-172 og 180 – 185 ligger på gammel dyrket mark.  
 
Tomtene 1, 6, 37, 44 og 71 er tatt ut av planforslaget. 
 
Natur- og ressursgrunnlaget 
Planforslaget ivaretar friluftsinteresser ved at det er regulert inn korridorer for skiløyper, både mot 
Furestøyl og alpinanlegget, og mot området Reigårdsvann, Evardalen og Myklevatn. Deler av den 
gamle dyrkamarka og området rundt Djupetjønn er avsatt til fremtidig rekreasjon, aktiviteter og 
friluftsliv.   
 
Landskap 
Som nevnte tidligere foreslås den delen av Sitåsen som ligger i planområdet senket til et nivå like 
under nivået på Brokke –Suleskardvegen – frem mot den gamle Heibergveien. Nytt terreng vil falle 
svakt mot nord og øst. Området er ca. 50 daa. 
 
Toppen/utsiktspunktet nord og øst for tomt 75 og 76 reguleres til frilufts- og rekreasjonsområder. De 
to store markerte lisidene/terrengfrontene mot nord, er lagt ut til ”grønt formål” og bevaring av 
landskap og vegetasjon - slik at lisiden også etter utbygging skal fremstå som et grønt område – sett 
fra Furestøylfeltet H5, Furestøyl Aust, deler av Løefjødd og omkringliggende terreng.  
 
Internt i planområdet er det satt av en grønkorridor, sammenhengende med vegareal, mellom de to 
nærmiljøområdene. Videre langs bekkene inn og ut av Djupetjønn. Barskogen slutter ved tomtene 
137-139. Høyereliggende område er avsatt til ”grønt” formål. 
 
Verneinteresser 
Deler av Heibergveien gjennom området er regulert til kjøreveg – privat veg og gangvei, og med 
restriksjon - bevaring av anlegg. Resten ligger i friluftsområde. 
 
Miljøfaglige forhold 
Ingen spesielle forhold reguleres av dette hensyn.  
 
Trafikkforhold 
Brokke-Suleskardvegen har pr. i dag en kapasitet (ÅDT) på inntil 300 kjøretøy pr. døgn (ved 
normalfordeling). Det er 1 kjørefelt med vegbredde 4 meter (kjørefeltbredde 3 meter + 0,5 m skuldre) 
og møteplasser. I senere tid er det foretett noe asfaltering av skulder. Vegen ble i henhold til 
vegnormalen som gjaldt på 1980-taller klassifisert/betegnet som; ”1 feltsveg klasse III med 
møteplasser”. I planforslaget er vegens kapasitet foreslått utvidet til en ÅDT 0-1500, med 
dimensjonerende hastighet 70 km/t. Vegbredde er 6,5 meter – 2 kjørefelt à 2,75 m, pluss 0,5 meter 
skulder på hver side. Etter gamle 017 vegnormal tilsvarer dette både en Sa3-veg og en H1 veg. På 
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grunn av at Brokke-Suleskardvegen bare er sommeråpen (vinterstengt) er det ikke like lett å 
klassifisere denne vegen til noe eksakt klasse i dag, men den vil altså kunne nyttes som en fremtidig 
H1 veg – Andre hovedveger.  
 
Det er planlagt 1ny avkjøring fra Fv. 337, utformet som T-kryss, med frisiktsone 20 x 125 meter mot 
venstre og 10 x 125 meter mot høyre. Videre er det vist eksisterende avkjøringer til tilgrensende 
regulerte utbyggingsområder og en avkjørsel til en eksisterende hytte. Det er ikke vist 
landbruksavkjørsler. Frisiktsoner i forbindelse med tilgrensende planer fremgår av gjeldende planer. 
 
Det er ikke planlagt gang og sykkelveg langs fylkesvegen, men trase for skiløype og turveg. Dersom 
denne ikke blir opparbeidet med dekke som kan fungere som gang- og sykkelveg, er det tilstrekkelig 
areal innenfor byggeforbudsgrensen til veg der det senere kan planlegges og bygges gang- og 
sykkelvei. Gående og syklende kan også benytte den gamle Heibergveien. Denne henger sammen med 
planlagt gangvegtrase fra Sitåsenfeltet frem til sentrum/alpinanlegget.  
 
Det er 2 markerte punkt der myke trafikkanter har eller kan ha behov for å krysse Brokke-
Suleskardvegen: 

1) Parkeringsplassen ved Jarnsverk – skiløypa på nordsiden av vegen. 
2) Der Heibergvegen (gangveg) krysser Brokke-Suleskardvegen til sitåsenfeltet 

 
På disse stedene er det lagt inn frisiktsoner på 4 x 50 meter der disse ikke inngår i større frisiktsone til 
avkjøring/kryss (gjelder innkjøringen til P-plassen på Jarnsverk). 
 
Veiplan for utvidelse av B/S-vegen, herunder horisontalplan, lengdeprofil og tverrprofiler ligger 
vedlagt. 
 
Interne hovedveger planlagt med standard tilsvarende skogsbilveg klasse III. Mindre veger med  
veibredde i forhold til forventet trafikkbelastning, og hensyntagen til at kjørende og gående skal kunne 
møtes. Veibredder fremgår av juridisk bindende kjørefeltavgrensning på plankartet. 
 
Veganlegg skal ha maksimal stigning 10 %, unntatt korte strekk på mindre adkomstveier der det kan 
forekomme stigning opp mot 12-13 (15%) og på hovedvegen forbi tomt 132 og 150 der stigningen kan 
bli 11% (12%) – avhengig av hvor mye skjæring eller fylling man legger inn før, under og etter det 
bratteste partiet (11-12%).  
 
Risiko- og sårbarhet 
Ingen spesielle forhold, utenom krav til dokumentasjon eller tiltak mot radonstrålefare, jf. 
Bestemmelsene pkt. 1.1. j).  
 
Det er ikke regulert arealer til hensynssone fareområde eller lignende. Høyspentledninger skal legges i 
bakken.  
 
Sosial infrastruktur 
Dette er ikke aktuelt tema i planen.  
 
Teknisk infrastruktur (ikke vei) 
Bebyggelsen i planområdet skal koples til felles vannforsyning og avløpssystem i anlegget til Brokke 
vann og avløp AS. Det vil bli ført frem strøm til området i jordkabel anlegg. Det er pr. i dag ikke 
vurdert andre alternative energikilder (fjernvarmeanlegg eller lignende).  
 
Det er vist byggeområde for avfallsbu. Det er foreslått en utnyttelsesgrad på inntil 50 %, eksklusive 
parkering på terreng. Maksimal mønehøyde er 6 meter og maksimal gesimshøyde: 4,5 meter. 
Takvinkel 20 - 34°. Adkomst skal dimensjoneres for kjøretøygruppe ”Liten lastebil”. Det er vist 
parkering for avfallsbua på plankartet. Bygget er tenkt ført opp i en etasje, tilpasset behovet til 
renovasjonsselskapet, lagring av utstyr, redskap og kjøretøy utbygger kan tenkes å skulle ha inn der. 
Avfallsboden er felles for tomtene 1 – 187. 
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Estetikk og byggeskikk 
Bebyggelsesstruktur/-mønster 
Bebyggelsen er søkt plassert på begge sider av kjøreveg, med vekt på at bakenforliggende hytte skal 
ha utsikt mellom foranliggende hytter (regnet i forhold til hva planlegger oppfatter er den mest 
verdifulle eksponeringen/utsikten). 
 
Det er stilt krav om at hovedbygninger skal ha møneretning parallelt med høydekurvene. Dersom den 
aktuelle tomta er flat, skal hyttene i utgangspunktet plasseres parallelt med fremherskende terreng sin 
retning, men kommunen kan godkjenne annen møneretning på helt flate tomter. På tomter der det er 
tillatt med to bygninger, kan sekundærbygning godt ha møneretning vinkelrett på hovedbygg. Disse 
vil da kunne danne tun og lune oppholdssteder. 
 
Fortetting 
Tomtene stukket så tett at det ikke vil være aktuelt med fortetting senere. Det kan ikke utelukkes 
senere utvidelser av byggeområdene – i grøntområdene eller ut over plangrensen, men det ligger dårlig 
til rette for dette. Aktuelle byggeområder er alt trekt inn i planen.  
 
Volumer, bygningstype 
Planen styrer totalvolum av bygningsmassen på tomtene – utnyttelsesgrad, møne- og gesimshøyde. 
Det er ikke sagt noe om skala eller proporsjoner (forhold mellom lengde, bredde og høyde) på 
bygningsvolumene, annet enn at bestemmelsene styrer utbyggingsvolum på tomta i forhold til tomtas 
helningsgrad, og om det kan bygges 1 eller 2 bygninger på tomta – Primærbygg og Sekundærbygg. 
 
Formspråk, materiale og farge 
Materialdimensjoner bør tilpasses bygningens størrelse og bruk. Tradisjonelt har hytter få og små 
vinduer og dører med gjennomgående sprosser i vinder. Planlegger mener likevel det bør kunne 
brukes store vinder, uten sprosser, dersom dette blir gjort som ledd i en arkitektonisk helhetlig 
utforming. Dette kan gi arkitektonisk variasjon, og trenger ikke føre til at hytta ikke glir godt inn i 
landskapet og bygningsmiljøet ellers. Med store vinduer slipper naturen inn i oppholdsromma, men 
det øker varmetapet/fører til at kulde lettere trenger inn. Disse forholdene er ikke tatt med i 
bestemmelsene. 
 
Stilkopiert treskurd og profilerte vindskier bør brukes med varsomhet. Bare der det tradisjonelt inngår 
i stedets øvrige bebyggelse. Materialbruken bør tilpasses naturen den blir brukt i. Planlegger er av den 
oppfatning at en bør bruke naturmaterialene tre, stein og torv der dette er mulig. Dette er innarbeidet i 
bestemmelsene til planen. 
 
Alle bygninger skal ha takflate med en mørk og matt farge - torvtak, tretak eller (tak)stein, Videre 
fasade av treverk, laft eller naturstein. Dersom det blir benyttet treverk eller laft skal treverket 
behandles med/påføres middels til mørke jordfarger. Det er ikke tillatt med skarpe kontrastfarger, helt 
hvite eller blanke farger på fritidsboliger. Slike krav er nedfelt i bestemmelsene. 
 
Varige konstruksjoner og uteanlegg 
Mulighetene for god tilpassning av bygninger i terrenget henger nøye sammen med størrelsen på 
bygningene. Flere mindre bygg kan være lettere å tilpasse terrenget enn en stor. Når møneretninger og 
bygningskropper grupperes i tun, tilføres det ekstra kvaliteter mellom bygningene som skjerming, 
bedre lokalklima og gode uterom. Slike husgrupper bør ha en helhetlig utforming, der bygg 
underordner seg terrenget/landskapet.  
 
Synlig grunnmur, pilarer eller annen underbygning skal utføres i betong eller naturstein. Overflaten på 
betongmurer skal pusses, slammes eller forblendes med naturstein. Åpent rom mellom pilarer skal 
forblendes med treverk eller natursteinsmur. 
 
Hytter har tradisjonelt saltak, med takvinkel mellom 20 og 34 grader. Takvinkel og takutstikk har 
regionale variasjoner. Lokal byggetradisjon bør være forbildet. Valg av taktekking er viktig for 
bygningens utseende og fjernvirkning. Takmateriale bør være torv, bord eller av materiale som gir en 
mørk og matt overflate, se bestemmelsene. 
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Terrasser kan virke fremmede og dominerende på fritidsboliger. Jo nærmere høyheia og fjellet en 
kommer, jo mindre naturlig er det. Terrasser som er trekt inn og har blitt en del av hyttas hovedform, 
er bedre enn påbygde løsninger. Uteplasser på terreng er oftest et godt alternativ.  
 
Terrenginngrep, Uteanlegg  
Bygninger, adkomst, parkering og uteareal skal utformes og plasseres slik at synlige terrenginngrep 
blir minst mulig.  
 
Opparbeidelse av tomtene skal skje på en terrengtilpasset 
måte. Derfor er det i bestemmelsene stilt krav om typiske 
snitt som viser fylling- og skjæring i forbindelse med 
opparbeidelse av byggetomt, veger, parkering og 
utomhusareal. På flate tomter legger vi tilgrunn at det 
bare skal gjennomføres minimal oppfylling av tomt for 
plassering av bygning. På tomter med fall skal ikke 
byggegrunnen framkomme med ensidig oppfylling av 
tomt. Det bør minimum brukes en kombinasjon av 
skjæring og fylling, og gjerne med vekt på skjæring dersom 
bygningen kan dekke inngrepet. På denne måten oppnår en 
best tilpasning av byggverk til terrenget.    
 
Kjøre- og parkeringsareal skal bygges og ferdigstilles senest 
samtidig med at byggegropa blir klargjort. Dette for å unngå 
kjøreskader på terrenget. 
  
Generelt er godt vegeterte, flate områder, mindre utsatt for negative virkninger gjennom opparbeidelse 
av utomhusareal enn åpne og/eller brattlendte tomter.  
 
Bygningsdeler 
Det er tillatt med ”brudd” i takflaten, men på tomter med maksimal mønehøyde 4,5 meter har vi tenkt 
at det ikke skal bygges ark, takoppløft eller ramloft/tversoverloft. Dette er noe som kan tillates på 
tomter med mønehøyde 6,7 meter. 
 
Gjerde 
Det er ikke tillatt å sette opp gjerde på tomta. 
 
Fjernvirning 
Utbygging på topper eller i skråninger med stor eksponering kan gi opplevelse av dette sett fra 
omkringliggende heier og hyttefelt. For å motvirke dette er satt særskilte byggegrenser og stilt krav til 
plassering av hovedbygning på tomtene, lavere og mindre hytter, samt færre bygninger på tomtene. 
Tanken bak å ikke tillatte garasjebygg på noen av tomtene er å begrense inngrepet på tomta og å skape 
inntrykk av en redusert utbygging og gi området et grønnere preg. Det er trolig færre dager i året da 
det står biler på tomta, enn dager det står biler der. 
 
Stedsutvikling 
Brokke hyttegrend (nå Brokke Eiendom as) har benyttet samme planlegger til å forestå all planlegging 
i Brokke. Dette har gitt lik bebyggelsesstruktur og like bestemmelser i alle byggeområdene.  
 
Barns interesser 
I planen er det satt av to sentrale arealer til nærmiljøanlegg - aktiviteter, lek og uteopphold/park – 
område N 1 og N 2. Områdene egner seg for både sommer- og vinteraktiviteter.  I bestemmelsene 
åpnes det bl.a. for at det kan gjøres inngrep i Djupetjønn, slik at den kan tilrettelegges for bading og 
aktiviteter på is. På restene av jordet er det ypperlig for skilek og aking om vinteren, og frilek, sykling, 
ballspill og annet om sommeren. Barns øvrige lek og utfoldelse vil være knyttet til tilrettelagte og 
organiserte vintersportsaktiviteter, og fri ferdsel i utmark.  
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Det tas ikke i bruk eksisterende arealer som er i bruk til barns lek, og det er derfor ikke aktuelt med 
erstatningsarealer. 
 
Universell utforming 
Topografien i området gjør ikke dette spesielt egnet for fremkommelighet for alle, uten at man 
benytter motorisert kjøretøy. Tomtene varierer fra helt flate til brattlendte tomter. Man må derfor være 
bevisst på muligheter og begrensninger ved tilgjengeligheten og bruken av tomta, når man velger 
denne. Det stilles ikke spesielle krav til universell utforming av fritidsbebyggelsen eller tilhørende 
uterom. 
 
Det er ikke foreslått spesielle tilrettelegningstiltak for å øke tilgjengeligheten for alle. Området N1 er 
tilnærmet flatt. I dag er det myr i området, men bestemmelsene åpner for å kunne iverksette 
tilretteleggingstiltak, for eksempel bygging av sti/turveg rundt vannet, og tiltak for at alle skal kunne 
komme i kontakt med vannet. Avfallsbua er plassert i et flatt område, der det vil være lett å ta seg frem 
fra bil til avfallsbu som ligger i nivå med bakken.  
 
Det er ikke skiløyper med spesiell tilpasning til universell utforming. 
 
Juridiske forhold 
Rekkefølgebestemmelser og/eller utbyggingsavtale  
Følgende forhold innarbeides i rekkefølgebestemmelser og/eller utbyggingsavtale: 
 
Før det kan gjevast byggeløyve eller løyve til frådeling av utbyggingsområde, må det vere gitt 
byggeløyve for framføring av veg, vatn og avlaupsleidningar til planområdet. Framføring av veg, vatn 
og avlaupsleidningar må vere sikra med tinglyst avtale om rett til å legge og vedlikehalde 
veg/leidningar over aktuelle eigedomar. 
 
Før det kan gjevast byggeløyve eller løyve til frådeling av tomter i tråd med planen, må det vere gitt 
ferdigattest på veg, vatn og avlaupsleidningar fram til planområdet, samt at det må vere gitt 
byggeløyve for veg, vatn og avlaup fram til tomta. Tomta må vere sikra rett å bruke felles veg og 
hovudleidningsanlegg før det gjevast løyve til frådeling eller bygging.  
 
Før det gjevast ferdigattest/mellombels bruksløyve på hyttene, må det vere gitt ferdigattest/mellombels 
bruksløyve på veg, vatn og avlaup fram til tomta. 
 
Før det gjevast byggeløyve på tomtene 1-187, skal det være bygd tilstrekkelig dimensjonert avfallsbu 
som synt på plankartet.  
 
Før det kan gjevast løyve til bygging av hytter på tomtene 1-58 og 186 og 187 skal mellombels 
anleggsområde 2 Massetak vere ferdig avslutta, planert og sett i stand, i hht. vedlagde  «Koteplan etter 
masseuttak, datert 15.11.13». 
 
Når det er gitt byggeløyve til maksimum 20 hyttar innanfor heile området, skal minimum akebakken 
og sosial møteplass med benkar, bord og grøntanlegg for nærmiljøanlegget N1 vere opparbeidd etter 
ein grøntanleggsplan godkjent av kommunen. 
 
Nærmiljøanlegg N2 skal opparbeidast samstundes med tomtene 101 – 111 på ein parkmessig måte 
etter ein grøntanleggsplan godkjent av kommunen. 
 
Dagens skiløype på den gamle Heibergvegen skal oppretthaldast tilfreds-stillande fram til siste uttak 
frå massetaket. Når massetaket er avslutta, skal den nye skiløypa vere ferdig opparbeida. 
 
Utviding av Brokke – Suleskardvegen frå Rv 9 opp til Furestøyl, skal vere gjennomført eller sikra på 
anna vis slik kommunen og vegstyresmakta godtek før bygging av fritidsbustader kan ta til. Rett til og 
opparbeidelse av veg. 
 
Forhold til en eventuell utbyggingsavtale 
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Utvidelse av Fv. 337 til 2- felt fra Rv. 9 og opp til Furestøyl i henhold til avtale mellom Valle 
kommune og Vegmyndigheten. 
 
Reiselivsmessig infrastruktur i nærområdet til planen, og i kommunen elles som er nødvendige for å 
opprettholde områdets attraktivitet, må være sikret slik kommunen godkjenner. 
 
Rettigheter 
Grunneierne har tidligere gitt fri grunn til bygging av B/S-vegen. Dersom vegen blir helårsvei opp til 
Jarnsverk, kan grunneierne kreve betaling for hele veiarealet. Videre skal det tas hensyn til tidligere 
avtaler om avkjørsler, parkerings- og opplagsplasser. 
 

 

8. KONSEKVENSER AV FORSLAGET 
Overordnede planer og mål 
Kommuneplanen 
Arealbruk og avgrensning av arealbruksformål er i tråd med kommuneplanens arealdel. Videre bidrar 
planen til måloppnåelse vedrørende økt hyttebygging, sysselsetting forbundet med byggeaktivitet og et 
positivt bidrag til å utvikle Brokke til en reiselivsdestinasjon.   
 
Planen legger til rette for et variert botilbud, gode kommunikasjoner (utvidelse av B/S-vegen) og 
”reiselivsmessig infrastruktur” i form av skiutfartskorridorer – løyper, og det faktum at den bidrar til at 
det blir mer folk i området. Det siste er positivt for etablering av fellesgoder i sentrum. 
 
Planforslaget avviker fra kommuneplanens bestemmelser om utnyttelesegrad og mønehøyde. 
Angivelsen av utnyttelsesgrad er endret fra BRA til BYA i m2 etter kommunens eget ønske. 
Utnyttelsesgraden på mer en halvparten av tomtene i planforslaget er større enn den fastsatte i 
kommuneplanen. Vi mener kommuneplanens bestemmelse om utnyttelsesgrad ikke er 
hensiktsmessig i områder hvor det planlegges feltutbygginger i tilknytning til 
kommersialiserte anlegg, slik som her. Markedet etterspør et variert tilbud og terrenget og 
landskap tåler stedvis en høyere utnytting. Bestemmelsen stammer fra en tidlig tid av 
utbyggingen i Brokke, og har ved de aller fleste senere planer i området blitt fraveket.  
 
Kommuneplanen har også bestemmelse om mønehøyde. Denne mener vi heller ikke er 
hensiktsmessig da både markedet ønsker og kommunen godkjenner hytter med tversoverloft. 
Kommunen ønsker at mønehøyde skal angis fra OK gulv laveste etasje.  
 
At det i dette området på bestemte tomter kan tillattes mønehøyder på inntil 6,7 meter over 
OK gulv laveste etasje begrunner vi med følgende: 
 
Tomtene ligger i helende terreng - oftest på oppsiden og nedsiden av en veg, på en slik måte 
at den bakenforliggende kan få utsikt mellom frem- og nedenforliggende, med god 
ryggdekning i bakenforliggende terreng. Vegen gjør til at avstanden og høydeforskjellen 
mellom bygningene blir god. Disse forholdene taler for at bygningshøyden ikke blir 
avgjørende for den enkelte eller opplevelsen av bygningene i landskapet. Da dette er en 
bygningstype utbygger og kjøpere ønsker, og terrenget tillater det, ser vi ikke tunge (saklige) 
hensyn som taler mot en slik mønehøyde, og vi syns derfor heller ikke det er hensiktsmessig å 
ha bestemmelser som hindrer en slik bebyggelse, når vi vet folk kommer til å søke disp. for å 
få lov å føre opp denne type bygg. Dette er en vanlig hyttetype etter hvert. 
 
 
RPR for verna vassdrag, Njardarheim 
Planområdet er en del av det varig verna vassdraget Njardarheim, der alminnelige frilufts- og 
naturverninteresser ligger tilgrunn for vernet, og hvor det urørte preget på vassdragsnatur og landskap 
er et viktig kriterium for vernet. Planen medfører ikke noe nytt inngrep i vannstrenger eller dets nære 



Planbeskrivelse – side 25 av 32 

 

vassdragsnatur, men en utvidelse av eksisterende inngrep der fylkesvegen krysser vannstrengen ved 
Årekroken (like etter avkjøringen til Brokkestøylen) når vegen skal utvides til to kjørefelt. Dersom 
brokar og selve broa utformes på en stedstilpasset måte, bør dette være et inngrep som ikke setter 
ytterligere spor etter seg. 
 
Med stadig utbygging dreies opplevelsen av landskapsbildet og vassdragsnaturen i Furestøylområdet 
over fra å være grønne spredt bebygde områder med moderate andre inngrep, til å fremstå som 
bebygde områder. Dette er en ventet utvikling som følge av satsningen på reiseliv og hyttebygging 
som er avklart i kommuneplanen.  
 
Det er ikke kjent at planen ellers vil berøre viktige naturverninteresser, eller være i konflikt med 
friluftslivsinteresser. 
 
Natur- og ressursgrunnlaget 
Dyrket mark, men som nå ligger brakk på innsiden av Sitåsen, blir bygd ned (hytter og veger). Resten 
vil inngå i et tenkt aktivitetsområde, men bestå som område med grønt preg – område for lek, aking, 
ballspill osv. Skogbruks- og viltinteresser blir ikke vesentlig berørt.  
 
Området antas å ha liten betydning for friluftsliv, men representerer et potensielt område for 
nærrekreasjon, lokalt turmål og utfartskorridor. Slike områder er ikke foreslått utbygd. Tomtene som 
var plassert oppå, under og til dels ved siden av utsiktspunktet mellom Sitåsen og Vardefjødd er 
fjernet, og området utlagt som friluftsområde. Vegen frem til området er avsluttet slik at den leder ut 
til utsiktspunktet. Det er også mulig å ta seg opp til/ned fra utsiktspunktet via sti i grøntdrag. Det er 
ikke plassert tomter i enden av vegen på rista mot Vardefjødd. Området er lagt ut til Friluftsområde 
slik at folk kan ferdes fritt ut i naturen. Dette vil kunne bli en turveg til fots, med mulighet for å ta seg 
opp til toppen av Vardefjødd. I tillegg er det mulig å gå på ski herfra og inn til løypenettet ved 
Reigårdsvann. Rista blir imidlertid fort bar for snø både pga. vind og sol/smelting. Det er avsatt egen 
skiløypekorridor fra parkeringsplassen ved Jarnsverk, gjennom planområdet, og opp til det 
overordnede løypesystemet øst for Reigårdsvann/Reigårdstøyl. Det er også satt av løypekorridor fra 
parkeringsplassen ved Jarnsverk, nedover langs B/S-vegen. Dette henger sammen med 
sentrumsområdet og alpinanlegget gjennom andre planområder og lysløypa. 
 
Landskap 
Grunnforhold 
Det er 3 potensielle områder der grunnforholdene kan endre seg. Dette gjelder området som skal 
senkes før utbygging, området rundt brokarene og ved myrer. Felles for alle disse tre områdene er at 
sprengning vil kunne endre de hydrologiske forholdene. Utsprengninger av fjellband som holder på 
fuktighet, kan tørrlegge myrer og føre til oppslag av bjørk og furu. Ved bygging av nye brokar er det 
viktig å begrense inngrepet i vannstrengen til det området hvor fundamentene skal bygges, ellers vil 
vannet kunne finne nye veier, og føre til utgraving eller utvasking av masser. I området som foreslåes 
sprengt bort vil alle løsmssser bli fjernet før sprengning. Sprengningen vil kunne føre til 
sprekkedannelser og endrede hydrologiske forhold, men dette mener vi er helt uvesentlig i dette 
tilfellet. Løsmassene som fjernes i verger, på tomter og der det skal sprenges ut masser, bør deponeres 
og føres tilbake til området.  
 
Ofte er det kort avstand til fjell i grunnen. I vegtraseene vil det bli skiftet ut masser og skutt opp 
grøfter til VA- og kabelanlegg, slik at vegene fremstår som lave fyllingsveger i marka. I skrånende 
terreng bør veger enten bygges som en kombinasjon av fylling og skjæring, eller med vekt på 
skjæring. 
 
Topografi 
Veger og tomter er stukket i marka på en slik måte at anleggene inntar en organisk form – de følger 
terrenget. Lokale terrengfremspring er søkt bevart slik at de danner naturlig skille mellom tomter eller 
utbyggingsområder. På denne måten bevares opplevelsen av topografien. Unntatt fra dette er Sitåsen 
som foreslås sprengt bort og hvor terrenget opparbeides til tomter og adkomstveier (se kart figur s.15). 
Terrenget vil i hovedsak skrå mot nord og nordøstlige himmelretninger, detaljert terrassering må ta 
hensyn etterbruken (veigrunn og tomter). Med denne helningen spleises inngrepet greitt inn på 
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tilsluttende terreng. Rett etter at uttaket av masser er avsluttet vil området være nokså synlig langs med 
fylkesvegen sin nedre del og fra omkringliggende terreng. Innenfor byggegrensen til senterlinje veg, 
vil det nærmest vegen vokse opp ny vegetasjon, bli opparbeidet trase for skiløype/Sesilåmi, og bli 
anlagt enn voll som på lange strekninger hindrer direkte innsyn til bebygd område. Innen hyttefeltet er 
ferdig utviklet vil trevegetasjonen invadere området og mykne opp harde linjer i landskapet.  
 
Dersom man står høyere i terrenget enn Sitåsen 
og ser ned, vil terrengformasjonen 
som tas bort oppleves som at en lokal forhøyning 
blant flere i et landskapsrom mellom Furestøyl og 
høyfjellsplatået, forsvinner (se svak skyggelegging 
og rød strek på bildene ved siden av). Etter hvert 
som nytt terreng formes, løsmasser føres 
tilbake, hytter og veger bygges, vil ikke 
dette kunne skilles fra andre byggeområder etter 
få år. Det vil oppleves å henge sammen med 
byggeområdene på sørsiden av BS-vegen i 
Sitåsen.  
 
 
Om man tar oppstilling i det fremtidige 
sentrumsområdet på den gamle parkeringsplassen på 
Furestøyl vil en del av silhuetten forsvinne. 
Terrengformasjonen i fremre kant av Sitåsen vil 
dels danne silhuetten, sammen med ny 
bakenforliggende som vil komme frem. Noe av 
bebyggelsen i Sitåsen hyttefelt vil være en del av 
silhuetten, men dette gjelder uansett uttak av 
masser eller ei. Planlagte hytter i den delen av Sitåsen 
som foreslås fjernet, kan bli synlige – helt eller 
delvis, eller usynlige fra Furestøyl. Dette 
fordi nytt terreng fortsatt skal stige mot sør og vest slik at hyttene får ryggdekning i nytt og 
bakenforliggende terreng.  
 
Dersom man kommer kjørende fra vest vil den 
grønne kollen midt i bildet å siden (rød ellipse) 
forsvinne. Det vil kun stå igjen eventuell 
randvegetasjon i byggeforbudssonen. 
I stedet for vil landskapet åpne seg noe tidligere 
med utsikt utover hoveddalføret (Setesdalen) og til 
den massive bergveggen i Løefjødd.  
 
 
Generelt 
Vi tror ikke landskapsrommet omkring Furestøyl 
vil virke mindre markert enn det er i dag. Det vil opprettes en betre visuell kontakt mellom nedre rom 
rundt Furestøyl, det øvre rommet omkring Jarnsverk og deler av høyfjellsplatået i Setesdal Vesthei. 
Reiselivsproduktet Brokke vil således få sterkere visuell kontakt mot fjellet.  
 
Når det gjelder utsikten fra nord mot sør (fra Furestøylfeltet, H5 og Løefjøddfeltet, H6) og fra øst mot 
vest (fra Sitåsenfeltet H1 og H2), vil det være innsyn til Sitåsen og bebyggelsen nord for Djupetjønn, 
men ikke til bebyggelsen i lia øst for Djupetjønn, rundt dyrkamarka og Jarnsverk.  Bebyggelsen som er 
synlig fra nord vil være innrammet av de bratte og skogkledde lisidene mot toppen av Vardefjødd. 
 
Miljøfaglige forhold 
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Planen bidrar ikke til vesentlig økt luftforurensning, støy, forurenset grunn, eller endringer i 
lokalklima. Fjerningen av Sitåsen kan få lokal betydning for lokalklima (sol/skygge, og hvordan snøen 
legger seg). Sol/skyggeforholdene vil generelt bedre seg.  
 
Verneinteresser 
Planen er ikke i konflikt med verneverdige naturverdier, automatisk fredede kulturminner eller 
kulturlandskap. 
 
Heibergvegen vil bli benyttet til fremtidig bil- og gangtrafikk. Dette vil kreve utbedring av vegen på 
de strekningene der den skal benyttes av kjørende. Vegen skal ikke legges om, men utvides der den 
ligger. Dette er viktig for å bevare dens opprinnelige trase/lokalisering i terrenget. For å unngå for 
store skader og behov for utbedringer på vegen, bør det ikke være tillatt å benytte denne til 
anleggstrafikk i forbindelse med uttak av massene i området for tomtene 1-43. 
 
Naturmangfoldloven – Konklusjon (side 6 -11 foran) 
Planen vil ikke komme i konflikt med viktige vilt, fisk, botaniske eller geologiske interesser.  
Planlegger har foretatt feltundersøkelser i området i forhold til overnevnte temaer og snakket med 
lokalkjente. Det er også foretatt undersøkelse av tilgjengelig informasjon og registreringer i område; 
Artsdatabanken – rødlistede arter, Naturbasene til DN – prioriterte naturtyper, registrerte 
villdyrbiotoper, Rovbasen, kartinformasjon fra Skog og landskap og temakart fra NGU og Arealis er 
sjekket opp mot planområdet.  Det som ble funnet som relevante temaer å omtale er gjennomgått i det 
foregående, men berører ikke området direkte. Området Brokke- Myklevatn- Everdalen er allerede 
bygget ut med mange hytter og fortetting i form av hyttebygging ved Vardefjødd vil ikke forandre 
situasjonen for villreinstammen, påvirke freda rovvilt i særlig grad eller påvirke utbredelsen av 
inngrepsfrie naturområder.  
 
Planlegger konkluderer på bakgrunn av dette at planforslaget ikke kommer i konflikt med 
Naturmangfoldlovens formål eller forvaltningsmål for området.  
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Trafikkforhold 
Heving av vegstandarden på Fv. 337 som foreslått i planen, vil medføre en bedre og trolig sikrere 
trafikkavvikling for de kjørende. Det knytter seg usikkerhet til om flere mennesker i området, vil føre 
at flere begynner å gå langs hovedvegene. Dette er det ikke tatt høyde for i planene ved at det er 
planlagt helårs gang- og sykkelveg på siden av Fylkesvegen og intern hovedveg. Dette må tas opp til 
vurdering når man ser hvordan ferdselsmønstrene utvikler seg. Inntil videre er det kun tatt høyde for 
ferdsel på ski/om vinteren, da dette er et typisk vinterutfartssted. Om sommeren kommer trolig folk i 
større grad til å benytte seg av utmarka, eller sette seg i bilen og oppsøke attraksjoner andre steder.  
 
Med den store byggeforbudssona til senterlinje veg, vil ikke snøopplag eller fremtidige planer for 
bygging av gang- og sykkelveg være noe problem å løse.  
 
Risiko- og sårbarhet 
Planlegger kan ikke se at det er forhold som krever at det bør lages noen grundig ROS-analyse. Under 
er virkningene for omgivelsene av foreslåtte endringer/gjennomføring av plan, synliggjort ved 
gjennomgang av ” Sjekkliste: Risiko og sårbarhetsundersøkelse”: 
  

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
Nei Ja og merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred?  x  

 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk 
ustabilt)? 

x  

 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? x  

 Er området utsatt for flom  i elv/bekk, herunder lukket 
bekk? 

 x  Oppstuing av vann og 
ismasser i Faråne i 
forbindelse med stenging av 
inntak til Brokke kareftverk.  

 Er det radon i grunnen?  x  Sannsynlig. Jfr. Best. 

 Annet (angi)   
Infra-
struktur  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 
risiko for området?  

x  

 -hendelser på veg x  

 -hendelser på jernbane x  

 -hendelser på sjø/vann/elv x  
 -hendelser i luften x  

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.), utgjøre en risiko for området? 

x  

 -utslipp av giftige gasser/væsker x  
 -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker x  
 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester 

spesielle ulemper for området: 
  

 -elektrisitet x  

 -teletjenester x  

 -vannforsyning x  

 -renovasjon/spillvann x  

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

  

 -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x  

 -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?  x  

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 
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området: 
 -til skole/barnehage? x  

 -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x  

 -til forretning etc.? x  

 -til busstopp? x  

 Brannberedskap:   

 -omfatter området spesielt farlige anlegg? x  

 -har området utilstrekkelig brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

x  

 -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?  x  
Tidligere 
bruk  

Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere 
virksomheter? 

x  

 -bensinstajsjon/bilverksted/tankanlegg x  

 -mekanisk verksted/skipsverft x  

 -galvaniseringsverksted x  
 -impregneringsverk x  
 -avfallshåndtering/deponi x  
 -gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger 

fra 1950 -1980 
x  

 -byjord: sentrale og eldre bydeler x  
   -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x  
   -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. x  
 -annet (angi) x  
Om-
givelser 

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell 
fare for usikker is? 

 x   Faråne 

 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

x  

 Annet (angi)   

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger x  

 - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x  
  - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 
x  

 
Flom antas å ikke ville kunne medføre fare for mennesker, men dette vil inntreffe fra tid til annen. 
Problemet er størst om våren, dersom økningen i vannstanden sammenfaller med issmeltingen.  
Generelt er det farlig å ferdes på isen på Faråne som følge av regulering. Radon bør dokumenteres 
forut for bygging, ellers bør man legge inn radonsperre i grunnen ved utbygging. Det er ikke tegn til 
rasaktivitet på trær, vegetasjon eller som synlige transporterte eller utglidde stein på bakken.  
 
Sosial infrastruktur 
Ingen spesielle konsekvenser. 
Kommunen må selv vurdere behovet for lege og ambulanse, avfallsordning, feiing av piper, osv. Etter 
hvert kan særlig lege og ambulanseordningen trenge forsterkninger i ferier der mange bruker hyttene 
sine. Vi kan ikke se at det er behov for tilbud om kollektivtransport, men trolig Taxi-ordning dersom 
det etableres utesteder i området. 
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Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 
Det er ikke kapasitet i eksisterende avløpsanlegg til å håndtere alle planlagte hytter i området. Men det 
vil fortløpende bli prosjektert og søkt om videre utbygging av avløpsanlegg(et). 
Vannforsyningskapasiteten er god.  
 
Det er utarbeidet og godkjent utslippssøknad datert 18.06.07 av Asplan Viak i Arendal, på vegne av 
Brokke Vatn- og Avlaupsverk AS. Denne tar høyde for en utbygging 2650 boenheter på nordsiden av 
BS-vegen, og 1430 enheter på sørsiden av vegen, til sammen 4080 boenheter. Totalt er det potensielt 
207 boenheter i feltet her (187 hytter, hvorav 20 to-familiehytter). Når det gjelder konsekvenser av 
planlagte utslipp vises det til utslippssøknaden. 
 
Energi 
Det er ikke kapasitet til å dekke den planlagte utbyggingen fra eksisterende trafoer eller 
strømforsyningsnett. Det må derfor føres høyspent frem til området i jordkabelanlegg med tilhørende 
trafostasjoner og lavspentnett. Alle elektriske ledningsanlegg skal, legges i jordkabel for ikke å bli en 
del av landskapsbildet. 
 
Renovasjon 
Ingen spesielle konsekvenser. 
 
Estetikk og byggeskikk 
Kommunen har ikke egen byggeskikkveileder. Bestemmelsene legger en del føringer for utformingen 
av bebyggelsen.  
 
Bebyggelsesstruktur/-mønster, samt volumer, bygningstype 
Valg av bebyggelsesstruktur vil oppleves som tilpasset terrenget – topografien og vegetasjonen. 
Inntrykket for forbipasserende vil være harmonisk, rolig og ikke provoserende.  
 
Formspråk, materiale og farge 
Det er sagt lite konkret om formspråk, men gitt en del føringer på materialvalg og fargebruk. Dette kan 
føre til at det dukker opp forslag til tiltak der bygningens form bryter med tradisjonell byggeskikk. 
Kommunen må håndtere slike saker i henhold til de generelle bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
og TEK 10. 
 
Varige anlegg og konstruksjoner, terrenginngrep og uteanlegg 
Varige konstruksjoner vil endre opplevelsen av landskapsbildet fra lite påvirket av menneskelig 
aktivitet, til preget av menneskelig aktivitet. Dette er ventelig i ett område beliggende så nært kjernen 
av utviklingsområdet på Furestøyl.  
 
Krav til maksimal fyllings- og skjæringshøyde for opparbeidelse av utenomhusareal, og at det skal 
bevares et viss antall store trær i grøntområdene, vil gi området et grønt og mindre bearbeidet preg.  
 
Bygningsdeler 
Det er delte meninger om ”brudd” i takflaten (ark, takoppløft, ramloft/tversoverloft og lignende) bør 
tillates på fritidsboliger. Utbygger ønsker ikke å nekte dette, derfor kan dette bli en del av 
bygningskulturen. Det har alt vist seg som attraktivt for mange i feltene som er under utbygging. Ark, 
takoppløft og tversoverloft kan få negativ konsekvens på omgivelsene som man bør prøve å unngå: 
Først og fremt knyttet til uønsket innsyn, men også opplevelsesmessig ved at faktisk bygningshøyde 
øker, med den konsekvens at opplevelsen av det øvrige landskapet og terrenget forringes, bygningen 
blir eksponert eller liggende i silhuett, og/eller at tiltaket bryter med god byggeskikk og estetikk.  
 
Bestemmelsene til planen søker å ivareta dette forholdet, men det er viktig at kommunens 
saksbehandlere også er observante på disse forholdene når søknader skal behandles.   
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Gjerde, Flaggstang 
Akkurat som med spesielle bygningsdeler, er det uenighet om det skal være lov å gjerde inn hele eller 
deler av tomt, og å sette opp flaggstang. Noen mener dette virker som fremmedelementer i naturen, 
andre syns dette er noe man som tomteeier bør kunne få bestemme selv.  Det er nedlagt totalforbud 
mot flaggstenger. Det er ikke ønskelig med flagg og vimpler i alle størrelser og utforminger i området. 
Det er åpnet for å kunne sette opp gjerde på en del av tomta, dersom det er nødvendig for å holde 
husdyr borte, eller for å unngå fare for mennesker eller dyr (ved høydeforskjeller/terrengsprang).  
 
Fjernvirkning – opplevelsen av området sett utenfra planområdet og langs offentlig veg 
 
Bebyggelse og senking av Sitåsen 
Planen åpner for moderat til høy utnyttelse av arealene. Dette vil medføre endringer i opplevelsen av 
dagens landskapsbilde sett fra offentlig veg, eksisterende hyttefelter og omkringliggende terreng. Ved 
de fleste ståsted vil bebyggelsen ha god ryggdekning i bakenforliggende terreng og vegetasjon. 
Terrengformasjoner og vegetasjon som skal stå igjen inne i området og i friluftsområdene ut mot 
plangrensen, vil bryte opp inntrykket av den samlede bebyggelsen, enkeltbygg og fasader.  
 
Fra sentrumsutviklingsområdet ved Langfet, samt punkt langs lysløypa og fylkesvegen, kan 
bebyggelse bli synlig mot himmelen, innimellom eller brutt opp av vegetasjon og/eller gjenstående 
terrengformasjoner. Når man kjører østover langs BS-vegen kan deler av bebyggelsen i området med 
tomtene 1-43 bli synlige mot Løefjødd. Planlagt voll og ny vegetasjon vil fjerne disse virkningene.  
 
Fjernvirkningen av bygninger som er foreslått plassert på konvekse terrengformasjoner er redusert ved 
at bygningens størrelse, mønehøyde og takvinkel er begrenset og tilpasset tomta. Videre er det fastsatt 
særskilte byggegrenser på tomtene ved befaring i marka og kun tillatt med en bygning på tomta. 
Sistnevnte gjør til at det bør kunne stå igjen trær og vegetasjon på tomta.  
 
Fortetting 
Senere fortetting vil ikke være mulig. Da må man utvide byggeområder inn i grønne områder. 
Utbygger ønsker å sikre seg mot at tomter i planen blir liggende ubebygd, ved å inngå byggeklausul. 
Dersom en tomt ikke blir bebygd innen 3 år, kan eller skal Brokke Eigedom AS innløse tomtene igjen. 
På denne måten unngår at samme person eller firma kjøper flere tomter og bygger dem ut over tid, og 
at tomter blir liggende usolgt eller ubebygd i flere 10-år eller generasjoner, og at man konkurrerer med 
andre om salg av tomter. Dersom det går mange år før en tomt innimellom flere andre tomter 
bebygges, vil det kunne oppleves som fortetting i et etablert hyttefelt, når den en gang bebygges - 
eventuelt med de følelser dette måtte vekke for naboer/berørte som har vendt seg til en utsikt eller 
åpent rom i landskapet.  
 
Stedsutvikling 
Foreliggende reguleringsplan vil når denne er fredig utbygd gi det hittil største enkeltbidraget til økt 
befolkningsgrunnlag til destinasjon Brokke. Den planlagte bebyggelsen vil visuelt styrke sentrum.  
 
Barns interesser 
Ingen spesielle eller vesentlige konsekvenser.  
 
Universell utforming 
Kommunen må kontrollere dette i forbindelse med sin saksbehandling når det gjelder utforming av 
bebyggelsen. 
 
Juridiske forhold 
Utviding av Brokke-Suleskardvegen til 2-felts veg vil utløse krav om innløsning og erstatning av 
grunnen. 
 
Rekkefølgekrav og/eller Utbyggingsavtale 
Det skal utarbeides detaljerte tekniske planer for vannforsyning og avløp og etableres steder for 
avfallsinnsamling. Utbygger forplikter seg til å bidra økonomisk til utvidelse av BS-vegen, fremtidige 
løype- og turveger osv., som kommunen finner å ville medta i avtalen.  
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Interessemotsetninger 
Det er ikke kjente interessemotsetninger.  
 
 
Vegårshei 11.10.2012 
Revidert 26.04.2013 
 
for Plankontoret Hallvard Homme AS 
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