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Detaljregulering for Grasdalen L1 og J3, Kvisle. Første gongs handsaming -
høyring og offentleg utlegging. Melding om vedtak.

Saka vart handsama i Plan og Miljøutvalet 08.04.2014, PS 42/14, og det vart fatta følgjande vedtak:

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalet - 08.04.2014
Handsaming:
Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
Reguleringsplan for Grasdalen L1 og J3, Kvisle, plankart og føresegner datert 19.03.2014 leggast ut 
til høyring og offentleg ettersyn når følgjande er korrigert:
1. Veg KV 2 takast ut av plankartet.
2. I reguleringsføresegnene § 2.1.4 og 2.2.4 må orda «ferdig planert terreng» bytast ut med «topp 
grunnmur».
3. Intern turveg og skiløype. Traseen bør teiknast inn på plankartet i korridoren TD1, og 
reguleringsføre-segnene (§ 4.2) bør vere tydelegare på standardkrav og kva tid turveg/skiløype skal 
vere ferdig opparbeida. Forslag til standardkrav: «Turveg/skiløypetrasé må ha min. breidde 4 m og 
toppdekke med bark/grus som gjer ho attraktiv å bruke som turveg om sommaren og tilstrekkeleg 
standard som grunnlag for ei skiløype vinterstid.» Det må settast inn rekkefølgjekrav: «Intern 
turveg/løype skal vere opparbeida når det er gitt byggeløyve til dei 5 første hytteeiningane.»

Planen vert sendt på høyring og offentleg ettersyn når plankart og føresegner er retta i samsvar med 
vedtaket, og dokumenta sendt tilbake til kommunen. Vi ber om at dokumenta vert påført ny 
korreksjonsdato.

Med helsing

Ingunn Hellerdal
Konsulent plansaker

Kopi til:
Furuåsen Eigedom Åge Rysstad 4748 RYSSTAD
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Saksmappenr: 2013/249-20
Arkiv: 201303
Sakshandsamar: Ingunn Hellerdal

Saksframlegg

Valle kommune

Saksnummer Utval Møtedato

42/14 Plan- og miljøutvalet 08.04.2014

Detaljregulering for Grasdalen L1 og J3, Kvisle. Første gongs 
handsaming - høyring og offentleg utlegging

Rådmannen tilrår:
Reguleringsplan for Grasdalen L1 og J3, Kvisle, plankart og føresegner datert 19.03.2014 leggast ut 
til høyring og offentleg ettersyn når følgjande er korrigert:

1. Veg KV 2 takast ut av plankartet.
2. I reguleringsføresegnene § 2.1.4 og 2.2.4 må orda «ferdig planert terreng» bytast ut med 

«topp grunnmur». 
3. Intern turveg og skiløype. Traseen bør teiknast inn på plankartet i korridoren TD1, og 

reguleringsføresegnene (§ 4.2) bør vere tydelegare på standardkrav og kva tid 
turveg/skiløype skal vere ferdig opparbeida. Forslag til standardkrav: «Turveg/skiløypetrasé 
må ha min. breidde 4 m og toppdekke med bark/grus som gjer ho attraktiv å bruke som 
turveg om sommaren og tilstrekkeleg standard som grunnlag for ei skiløype vinterstid.»  Det 
må settast inn rekkefølgjekrav: «Intern turveg/løype skal vere opparbeida når det er gitt 
byggeløyve til dei 5 første hytteeiningane.» 

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalet - 08.04.2014
Handsaming: 

Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke

Vedtak:
Reguleringsplan for Grasdalen L1 og J3, Kvisle, plankart og føresegner datert 19.03.2014 leggast ut 
til høyring og offentleg ettersyn når følgjande er korrigert:

4. Veg KV 2 takast ut av plankartet.
5. I reguleringsføresegnene § 2.1.4 og 2.2.4 må orda «ferdig planert terreng» bytast ut med «topp grunnmur». 
6. Intern turveg og skiløype. Traseen bør teiknast inn på plankartet i korridoren TD1, og reguleringsføresegnene 

(§ 4.2) bør vere tydelegare på standardkrav og kva tid turveg/skiløype skal vere ferdig opparbeida. Forslag til 
standardkrav: «Turveg/skiløypetrasé må ha min. breidde 4 m og toppdekke med bark/grus som gjer ho 
attraktiv å bruke som turveg om sommaren og tilstrekkeleg standard som grunnlag for ei skiløype vinterstid.»  
Det må settast inn rekkefølgjekrav: «Intern turveg/løype skal vere opparbeida når det er gitt byggeløyve til dei 
5 første hytteeiningane.» 
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Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
På vegne av Furuåsen Eigedom AS og Kvisle Eigedom AS (grunneigarar) fremmar COWI as 
(regulant) forslag til detaljregulering for feltet som vert kalla Grasdalen L1 og J3 innanfor den 
overordna reguleringsplanen for Kvisle, vedteken i 2008.

Planprosessen
Planarbeidet blei først varsla oppstart for i mars 2008. Det kom då inn 3 innspel til plan-arbeidet frå 
offentlege myndigheiter. Av ukjende grunnar stoppa planarbeidet opp. Våren 2013 fekk Valle 
kommune ein ny førespurnad om å fortsette planarbeidet, men på grunn av nytt konsept som avveik 
noko frå overordna plan, meinte kommunen at det var rett med ny oppstart. Oppstartsmøte blei 
halden 3.04.2013, og planarbeidet blei varsla på nytt 12.04.2013. Det kom då inn 4 innspel frå 
regionale myndigheitar. Desse er referert i planomtalen (side 32 – 35). 

Det vart halden felles synfaring med kommunen sommaren 2013. Regulanten leverte første 
planforslag 16.12.2013, som Kommunen ga tilbakemelding på 24.01.14. Nytt forslag motteke 
11.02.14, og på bakgrunn av ny tilbakemelding frå kommunen, mottok kommunen eit nytt revidert 
forslag 20.03.2014. Dette siste forslaget vert lagt til grunn for første gongs handsaming.

Tiltakshavar har bedt om at planvedtaket vert forlenga med 2 år, dvs at planen gjerast gyldig i 7 år, 
jf Pbl § 12-4 (vert teken stilling til i slutthandsaminga).

Tilhøvet til overordna reguleringsplan
Reguleringsplanen for Kvisle (Kvisle-planen) som vart vedteken 30.01.2008 er utarbeidd som ein 
reguleringsplan med føresegner, og dekker heile området på sørsida av Faråne frå Sitåsen og 
Rotefjødd i vest, via alpinområdet og Langfit og aust til Skålestøylen. Den er svært omfattande, og 
ville etter ny plan- og bygningslov ha vore kalla ein områdeplan. I reguleringsplanen for Kvisle er 
heile område L1 regulert til konsentrert bebyggelse, med unntak av området J3 som er regulert til 
landbruksformål, støyl/kulturlandskap. 

Regulanten opplyser at planforslaget i all hovudsak er i samsvar med overordna plan (pkt 2.2 i 
planomtalen), men kommunen vil peike på det er 5 avvik frå Kvisle-planen. Desse avvika er gjort 
greie for i kapittel 4 i planomtalen, og i nokon grad grunngjeven frå tiltakshavars side. Kort om 
avvika:

1. Det er lagt inn 10 frittliggjande fritidsbustader midt i området i staden for konsentrerte 
fritidsbustader. Avviket ikkje grunngiven i planomtalen, men munnleg opplyst at det er gjort 
for å tilpasse seg marknadstilhøva. Samla utnyttingsgrad er som i reguleringsføresegnene..

2. Område F4, som ligg aust for Grasdalen, vert planlagt for seg. Dette er avvik frå 
rekkeføljekravet i Kvisle-planen § 10.6, pkt 2. Bakgrunnen for rekkefølgjekravet var at felt 
L1 opphavleg var tenkt å skulle ha tilkomst via F4. Dette er no endra, slik at feltet no får 
eigen tilkomst direkte frå Kvislevegen. Dette «grepet» er avklart med kommunen tidlegare.

3. Støylsområdet J3 er fjerna frå planen. Det finnast ikkje hus att av støylen, bare ein nedfallen 
bygning.

4. Reglane om utleigeplikt er tatt vekk. Dette er avvik frå § 9 i Kvisle-planen. Grunngjevinga 
er at utleige vil utløyse strenge brannkrav og fordyre prosjektet.

5. Det er lagt inn ein ny vegstubb mot vest (KV 2). Formålet er å leggje til rette for framtidig 
utvikling mot vest.   

Innhaldet i planen
Planområdet er på om lag 40 daa.
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Bebyggelse og vegar
Detaljreguleringsplanen opnar for at det kan byggast 10 frittståande fritidsbustader og 5 område 
med konsentrert bebyggelse, i planomtalen opplyst at desse vil utgjere 126 leilegheiter. Områda 
med konsentrert bebyggelse er ikkje detaljutforma, og realiseringa ligg lenger fram til tid. 
Tilkomsten til området skal vere direkte frå Kvislevegen via ein lang bakke nedover. Vegen får max 
stigning 10%.  Leilegheitsbygg vert i felt FK1 og FK5 plassert i bakken mot nord (terrassebygg?). 
Dei andre felta vert liggjande i lett skrånande terreng mot nord og vest (rekkebustader/meir 
oppsplitta bygningsstrukturar). Område for konsentrert bebyggelse kan ha max høgde 12 m –
frittliggande bebyggelse max mønehøgde 7,5 m (sjå snitt). I områda med konsentrert bebyggelse
kan parkeringa vere i underetasjen, med krav om 1,25 p-plass pr. eining. For frittliggjande 
bebyggelse er det planlagt parkering på eiga tomt med krav om 2 p-plassar for kvar hytte. Parkering 
er rekna med i utnyttingsgraden. Bebyggelsen skal ha høg standard og koplast til kommunalt 
leidningsnett, som ligg rett vestafor planområdet. 

Landskap og grønstruktur
Heile planområdet vender mot nord og vest. Det vil vere innsyn/utsyn mot vest Brokke og nord 
(Løefjødd). Rysstadåsen ligg mot sør, og gjer at ny bebyggelse ikkje vil få silhuett (på lengre 
avstand).  Tilkomstvegen vil ligge i lia ned mot felta, mens dei frittliggande hyttene vil ligge på ei 
myr, omkransa av kupert småskala landskap. 

I området er det mest furuskog som står att etter hogst, med noko lauvskog innimellom. Nokre av 
furutrea har store dimensjonar. Det er ikkje kjent eller registrert sårbar natur eller raudlista artar 
innanfor planområdet.

Den utbygde alpinbakken ligg vest for utbyggingsområdet, og i Kvisle-planen er det planlagt ein 
mindre utforbakke tett inntil planområdet i vest. Det er sett av mindre korridorar til grønstruktur 
internt i feltet. 

Kulturminne
Kommunen tolkar det slik at undersøkingar etter automatisk freda kulturminne er avklart i 
overordna reguleringsplan. Den tidlegare støylen i Grasdalen (2 SEFRAK-registrerte bygg) ser ein 
på som eit tapt kulturminne. Husa var truleg sett opp i mellomkrigstida, og var ikkje lafta. Det er 
ikkje att gamle støysvollar, men myra blei brukt til slått.

Skred- og flaumfare
På NVE sitt skredkart kjem det fram at austre del av planområdet kan vere utløpsområde for 
snøskred frå Furåsen. Skredfaren er ikkje vurdert på staden, og skredkartet er generert ut frå 
hellingsgraden. Det er knytt til rekkefølgjeføresegner før det kan gjevast byggeløyve til desse felta 
(FK 4 og FK 5). Sjå meir om skred i pkt 2.5, side 14 og 15 i planomtalen. 

Det går ein større bekk frå Furåsen gjennom vestre del av planområdet. Under synfaringa kunne det 
sjå ut til at den hadde karakter av å vere ein flaumbekk, der vassmengda ant. varierer mykje. 
Bebyggelsen vil bli liggande nokså nær denne bekken, og vegen må krysse bekken to gongar. 
Kommunen bad derfor om at det vart gjort ei djupare utgreiing av vassmengd og evt. flaumfare. 
Konklusjonen frå denne rapporten er teken inn i punkt 3.7 i planomtalen (side 26 – 28).

Ein syner elles til meir detaljert omtale av området i dag, samt planlagt utbygging i planomtalen.

2. Kva for verknader har denne saka for utviklinga av Valle kommune?

Kommunen har Brokke/Kvisleområdet som eit satsingsområde når det gjeld hyttebygging, og ser 
positivt på meir utbygging i dette området, i tråd med overordna planar. 

3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk
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Plan- og bygningslova 2008.
Kommuneplanen 2006. Planen er i samsvar med kommuneplanen.
Reguleringsplan for Kvisle 2008. Planen er i hovudsak i samsvar med reguleringsplan for Kvisle. 
Sjå omtale av avvik frå denne planen.

4. Vurderingar
Bebyggelsen og tilkomstveg. Hovudgrepet i planen er noko endra frå slik han en vedteken i 
oveordna plan. Det gjeld både tilkomstvegen og type bebyggelse. Begge desse endringane er 
forklart med naudsynte tilpassingar til dagens situasjon. Det er alt nokre år sidan Kvisle-planen vart 
vedteken, og ikkje alt har utvikla seg som det vart føresett i planen, mellom anna er ikkje 
etterspurnaden etter leilegheiter så stor. Rådmannen er noko usikker på om det er rett å fråvike 
Kvisle-planen på dette punktet, men vil likevel tilrå at han vert tatt opp til politisk drøfting og lagt 
ut til høyring slik han no er. Dette grunngir ein med at utnyttingsgraden for området i sin heilskap 
ikkje er gått ned. Eit anna moment er at L1 (Grasdalen) ikkje ligg så sentralt som til dømes 
Løefjødd.  

Eigen tilkomstveg er for så vidt eit forståeleg grep, då realisering av denne utbygginga kan skje 
uavhengig av naboeigedomen på felt F4. Men det er ikkje utan vidare lett å lage ein veg i denne 
bratte lia. Stigninga gjer at han må leggjast i slyngar, og så langt vest at han må krysse bekken to 
gongar. Dette har administrasjonen vore skeptisk til både ut frå landskapsvurder-ingar og ut frå 
flaumfare i bekken. På eit mindre parti vil vegen ligge i dobbel skjering, og rådmannen er usikker 
på om det er sett av nok plass til snøopplag og om grøftene er tilstrekkelege.    

Vegstubb mot vest. Det er lagt inn ein liten vegstubb (KV 2) som ikkje har nokon avslutting, men 
stoppar i plangrensa. Den er tenkt som ein mogleg tilkomst for nye felt mot vest. Rett nok ligg det 
nye utbyggingsområde mot vest, men mellom desse  ligg korridorar til alpin-anlegg. Ein veg kan 
ikkje utan vidare punktere og krysse ein alpinbakke. Det vil etter rådmannen si vurdering vere eit 
heilt feil grep å ta på forskott ei framtidig løysing utan å sjå desse ulike arealplanelementa i ein 
heilskap. Når hytteområda vestafor skal prosjekterast, må vegtilkomst vere eitt av mange spørsmål 
som skal svarast på. Rådmannen meiner derfor at denne vegstubben må takast ut av denne 
reguleringsplanen, då han kan kome til å øydelegge mykje for utviklinga av alpinanlegget. 

Topp grunnmur i staden for planert høgde. Rådmannen tilrår at det i føresegnene (§§ 2.1.4 og 2.2.4) 
nyttast orda «topp grunnmur» i staden for «ferdig planert terreng». Ein må nytte målereglar for 
høgde som er kjende, og omgrepet «topp grunnmur» er meir eksakt og lettare å halde seg til og 
kontrollere i etterkant.  

Grønstruktur. Administrasjonen har fleire gonger undervegs i planprosessen peika på at 
landskapsverknader og grønstruktur ikkje er godt nok tatt tak i planen. Eit minimum må vere at det 
vert opparbeida intern løype/turveg gjennom området, i den korridoren som er kalla TD1. 
Rådmannen meiner og at det er naudsynt at det vert knytt rekkefølgjekrav til når ein slik 
opparbeiding skal vere ferdig. Eit høveleg tidspunkt for at det bør finnast tilrettelagt intern 
grønstruktur, kan vere når det er gitt byggeløyve til 5 hytteiningar. Reguleringsføre-segnene (§ 4.2) 
bør vere noko tydelegare på standardkrav til skiløype og turveg.  

Flaumfare. Bekken som passerer gjennom planområdet i vest er omtalt ovanfor. Som nemnd ligg 
det ved ei utgreiing av flaumfaren, og regulanten har foreslått nokre tiltak, mellom anna at det vert 
sett av ei omsynssone rundt bekken, både ved ordinær vassføring og flaumoverløp. Kommunen er 
skeptisk til om flaumfaren er tilstrekkeleg ivareteken, men vil sjå kva vurderingar som evt. vert 
gjort av Fylkesmannen si beredskapsavdeling og/eller NVE under høyringa.
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Valle, den  24.03.2014

Eivind Berg
rådmann

Vedlegg:
1 Plankart datert 19.03.14
2 reguleringsføresegner datert 19.03.14
3 Vedlegg 5 - Overvannshåndtering Kvisle
4 Sol og skygge studie
5 Snitt, plan og tverrprofiler
6 BES001Planbeskrivelse L1 og J3 03 

030214
Vedlegg:
Juridiske plandokument datert 19.03.2014 (Plankart og føresegner) 
Planomtale datert mars 2014
Sol/skuggestudie
Snitt og tverrprofilar
Flaumvurderingar av bekken


