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Detaljreguleringsplan for Garevasstøylen, gnr/bnr 68/5 - 

slutthandsaming 

 
Rådmannen tilrår: 

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-12 vert reguleringsplan for Garevasstøylen 

gnr/bnr 68/5 vedteken. Plankart og føresegner sist rev. 21.08.2014.   

 

 

 

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalet - 14.10.2014  

Handsaming:  

 

Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-12 vert reguleringsplan for Garevasstøylen 

gnr/bnr 68/5 vedteken. Plankart og føresegner sist rev. 21.08.2014.   

 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.10.2014  

Handsaming:  

Tilleggsframlegg frå Torleif B. Harstad: 

Det skal lagast utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshavar på same vilkår som 

andre utbyggjarar. 

 

Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 

  

Tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-12 vert reguleringsplan for Garevasstøylen 

gnr/bnr 68/5 vedteken. Plankart og føresegner sist rev. 21.08.2014.   



Det skal lagast utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshavar på same vilkår som 

andre utbyggjarar. 

 

 

 

Saksutgreiing: 
Grunneigar/tiltakshavar: Tarald Johan Nomeland og Ole Tom Nomeland 

Regulant: Plankontoret Hallvard Homme AS 

 

1. Bakgrunn for saka 

Planprosessen har av ulike grunnar teke svært lang tid. Planarbeidet vart varsla oppstart for 

19. november 2004. Deretter gjekk det vel to år før planen vart teken opp til første gongs 

handsaming i Planutvalet og lagt ut til høyring. Høyringsfristen vart sett til 2. mars 2007, og 

det blei fremma motsegn frå både fylkeskommunen og Fylkesmannen. Etter fleire rundar 

med revisjonar og politiske handsamingar, vart det sendt over eit revidert planforslag til 

Fylkeskommunen og Fylkesmannen den 18.12.2008. Fylkeskommunen trekte motsegna si i 

brev av 21.01.2009. Fylkesmannen svarte i sitt brev (18.05.2009) at motsegna kunne trekkast 

på følgjande vilkår: 

- Tal hytter må reduserast frå 18 til 15 stk. 

- Planområdet må utvidast slik at både området som er avsett til LNF-spreidd og 

området der fritidsbustadene er planlagt, kjem med i plan. 

 

Planarbeidet stoppa deretter opp, mellom anna grunna eigarskifte, men vart teken opp att 

våren 2014. Kommunen kravde då at planen måtte rettast opp i tråd med dei vilkåra 

Miljøvernavdelinga hadde sett, og oppdaterast generelt. 

 

Planen vart sendt på nytt til Fylkesmannen 22.08.2014 med kopi til Fylkeskommunen. 

Fylkesmannen har svart i brev av 22.09.2014 at motsegna er trekt (vedlagt). 

 

Planen legg til rette for at det kan byggast 15 nye hytter innanfor planområdet. Dette strekker 

seg frå Garevasstøylen i vest, ned mot Garevatnet i sør og grensar til eit større hytteområde i 

nord, regulert gjennom reguleringsplan for gnr/bnr 68/6 ved Garevatn, vedtatt i 2004. Det er 

dels opparbeidd veg til dette hytteområdet, og vegen kan vidareførast fram til ein felles 

parkeringsplass i det forslaget til reguleringsplan som ligg føre no. Bortsett frå veg, skal 

hyttene ha enkel standard utan innlagt vatn og avlaup.  

 

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

 

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

Kommunen ser positivt på meir utbygging i tråd med overordna planar.  

 

3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk 

Plan- og bygningslova 2008. 

 

Kommuneplanen 2006: I gjeldande kommuneplan står talet «18» innanfor eit mindre område 

ved Garevatn på eigedomen gnr/bnr 68/5. Via ein privat avtale, ønskte grunneigar å bruke 3 

av sine hytterettar i eit anna område nærare Myklevatn, og talet på hytter som kunne byggast 

ved Garevatn måtte då reduserast til 15. Reguleringsplanen er derfor ikkje i strid med 

kommuneplanen, og heller ikkje med «Heiplanen».  

 

4. Vurderingar 

 

Planen skal no vere retta opp i samsvar med dei føringane som er gitt tidlegare. Plankartet, 

føresegnene og planomtalen er gått gjennom på nytt og oppdatert etter ny Plan- og 



bygningslov og nyare lovar og sentrale føringar, til dømes er forholdet til Heiplanen og 

Naturmangfaldlova vurdert.  

 

Landskap og grønstruktur 

Planområdet er svært idyllisk og utan inngrep og bebyggelse i dag. Terrenget hallar mot sør 

og er noko småkupert, med myr og småpyttar innimellom. I nordaust reiser høgare fjell seg, 

og ein vil ikkje oppleve at bebyggelsen vil kome i silhuett. Etter synfaring vart ein samde om 

at to hyttetomter lengst i aust skulle trekkast noko bort frå dei høgste partia, då bebyggelsen 

elles ville bli liggande eksponert mot Garevatn og det store landskapsrommet som omgir 

vatnet. Planen er retta på dette punktet. 

 

Kulturminne 

I brev av 16.03.2007 skriv fylkeskommunen at dei har falle frå kravet til undersøkingar etter 

automatisk freda kulturminne, og planen kan vedtakast utan å vere i konflikt med 

kulturminnelova. Sjølve støylen ligg vest for planområdet, og vert ikkje påverka. Ein gamal 

støylsveg frå Rysstad (som til dels er vanskeleg å finne att i terrenget) er lagt inn i planen 

(LNF-f3). 

 

Naturmangfald 

Regulanten opplyser at det ikkje er gjort funn i datasjekk. Kommunen har ikkje informasjon 

om at det er spesielle naturtilhøve som kan verte råka i utbygginga. 

 

Rådmannen vil tilrå at planen vert vedteke slik han no ligg føre. 

 

Valle, den  01.10.2014 

 

Eivind Berg 

rådmann 

 

 

Vedlegg: 

1 Plankart, sist rev. 21.08.2014 

2 Garevasstøyl - reguleringsføresegner 21.08.14 

3 Planomtale april 2014 

4 Fråfall av motsegn - reguleringsplan for Garevasstøylen 

 

 

 


