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Saksframlegg 

Valle kommune 

 

Saksnummer Utval Møtedato 

104/14 Plan- og miljøutvalet 14.10.2014 

62/14 Kommunestyret 29.10.2014 

 

 

Detaljregulering for Grasdalen L1 og J3, Kvisle - 

slutthandsaming. 

 
Rådmannen tilrår: 

 

1. I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for 

Grasdalen, L1 og J3 vedteken. Plankart og reguleringsføresegner er sist korrigerte 

02.09.2014. 

 

2. Vedtaket vert gjeve to års forlenga frist, jf PBL § 12-4. 

 

3. Det skal lagast utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshavar på same vilkår 

som elles i Brokke/Furestøylområdet. 

 

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalet - 14.10.2014  

Handsaming:  

 

Rådmannen sin tilråding samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 
4. I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Grasdalen, L1 og J3 

vedteken. Plankart og reguleringsføresegner er sist korrigerte 02.09.2014. 

 
5. Vedtaket vert gjeve to års forlenga frist, jf PBL § 12-4. 

 
6. Det skal lagast utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshavar på same vilkår som elles i 

Brokke/Furestøylområdet. 

 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.10.2014  

Handsaming:  

Bjørgulv N. Berg ber kommunestyret vurdere hans habilitet då han er styreleiar i Kvisle 

Eigedom AS. 

Kommunestyret finn Bjørgulv N. Berg samrøystes ugild til å handsame saka og forlot møte. 



 

Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 
7. I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Grasdalen, L1 og J3 

vedteken. Plankart og reguleringsføresegner er sist korrigerte 02.09.2014. 

 
8. Vedtaket vert gjeve to års forlenga frist, jf PBL § 12-4. 

 
9. Det skal lagast utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshavar på same vilkår som elles i 

Brokke/Furestøylområdet. 

 

 

 

 

 

Saksutgreiing: 
Tiltakshavarar/grunneigarar: Furåsen Eigedom AS og Kvisle Eigedom AS 

Regulant: COWI A/S 

 

1. Bakgrunn for saka 

Planarbeidet vart først varsla i 2008, men stoppa seinare opp. Det vart sendt ut ny varsling 

i 2013, og då med eit litt anna konsept. Den største endringa frå overordna plan er at delar 

av området er lagt ut til frittståande fritidsbustader og at tilkomsten skal vere frå sør.  

 

Planen heimlar for at det kan byggast 10 frittståande fritidsbustader og 5 område med 

konsentrert fritidsbustader med til saman 126 leilegheiter. Tilkomst til området blir frå 

eige avkøyring frå Kvislevegen. Området ligg vendt mot nordvest, til tider på året vil 

området ha litt lite sol, men med fin utsikt. Det er kort veg til alpinanlegget og løypenettet 

mot Kvisletoppen. 

 

Planforslaget vart teken opp til 1. gongs handsaming i Plan- og Miljøutvalet den 

08.04.2014, og lagt ut til høyring frå 13.05 – 24.06.2014. Det kom inn fire uttale, alle frå 

offentlege (sjå nedanfor).   

 

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

Brokke/Kvisleområdet er eit satsingsområde for kommunen når det gjeld hyttebygging, og 

ein ser positivt på utbygging i tråd med overordna planar. 

 

3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk 

 Plan- og Bygningslova 2008 

 Kommuneplanen 2006. Detaljplanen er i samsvar med kommuneplanen. 

 Reguleringsplan for Kvisle 2008. Planen er i hovudsak i samsvar med 

reguleringsplan for Kvisle med nokre avvik som er gjort greie for i saksframlegget 

til 1. gongs handsaming i Plan- og miljøutvalet 08.04.2014 (vedlagt). Største 

avvika er at det vert laga eige tilkomstveg direkte frå Kvislevegen og naboområdet 

F4 dermed ikkje vert planlagt samstundes, at ein del av utbyggingsområdet vert 

planlagt for frittståande hytter (men ein opprettheld same utnyttingsareal), at 

støylsområdet J3 er fjerna (av di det ikkje er noko att) og reglane om utleigeplikt er 

teke vekk. 

 

4. Vurderingar 

Detaljreguleringsplanen vart 1. gongs handsama av Plan- og Miljøutvalet 08.04.14, der det 

vart gjort samrøystes vedtak om utlegging til offentleg ettersyn og høyring etter at det 



skulle rettast opp nokre mindre endringar (sjå vedtaket og saksutgreiinga). Høyringa var 

frå 13.05 til 24.06.2014.  

 

Det kom inn fire uttale som er attgjeven og kommentert i nedfor ståande: 

 

Frå Gjeld Rådmannen sin kommentar 

Statens Vegvesen 

(19.06.14) 

Syner til 2 krav i rekkefølgje-

føresegnene i Kvisle-planen som må 

vere oppfylt. Bare det eine kravet er 

teken med. Det andre kravet (pkt 10.1) 

gjeld etablering av rundkjøring ved 

Furestøyl. Vegvesenet føreset at dette 

kravet og vert teken med.   

 

Dette kravet er no lagt inn i 

rekkefølgjeføresegnene. 

NVE (24.06.14) Peikar på at punkta der vegen kryssar 

bekken er sårbare. Det vil vere betre 

dersom bekken vart lagt utanom vegen, 

slik at ein unngår kryssingar.  

Peikar og på at eit mindre område kan 

vere utsett for skredfare. Dette må 

merkast av som omsynssone i plankartet. 

 

Bekkeløpet er endra, slik at 

han ligg utanom vegen.  

 

Omsynssone er lagt inn på 

skredutsett område + 

rekkefølgjekrav om 

undersøking av reell 

skredfare før bygging. 

Aust-Agder 

fylkeskommune 

(25.06.14) 

Har ikkje merknader.  

Fylkesmannen i 

Aust-Agder 

(16.06.14) 

Meiner at talet på einingar bør reduserast 

når det vert lagt til ti ekstra 

fritidsbustader.  

Meiner det bør lagast leikeplass for 

mindre barn, når det vert eit så stort tal 

hytteeiningar i området.  

 

Utnyttingsgraden er ikkje 

auka i forhold til overordna 

plan. Rådmannen stør tanken 

om å øyremerke eit område 

til leikeplass. 

 

I saksframlegget til 1. gongs politisk handsaming vart avviket frå reguleringsplanen for 

bebyggelsen og tilkomstvegen vurdert av rådmannen. Endringane frå overordna plan har 

ikkje i nemnande grad vorte kommentert politisk eller av andre i høyringa.  

 

Detaljreguleringa heimlar no ei utbygging av blanda bebyggelse med både frittliggjande 

og konsentrerte fritidsbustader. Men ei så stor utbygging, tilrår Fylkesmannen at det vert 

lagt inn eit lite øyremerka grøntområde til leikeplass. Det er no gjort, og rekkefølgjekrav 

vil sikre at arealet vert opparbeidd etter at det er bygd ti hytter.   

 

Vegvesenet kravde at rekkefølgjekrava som står i Kvisle-planen skal vidareførast til 

detaljplanen i det som gjeld utbygging av austre rundkøyring (krysset mot alpinanlegget)  

og utbetring av Brokke-Suleskardvegen frå Rv 9 fram til dette krysset. Dette er no gjort. 

 

NVE hadde nokre kommentarar som gjaldt tryggleiken. Vi har teke omsyn til desse, og 

bekken er no lagt om på vestsida av vegen. Det er vidare sett rekkefølgjekrav til at ras-

utsette område mot aust (merka som omsynssone på plankartet) skal vurderast med omsyn 

til reell rasfare av folk med geoteknisk fagkompetanse før områda kan byggjast ut. 

 

Rådmannen meiner at detaljreguleringsplanen no er grundig gjennomarbeidd, og vil tilrå 

at planen vert vedtatt. Tiltakshavar/regulant har bede om at planvedtaket vert gjeldande 



med forlenga frist i hht § 12-4 i Plan- og bygningslova. Dvs. at detaljplanen gjeld i sju år 

frå vedtakstidspunktet. 

 

Rådmannen vil vidare peike på at det bør opprettast utbyggingsavtale med kommunen på 

same vilkår som elles i Brokke/Furestøylområdet. Oppstart av forhandlingar om 

utbyggingsavtale vart varsla samstundes med planarbeidet (april 2013). 

 

 

Valle, den  03.09.2014 

 

Eivind Berg 

rådmann 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Sak 42/14, saksframlegg og vedtak i Plan- og miljøutvalet 08.04.14 

2. Reguleringsplan for Grasdalen, L1 og J3, Kvisle, plankart, sist korr. 02.09.14 

3. Reguleringsplan for Grasdalen, L1 og J3, Kvisle, reguleringsføresegner, 02.09.14 

4. Planomtale 15.03.14 


