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Planbestemmelser – Detaljregulering Kvisle – L3 – Valle kommune 

Planid:  201502  

1 Fellesbestemmelser:  

1.1 Alle tiltak og inngrep i terreng og vegetasjon skal utføres slik at anleggene blir minst mulig synlige 

og eksponert mot omgivelsene.  Bebyggelsen i området skal tilknyttes felles vannforsyning og 

avløpsnett som er i samsvar med hovedplan for VA-Anlegg.  VA anlegget og kablinger skal i størst 

mulig grad legges i vegtraseene. Fremgår i tekniske planer.  Nye kabler for strøm skal legges i 

jordkabel. 

1.2 Rekkefølgekrav 

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging av fritidsboliger eller andre bygg må det foreligge 

godkjente planer for veg, vann og avløp. Bygg kan ikke tas i bruk før veg, vann og avløp, og strøm er 

ferdigstilt fram til vedkommende tomt. Renovasjonsordning skal ha nok kapasitet.  Det skal være 

opparbeidet parkeringsplasser på egne formål for gjesteparkering før bygging kan starte.   

Rekkefølgjekrav vedteken av Kommunestyret, sak 47/16:  

Før det kan bli gitt igangsettingsløyve for bygging av fritidsbustader eller andre bygg må det vere 

godkjente planar for veg, vatn og avlaup.  Felles parkeringsplassar, område SPA1-3, må vere bygd 

før ein bygger hyttene i planen.  Før utbygging tek til må ein sette opp sikringsgjerde for det bratte 

området i GF2.  Før utbygging tek til må det vere etablert rundkøyring ved avkøyringa frå Brokke-

Suleskarvegen.  Før utbygging kan skje må løypa frå Kvisletoppen til Myklevatn opprustast med ny 

løype til Jarnsverk. Det må også byggast større parkeringsplass ved lysløypa på Brokkestøylen.  Før 

utbygging må reiselivsmessig infrastruktur i nærområde og i kommunen forøvrig vere sikra på ein 

tilfredstillande måte for å oppretthalde området som attraktivt.  Rekkefølgjekrava i planen kan 

oppfyllast ved utbyggingsavtaler med kommunen 

1.3 Krav til dokumentasjon 

Utbyggingsavtale skal være ferdig forhandlet før utbygging starter. Kommunens renovasjonsordning 

skal følges og være avtalt på forhånd. Tekniske planer for veg, vann og avløp samt renovasjon skal 

søkes om på vanlig måte som byggesak og være godkjent av kommunen før arbeid i området starter. 

1.4  Automatisk fredete kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid skulle dukke opp fredete kulturminner må arbeid straks stoppes og 

regional mynde varsles jfr. Kulturminneloven § 8.2. 

2. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 

2.1 BFR1-6 Fritidsbebyggelse  

Det kan oppføres en bygning pr. tomt, maks 70 m² (BYA) og mønehøyde på maks. 5,8 m over ferdig 

golv H01. Høyder på H01 er oppgitt i plankartet. Mønet kan plasseres vinkelrett på høydekotene. Det 

kan plasseres en vegg i nabogrense, fortrinnsvis østvegg, som må brannsikres (unntak på tomter der 
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det er mer enn 8 m til neste bygg, eller ubebygd). Brannsikret vegg kan plasseres med ytterkledning 

mot eiendomsgrensa, og takutstikket kan plasseres over nabogrunn med forskriftsmessig sikring mot 

snøfall (snøfangere monteres).  Høyder er oppgitt i plankartet og må følges, evt. avvik må begrunnes 

særskilt (dispensasjon). 

Estetikk:  Synlig grunnmur  kan ha maks høyde 0,7 m over ferdig terreng. Bygg kan ha følgende 

kledning / valg av materialer: Tak tekkes med torv eller bordtak i naturfarge.  Kledning skal være 

stående eller liggende royalimpregnert  upigmentert, eller pigmentert med grå eller brun farge.  Det 

kan og benyttes jernvitrol. Hvite detaljeringer tillates ikke. Vinduer kan ha hvite rammer eller 

naturfarge tilpasset kledning. Omramming av vinduer og dører skal ikke ha kontrastfarge, men 

oppføres i samme farge som hovedbygg. Fargevalget skal følge byggesøknaden. Flaggstang er ikke 

tillatt i området.  Tomt kan opparbeides for uteareal / planert terreng og parkering mellom 

byggegrense og veigrense. Det kan tillates stablemur eller fylling i samme område. Det kan tillates 

bruk av naturstein i stabla form mot veg og i stedet for fylling i maks høyde inntil 2,0 m fra 

opprinnelig terreng.  Evt. avtrapping skal ha avstand min. 2 m til annen mur. 

Parkering: Hver tomt skal ha opparbeidet minst 1 parkeringsplass på egen tomt. Det kan evt. 

opparbeides parkering mellom byggegrense og veigrense på tomta. Det er avsatt 0,5 parkeringsplass 

på felles parkeringsplass pr. tomt.  

Annet: I byggeområdet kan det graves ned strømkabler, IT/ TV kabler og VA–tekniske anlegg, der 

dette ikke er mulig i veiformål. Slike plasseringer skal tinglyses på respektive eiendommer.  

2.2 BVA Teknisk anlegg 

I området kan oppføres fellesboder, og anlegg for VA, samt transformatorstasjon. Det skal være 

opparbeidet tilkomst og 1 parkeringsplass for drift av anleggene.  

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 1)  

3.1 SKV Kjørevei 

I området kan det opparbeides vei og infrastruktur som vist i planen. Nødvendig fylling og skjæring 

skal fremgå av tekniske planar.  

3.2 SPA 1-3 Parkering  

Det skal etableres gjesteparkering som vist i plankartet.  

4 Grønnstruktur ( PBL § 12-5 nr. 3) 

4.1 GF 1-2 Friområde  

I friområder kan etableres felles funksjoner som bålplass, akebakke, benk o. l.  Nødvendig sikring 

tillates.  

4.1 GT Turvei 

I området kan det opparbeides sti. 
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5 LNFR ( PBL 12-5 nr. 3 

5.1 Friluftsformål LF1-2 

Det er ikke tillatt å oppføre innretninger eller opparbeide arealene. Nødvendig sikring kan 

godkjennes oppført etter nærmere søknad. 

 

Korrigert etter vedtak i Kommunestyret 22.06.2016, sak 47/16 

 

1.gongs handsaming i Plan- og Miljøutvalet:  Sak 12/16   02.02.2016 

Høyring og offentleg ettersyn:       22.02 – 15.04. 2016 

2.gongs handsaming i Plan- og Miljøutvalet Sak 63/16   14.06.2016 

Vedteken i Kommunestyret   Sak 47/16   22.06.2016  

 

 

Valle kommune den ……………….2016 

……………………………………………………… 

ordfører 


