
Detaljregulering for område L2A i Kvisle  
Beliggenhet 
Planområdet ligger i Fardalen i Brokke. Brokke ligger midtre del av Valle kommune. 
 

 
Figur 1 Planområdets beliggenhet, kilde:kartverket.no 

Bakgrunn 
Reguleringsplan for Kvisle F6, L2A og L2B ble vedtatt 26.05.2010. Det ble da regulert 30 tomter for 
frittstående hytter og  to områder for tettere bebyggelse i form av leilighetsbygg. For begge 
delområdene med tettere bebyggelse ble det vedtatt å etablere til sammen opptil 55 enheter i 
leilighetsbygg.  
Forslaget om reguleringsendringen er knyttet til følgende årsak: I tiden etter godkjennelse har det 
vist seg at markedet for leilighetsbygg i Brokkeregionen har avtatt og folket etterspør i større grad 
frittstående hyttetomter. Det er av vår oppfatning at ettersom det fortsatt er mange regulerte 
områder for leilighetsbygg i området, vil være bedre å omregulere dette området til frittstående 
hyttetomter enn å la det stå ”på vent” for at igjen leilighetsbygg skal bli salgbare. Forslagstiller 
mener derfor det vil være bedre å legge til rette for enkelttomter som blir bygget, solgt og brukt. 
 
På vegne av vår oppdragsgiver, Brokke Panorama AS fremmes det forslag om endring i 
reguleringsplan for Furåsen - L2 og F6 - Kvisle. Endringen innebærer i all hovedsak å omgjøre 
området «A1» som i gjeldende plan er avsatt til leilighetsbygg, samt tilhørende parkering til 
frittliggende hyttetomter.  
 
Dagens situasjon 
Delområdet L2A (A1 i gjeldende reguleringsplan) er i dag tydelig berørt av aktiviteten rundt 
etablering av de ferdigstilte hyttene på Kvisle. Innenfor området det søkes om reguleringsendring, 
er landskapet omgjort til en byggeplass med en planert steinfylling og klargjort for byggestart.  
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Figur 2 Flyfoto av planområdet, 2014, kilde:finn.no 

Overordnet planverk 

Kommuneplan 
Planforslaget er i tråd med gjeldene kommuneplan. I kommuneplanens arealdel for Valle kommune 
2006-2018 er området avsatt til ”annet byggeområde”.  

 
Figur 3 Utsnitt av  Valle kommuneplan 2006-2018 

 

Regulerinsplan for Furåsen 
– F6, L2A og L2B 

Planområdet 



Områdeplan: Reguleringsplan for Furåsen - L2 og F6, Kvisle 
Hele området omfattes av reguleringsplan for Kvisle vedtatt 30.01.2008. Områdene L2 og F6 fra 
områdeplanen inkluderer området som det fremmes reguleringsendring for. L2 og F6 var 
opprinnelig satt av til hytteområde. Områdeplanen ble erstattet av reguleringsplan for Kvisle F6, 
L2A og L2B den 26.05.2010.  

 
Figur 4 Områdeplan: Reguleringsplan for Kvisle. 

Reguleringsplan for Kvisle, F6, L2A og L2B 
Hele området omfattes av reguleringsplan for Kvisle vedtatt 26.05.2010. Reguleringsplanen 
definerer planområdet som boligområde avsatt til leilighetsbygg. Tillatt bruksareal skal ikke 
overstige BRA = 3850m2. Forslaget er ikke i tråd med Reguleringsplan for Kvisle, F6, L2A og 
L2B.  

 
Figur 5 Reguleringsplan for Kvisle, F6, L2A og L2B 

  

Plangrense (Reg.plan Kvisle) 



Planlagt tiltak 

I all hovedsak er området L2A (A1) omgjort til frittstående hytter på lik linje med resten av feltet 
(F6). Det er regulert inn 7 hyttetomter for frittstående hytter. I tillegg er det lagt opp vei til hver av 
disse. Areal som grenser til veien på den ene siden er avsatt til snøopplag. I tillegg er det lagt opp 
en grønn trase som kan benyttes som skiløype og akebakke. Øvrige områder forblir avsatt til 
friluftsområde.  
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Renovasjon 
Fritidsboligeiere som har hytter på Fritidsboligene som har hytter på Kvislesiden skal levere sitt 
avfall i renovasjonsbua som står i krysset opp til Furustøyl hyttefeltene.  Alle hyttefelt som bruker 
Kvislelivegen som adkomstveg til hyttene sine skal levere avfallet sitt der. Av den grunn skal det 
ikke oppføres noen renovasjonsbu i planområdet.   
 

Risiko og sårbarhet 
Reguleringsendringen er en del av en allerede vedtatt reguleringsplan, en risiko- og 
sårbarhetsanalyse er gjennomført med basis i gjeldene plan. Etter gjennomgang av sjekkliste fra 
Fylkesmannen i Vest-Agder er følgende punkt blitt grundigere gjennomgått (se vedlegg 1): 
 
Radon 
I følge NGUs databaser er det høy aktsomhet i forhold til radon i grunnen. Dette dekkes av TEK 
10: ”Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre i grunnen”. Der ikke nødvendig legge 
inn tiltak for radonsperre i reguleringsbestemmelsene utover dette.  
 
Terrengformasjoner med spesiell fare 
Tomtene er planlagt å ligge på kote 723,5 og 726. Ved planering kan dette medføre at det enkelte 
steder vil bli høye murer med stor høyde differanse fra topp til bunn.  

Konsekvenser 
Reguleringsendringen som fremmes vil ikke gi betydelige konsekvenser for planområdet. Ved 
reguleringsforslaget vil det bli lavere utnyttelse av området, til gjengjeld vil hyttene som ligger bak 
planområdet få bedre utsikt. Det vil også bli et større snøopplag i området. Hyttene som blir bygget 
her vil bli lettere å selge enn leilighetskomplekset som tidligere var planlagt bygget.  
 

Varsling og medvirkning 
Planarbeidet ble varslet i Setesdølen den 12. januar 2016, på www.trollvegg.no og brev til berørte 
parter og myndigheter. Frist for å komme med innspill ble satt til 12. februar 2016. Totalt ble det 
mottatt 5 innspill. Under følger en oppsummering og kommentar til hvert innspill. 
 

1. Direktoratet for mineralforvaltning med Borgermesteren for Svalbard – 
13.01.2016 

Direktoratet for mineralforvaltning med Borgermesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte 
sak, datert 11. Januar 2016. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, og har 
et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansammenheng. 
 
Uttalelse fra DMF 
Tiltaket berører ikke viktige mineralressurser og DMF har ingen merknader til igangsetting av 
arbeid med endring av del av vedtatt reguleringsplann for Furåsen, L2 og F6 Kvisle gbnr. 61/49 
m.fl. i Valle kommune.  
 
Kommentar: Tas til orientering. 
 
 



 

2. Statens vegvesen – 18.01.16 
 
Området ligger i utgangspunktet utanfor vårt ansvarsområde som er riks- og fylkesvegnettet. 

Vi vil likevel gjøre kommunen oppmerksam på rekkjefølgjekrav 10.1 til reguleringsplanen for Kvisle 
som seiar følgande:  «Østre rundkjøring i planen bygges ut samtidig med utvidelse av riksveg til 2 
felt fra Rysstad til Kvisle.» 

Ut over dette har vi ikkje fleire vesentlige merknader til oppstartsmeldingen. 

Kommentar: Tas til orientering. 

3. NVE – 19.01.2016 
Viser	 til	 deres	 varsel	 vedrørende	 overnevnte	 sak,	 samt	 til	 brev	 fra	 NVE	 Region	 sør	 av	 17.	 juni	 2015	 til	
kommunene	 vedrørende	NVE	 Region	 sørs	 prioritering	 av	 arealplansaker	 (se	 vedlegg).	 NVE	 Region	 sør	 vil	
ikke	behandle	detaljreguleringsplaner	med	mindre	det	går	tydelig	frem	av	oversendelsesbrevet	eller	annen	
direkte	henvendelse	at	det	er	en	konkret	problemstilling	ønskes	bistand	med.	
		
I	denne	saken	kan	vi	ikke	se	at	det	er	bedt	om	slik	bistand.	NVE	Region	sør	har	derfor	ikke	behandlet	saken.	
Hvis	 det	 allikevel	 er	 behov	 for	 konkret	 bistand	 i	 saken	 kan	 NVE	 Region	 sør	 kontaktes	 med	 en	 konkret	
forespørsel.	
	
Vi	viser	til	NVEs	internettsider	for	mer	informasjon	om	flom-	og	skredfare	i	arealplaner.	NVE	har	utarbeidet	
en	sjekkliste	med	veiledningsmateriell	for	vurdering	av	tema	innenfor	NVEs	forvaltningsområder.	Vi	viser	til	
denne	for	mer	informasjon	og	veiledning.	Sjekklista	ligger	tilgjengelig	på	NVE	sine	internettsider.	

		
Kommentar: Tas til orientering. 

4. Kvisle Eigedom A/S v/Knut H. Nomeland – 01.02.16 
I reguleringsbestemmelsene for Kviste reguleringsplan står: 
 
Før det gis tillatelse til fradeling og tilta skal det for hvert delområde foreligge bebyggelsesplan på 
kartgrunnlag i målestokk 1:1000 og minimum 1 meters koter. Planen skal vise tomteinndeling, 
forslag til plassering av bebyggelsen, atkomst, biloppstilingsplasser, stier, anlegg for renovasjon, 
post, strømforsyning m.v. 
 
I og med at ca 1/3 av delområdet ligg på området til Knut H. Nomeland (Kvisle Eigedom A/S) ber vi 
om å verte orientert om det påbegynte planarbeidet og kva for verknad dette kan få for området 
dom Furåsen panorama A/S ikkje disponerer og korleis dette kan løysast. I og med at ein går bort 
frå reguleringsbestemmelsene om leiligheiter, vil dette få konsekvensar for heile L2. Jfr. 
Reguleringsplan for Furåsen felt F6, L2A og L2B der feltet L2B ligg på vårt området. Denne 
reguleringsplanen godkjent 26. 8. 2010 vert etter det vi forstår av kunngjøringa lagt opp til å bli 
endra.  
 
Kommentar: Berører ikke Nomelands område, får dermed ingen konsekvens. 

5. Fylkesmannen in Aust- og Vest-Agder 05.02.16 
I gjeldene reguleringsplan er området avsatt til konsentrert fritidsbebyggelse (leilighetsbygg) og 
parkering, og planforslaget er derfor ikke i tråd med gjeldende plan.  



 
Det er vanskelig å komme med konkrete innspill i en oppstartsmelding med så lite informasjon. 
 
Fylkesmannen er ikke kjent med miljøverdier av regional eller nasjonal verdi som vil kunne bli 
skadelidende som følge av planforslaget. Vi vil likevel peke på følgende som bør vurderes og 
gjøres rede for i det videre planarbeidet: 

-  Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012.  

-  Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.  

-  Universell utforming, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.  

-  Barn og unges oppvekstvilkår, herunder trygg adkomst til barnehage, skole og andre  aktiviteter, 
samt sikre lekearealer, som er tilfredsstillende med hensyn til omfang og  lokalisering, jf. pbl. § 1-1, 
5. ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008.  

-  Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og  bestemmelser, 
jf. pbl. § 4-3. Fylkesmannen har i skriv til kommunene og ved oppslag  på vår hjemmeside høsten 
2011 presisert krav til analysens innhold.  

-  Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Vurderingen skal fremgå av beslutningen,  jf. 
naturmangfoldloven § 7.  

 Videre forventer vi at det i det videre planarbeidet skal redegjøres for konsekvensene av å legge til 
rette for små frittliggende bygg i stedet for leilighetsbygg. 

Kommentar: Retningslinjer for støy og plan og bygningsloven er ivaretatt i planleggingen. 

Reguleringsendringen er en del av en allerede vedtatt reguleringsplan, en risiko- og 
sårbarhetsanalyse er gjennomført med basis i gjeldene plan. Etter gjennomgang av sjekkliste fra 
Fylkesmannen i Vest-Agder det tatt hensyn til terrengformasjoner med spesiell fare i 
reguleringsbestemmelsene.  
Planområdet er et fritidsområde og er derfor ikke aktuelt og legge til rette for trygg adkomst til 
banehage og skole. Utover dette er barn og unges interesser ivaretatt. 
 

6. Aust-Agder fylkeskommune 11.03.16 
I meldingen fremgår det at man ønsker å endre deler av gjeldene plan Furåsen - L2 og L6 – Kvisle. 
  
Formålet med planarbeidet oppgis å være at man ønsker å legge til rette for etablering av 
frittstående hytter, istedenfor konsentrert fritidsbebyggelsen, som gjeldende plan legger opp til. 
  
Ut over dette fremkommer det ingen opplysninger, og referat for oppstartsmøte med kommunen 
følger heller ikke brevet/meldingen om planoppstart. 
  
Med så begrensede opplysninger, er det vanskelig å gi konkret innspill til meldingen om 
planoppstart. 
 

Kommentar: Tas til orientering 

 

 



 

 

 

 

KOPI AV ANNONSE I SETESDØLEN 12. JANUAR 2016 

 

Vedlegg 1: ROS-analyse 
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser  


