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Forslag til navn på plan  Detaljregulering Del av Furestøl og Brokkestøylen 
 

PREMISSER OG REDEGJØRELSE FOR PLANARBEIDET IHT. FORSKRIFT OM 

BEHANDLING AV PRIVATE FORSLAG TIL DETALJREGULERING ETTER PBL, JF. 

FORSKRIFTENS § 1.  

1. Bakgrunn 
Brokke Eigedom AS ønsker å sette i gang arbeid med ny regulering av sentrumsområdet på 
Furestøyl (Langfet), mellom Brokke Suleskardvegen og Faråne fra renseanlegget og opp til 
Årekroken, området Årekroken og Brokkestøylen, samt arealet nord for B/S-Vegen øst for 
vegen til Brokkestøylen bort til Brokke hyttepark H1 og opp til hyttene i Furestøylfeltet H5. I 
tillegg kan det være aktuelt å ta med en snipp av Sitåsteigen i nordøst, beliggende sør for 
Årekroken, mellom BS-vegen og Myklevassåni.  
 
Bakgrunnen for arbeidet er dels ønske om å foreslå ny arealbruk og dels endre gjeldende 
bestemmelser i områdene: 

• S1 – S4, PlanId 91 
• Arealbruk i område Fr1 og Fr2, samt Tp1, PlanId 91 
• Område K2, PlanId 47 
• Område rundt og inklusive tomt 1 og 2 og renseanlegg, PlanId 79 
• Område F1, PlanId 47 
• Område K1 og Fr1, PlanId 51, og  
• Område avsatt til Jordbruk og Park/turveg i planen for ski-lysløyper, PlanId 70  

 
 
2. Oversiktskart 
Området er lokalisert langs Brokke Suleskardvegen, ved Furestøyl, vest for Rysstad og 
Brokke. Se figuren under. 



 
Fig. 1. Oversiktskart, med planområdet grovt markert med rød sirkel.  

 

3. Formålet med planen 
Formålet med planleggingen er å tilpasse reguleringsplanene de tankene Brokke Eigedom 
AS har for utviklingen av områdene i fremtiden.  



 
4. Planområdet, og mulige virkninger utenfor planområdet 
Under vises utkast til planavgrensning. Denne vil bli samstemt mot nylig varslet oppstart av 
planarbeid på Kvisle for rulleskiløype mm. og/eller mot gjeldende plan/formålsgrenser i 
området. 

 
Fig. 2. Utkast kunngjøringskart/planavgrensing 

 
Planområdet er på i overkant av 300 daa. Planen berører hele eller deler av følgende 
Gnr./Bnr.:  
 
Gnr. Bnr.  Fnr. Eier/fester Merknad 
61 1  Ståle Brokke Lye  
62 4  Trygve O Brokke/Brokke Eigedom AS  
62 4 1 Trygve O Brokke/Brokke Eigedom AS  
62 21  Tor Brokke  
62 339  Valle Kommune  
63 5  Magnhild Hovet  
63 21  Eivind Berg  
63 28  Øyvind Jacob/Brokke Eigedom AS  
63 28 1 Øyvind Jacob/Brokke Eigedom AS  
63 30  Øyvind Jacob/Brokke Eigedom AS  
601 337  Statens Vegvesen   

 
Brokkestøylen (aktiviteter og bespisning) ligger innenfor planområdet. Her er det 3 
bestående bygninger. På vestsiden av vegen (ut mot elva) ved innkjøringen til Brokkestøylen 
fra BS-vegen ligger det en nodebu for fiber, samt toalettanlegg i forbindelse med lysløypa 
(samme bygg). På østsiden av vegen står det en liten bygning som brukes som sekretariat/ 
til tidtaking. 
 
Området nord for BS-vegen og øst for innkjøringen til Brokkestøylen har tidligere vært 
overflatedyrka mark. Området slås/slås ikke lenger og blir brukt til skiløyper/skistadion.  
 
Nord og vest for planområdet er det hyttebebyggelse, i øst renseanlegg. I sør alpin- og 
skianlegg med tilhørende bygninger og parkering.  Plangrensa ligger i vassdrag i sør og vest.  
 
Det står fortsatt scootergarasjer på Langfet. Disse skal fjernes og ikke tas hensyn til i 
reguleringen. 



  

 
5. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 
Område S1 – S4 (PlanId 91) 
I S1 er det ønskelig med næring i 1. etg., og leiligheter uten klausuler i 2. og 3. etasje. Maks 
utnyttelsesgrad, BYA = 1500 m².   
 
I område S2 – S4 er det ønskelig å fjerne utleieplikten (bestemmelsene) og veistrukturen 
inklusive rundkjøringen i vest, og isteden planlegge ny avkjøring fra kryss og å se dette i 
sammenheng med planlagte/ønskede tiltak beskrevet under omtalen av endringer i område 
Fr1 i neste punkt/avsnitt nedenfor. Det er ønskelig å ha næring i 1. etg. i bygninger som blir 
liggende parallelt med veien til skisenteret. Ellers bare mulighet for det, og ikke plikt til 
næring. Dette blir belyst mer i forhåndskonferansen. Det er ønskelig å vurdere 
utnyttelsesgraden på nytt, herunder også høyder på bygg. 
 
Område Fr1 og Fr2, samt Tp1 (PlanId 91) 
I område Fr 2 er det ønske om å legge til rette for parkmessig opparbeidelse med badeplass. 
I område Fr 1 er det ønskelig å tilrettelegge for sentrumsbebyggelse, overnatting og å sette 
av et areal på 3-4 daa til etablering av fritidsaktiviteter (f.eks. Pumptrack, ballspill o.l.) 
I område Tp1 kan det være aktuelt å vurdere et område til selvbetjente drivstoffpumper og 
garasjer i tillegg til parkering. Eventuelt kan det være aktuelt å sette av mer areal til 
bebyggelse på den siden av veien (utvidelse av S1 og dermed ytterligere utvidelse av BYA – 
ut over 1500 m²). Dette må vurderes opp mot hvordan man skal løse parkeringsbehov.  
 
Område K2 (PlanId 47) 
I område K2 er det ønskelig å tilrettelegge for gjennomføring av skiløype, garasjeanlegg for 
tråkkemaskin (er alt bygd), samt i den videre prosessen å vurdere og be om innspill til øvrig 
mulig arealbruk. Tomta er spesiell. Den er dels eksponert, og dels vanskelig å unytte pga. 
arronderingen. mulighet for tilrettelegging for friluftsliv, lagerbygninger, signalbygg, osv/e.l. 
  
Tomt 1 og 2 og renseanlegg i PlanId 79, samt tilliggende friluftsområde  
Her planlegges det skiløype/lysløype med kryssing av BS-vegen (over/under). Løypa skal 
kople Kvisle området med dagens lysløype og gå over område K2 (Jf. punktet ovenfor) 
 
Område F1 i PlanId 47 
I område F1 er det ønskelig å endre arealbruksformålet slik at det hjemler tilrettelegging for 
enkle (nedtagbare/flyttbare) konstruksjoner til bruk som selskapslokale, til bevertning og/eller 
til overnatting. Selve konstruksjonen man tenker på har form som en Lavo eller Iglo 
(Glampingtelt) og henger sammen med konseptet på Brokkestøylen der en del av 
Brokkestøylen AS skal drives.  
 
Område K1 og Fr 1 i PlanId 51  
I område K1 og Fr 1 er det ønskelig å tilrettelegg for økt utbygging av bevertning og 
overnatting. Se vedlagt foreløpig illustrasjonsplan. 
 
Område avsatt til Jordbruk og Park/turveg i planen for ski-lysløyper PlanId 70  
I område for jordbruk og skiløyper er det ønskelig å regulere område for næring/fabrikk og å 
legge om skiløyper slik at disse to formålene kan fungere inntil hverandre i dette området. Se 
vedlagt foreløpig illustrasjonsplan.  

 
6. Utbyggingsvolum og byggehøyder. 
Forslag til utbyggingsvolum og byggehøyder vil fremkomme som en del av planprosessen.  
 



 
 

7. Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Det legges ikke opp til vesentlige endringer av de funksjonelle og miljømessige kvalitetene, 
kun en videreutvikling/forbedring av disse. Kryss istedenfor rundkjøring i vest vil gi bedre flyt 
for gjennomgangstrafikken om sommeren og ha minimalt å si for den mer stedlige 
vintertrafikken. Det vil bli mer tilrettelagte aktiviteter og bedre servicetilbud i 
sentrumsområdet/Langfet og på/rundt Brokkestøylen. Ski-/lysløypene ønskes lagt om i 
samråd med idrettsforeningen slik at de blir mer brukervennlige og koplet til 
parkeringsanleggene, servicetilbudet og fasilitetene i skianlegget. I sentrum (S1 – S4) vil 
utnyttelsesgraden bli vurdert på nytt, herunder bygningshøyder. Videre ønsker man å gå bort 
fra plikten til utleie av leiligheter, til seksjonering og eierleiligheter. Dette forhindrer likevel 
ikke at det kan bli leid ut leiligheter i området om det skulle vise seg å bli marked for dette. 
Frem til i dag er det flere som har vurdert næringsetablering i området, men som ikke har 
hatt tro på eller ønske om å drive utleie av leiligheter i tillegg. Det ville vært lettere å kalkulere 
et næringsbygg med næring på bakkeplan, om man kunne kalkulere og selge eierleiligheter i 
2. og 3. etasje. Det er nå kun aktuelt å kreve næring i den delen av S2b som ligger mot veien 
til skisenteret(på bakkeplan).  
 
Nord for BS-vegen, ved skiløypa og innkjøringen til Brokkestøylen, er det ønske å regulere et 
område til næring/fabrikk. Ønsket plassering kommer ikke i konflikt med skiløypa, men 
adkomsten til området gjør det. Bygningsmassen vil bli formet som et gårdstun med bolig, 
uthus og stabbur. I den anledning vil det bli arbeidet med å gi føringer for utformingen av 
bebyggelsen, slik at denne tilpasser seg omgivelsene med tanke på landskapsmessige og 
bygde miljømessige forhold. 
 
Rundt og på Brokkestøylen er det ønskelig med tilbygg og nybygg som appellerer til en aktiv 
livsstil der det kan holdes arrangementer, selskaper, drives bevertning og enkel overnatting. 
Tiltakene må tilpasses støylsmiljøet og landskapet. Flere av tiltakene blir liggende inntil og på 
øyer og nes uti et mindre vassdrag. Lokaliseringen av tiltakene i seg selv er ment å fremme 
den funksjonelle og miljømessige kvaliteten. 
 
Kryssing av BS-vegen og Vassdrag med skiløype må planlegges på en funksjonell og 
miljømessig god måte. 

 
 

8. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 
Tiltakene ventes å ha små ytterligere fremtidige visuelle virkninger på landskapet og 
omgivelsene i forhold til det som alt er hjemlet i gjeldende planer.  Arealene i sentrum som 
tidligere er regulert til grønne områder er det ventelig at på sikt vil bli vurdert til tilrettelegging 
eller utbyggingsformål med et allment tilgjengelig formål.   

 
 

9. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, pågående planarbeid. 

I kommuneplanen er det ikke vist arealbruksformål, men sagt at gjeldende planer i området 
fortsatt skal gjelde. I arealdelen er det vist hensynssoner. Nedenfor er disse hentet fra NVE 
sine nettsider. Disse viser aktsomhet for både stein- og snøskred, samt jord- og flomskred.  
 



 
 
Alt areal innenfor foreslått planavgrensning er tidligere regulert. Det fremgår i kulepunktene 
under punkt 1 Bakgrunn øverst hvilke planer som er berørt av arbeidet.  
 

 
Fig. 2. Utsnitt av kommunes planregister. Omtrentlig planavgrensning er vist med rød stiplet strek. 

 
10. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 
Det er i hovedsak allmenne interesser som berøres av planinitiativet. Nærmiljøet/landskapet 
vil ytterligere gradvis kunne transformeres fra grønne til bebygde områder. Hensikten med 
det meste av bebyggelsen som planlegges er at hver og en bygning skal inneholde et tilbud 
til allmennheten (bevertning, overnatting, forretninger), Lysløypa er allmenn tilgjengelig og vil 
bli lagt om. Utforming av BS-vegen ved at en av to rundkjøringer tas bort og at den som tas 
bort erstattes med kryss, samt at det planlegges over eller undergang med skiløype ved 
Årekroken. Friluftsliv og aktiviteter skal få et bredere tilbud og totalt sett bedre vilkår.    
 
De er ikke private eierinteresser i eksisterende veier som blir berørt ved Årekroken eller til 
Brokkestøylen 



 
Det er ikke vesentlige jordverninteresser i området. 
 
I forhold til naturinteresser/biologisk mangfold er det registrert 4 fuglearter med stor eller 
særlig stor forvaltningsinteresse i området. Dette er gulspurv, gjøk, gråtrost og heipiplerke.  I 
tillegg er området registrert som område for Rein, men dette er ikke aktuelt tema i område. 
Den henvises her til Heieplanen og andre overordnede planer.  
 
I Årekroken er det registrert 1 kulturminne, Lokalitet 239355. Seter/Støl. Dette er en lokalitet 
hvor det tidligere har vært en støl med tilhørende stølsmark.  
 
Konsekvenser for alle aktuelle tema vil bli utredet og beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
 
11. Hvordan samfunnssikkerheten skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge 

risiko og sårbarhet. 
Det vil bli gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som en del av 
planprosessen og tema som vil kreve nærmere utredning eller avbøtende tiltak vil bli omtalt i 
planomtalen og bestemmelsene. Hensynssoner avmerket på kommuneplanens arealdel skal 
være sjekket ut og avklart (skredhendelser). 
 

 
12. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser som skal varsles om 

planoppstart. 
Aktuelle offentlige organer og andre interesser avklares på bakgrunn av høringsliste som 
normalt oversendes fra kommunen. Statens vegvesen, Fylkesmannen i Agder og Aust-Agder 
fylkeskommunen er offentlige organ som alltid får kunngjøringen, i tillegg til naboer og andre 
berørte grunneiere og evt. velforeninger i området. I tillegg bør NVE varsles i denne saken. 

 
 

13. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte. 

Planarbeidet vil følge de vanlige prosesser for private detaljreguleringsplaner, jf. Pbl. kap. 12, 
herunder aktuelle forskrifter som forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 
etter plan- og bygningsloven. Planprosessen vil starte med oppstartsmøte med kommunen, 
og deretter kunngjøring om oppstart av planarbeid. Dersom det er ønskelig kan vi stille i 
regionalt planforum ved oppstart. Dersom kommunen, eller andre parter ber om 
informasjonsmøte ifbm. kunngjøringen, eller senere faser i planprosessen, stiller tiltakshaver 
og konsulent opp på slikt møte. Tilsvarende stiller en gjerne opp på møte i regionalt 
planforum ifbm det offentlige ettersynet. Ved behov vil det bli avtalt møter med 
administrasjonen i kommunen under utarbeidelse av planen. Det vil være ønskelig med et 
møte med planavdelingen ifbm. innsending av planen til 1. gangs behandling.  

 
14. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil bli ivaretatt.  
Planen og tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planen kommer 
ikke inn under forskriftens §§ 6 og 7 om planer som alltid skal konsekvensutredes, jf. tema i 
vedlegg I, planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes.  
 
Vi har vurdert om planen faller inn under § 8 jf. forskriftens vedlegg II om planer og tiltak som 
skal vurderes nærmere, samt kriterier for om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn følger av forskriftens § 10. I forbindelse med skredhendelser og flom må det gjøres 
en vurdering av disse farene.  
 



Faren for stein og snøskred er utredet av NGI. Det vil bli engasjert konsulent til å utrede 
flomfare. 
 
Det planlegges ikke næring av noen type eller omfang som utløser krav om KU. Forholdet til 
kulturminne i Årekroken avklares i ved høring og eventuell registrering og den videre 
planprosessen. Vi er av den oppfatning at planlagte tiltak vil ikke få vesentlige virkninger for 
de fire fugleartene med nasjonal forvaltningsinteresse. Disse områdene er ikke avgjørende 
for noen av deres stadier eller årstider i livssyklusen. 
 
Det er ingen verneområder i umiddelbar nærhet, verdifulle landskap eller andre tilsvarende 
registreringer. Slike ligger inne i Vestheia. 
 
 
15. Oppsummering og konklusjon 
Planinitiativet vurderes som positiv for kommunen og videre, herunder ny giv i, utviklingen av 
området. Tiltakene er ment å styrke næringsgrunnlaget og næringsutviklingen i området.  
 
Konsekvensene knyttet til planlagte tiltak vurderes som akseptable jf vurderingene ovenfor. 
På denne bakgrunn ønsker en å sette i gang med planarbeid med de formål som 
fremkommer av planinitiativet. 
 

 
Vegårshei, 19.07.2019 
 

 

Med hilsen 

for Stærk & Co as 

 

 

________________ 

Erling I. Aas 

Arealplanlegger 

 


