
1 

  
Møvik Byggetjenester AS Planbeskrivelse Kvisletoppen Sør F-8, Valle kommune, 23. juni 2020

Detaljregulering for   
Kvisle F-8 
Planbeskrivelse 

 

 
 

 
1.0 Innledning 
Brokkeområdet består av flere delfelt for utbygging av fritidsboliger, og omfatter også 
løypenett og alpinområde gjennom overordnet plan for Kvisle. Hovedinfrastruktur er etablert 
og det er ønske om å etablere flere hytter i området F-8.  
I den overordna planen er området F8 satt av med 46,0 daa. Utnyttelsesgraden er tilpasset 
kommuneplanens føringer da det er tillagt krav om at parkeringsareal skal inngå i utnyttelsen.  
  
Det er i brev fra kommunen datert 12. november 2008 tillatt å kunne behandle saken som en 
utbyggingsplan, dvs. detaljreguleringsplan.  
 
I planarbeidet er det tilstrebet å få til gode terrengtilpasninger ved bruk av landmåler i 
oppstartsfase og underveis før digitalisering av planen, noe som fører til gode og riktige 
høyder og utnyttelse for den enkelte tomt og vegeføringer, da sett i forhold til terrenget, 
landskapet og avsatt planområde. 
 

1.1 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Kvisle Eigedom AS  
Plankonsulent Møvik byggetjenester AS 
Eiendommer som omfattes av planen er  
Gnr. 68 bnr. 400 
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gnr. 68 bnr. 365   
gnr. 68 bnr. 2  

 
2 Planstatus  

2.1 Tidligere vedtak i saken  
Ingen 

2.2 Utbyggingsavtaler 

Det er aktuelt med utbyggingsavtale, og arbeid med slik avtale ble varslet samtidig med 
oppstart av planen. Avtaler utarbeides og signeres av utbyggere og kommunen 

2.3 Krav om konsekvensutredning  
Det er ikke krav til KU i denne planen. Konsekvensutredning ble foretatt i overordnet plan for 
Kvisle. Det er avklart med saksbehandler at området i vest blir endret vedr. at offentlig 
parkeringsplass flyttes til sydsiden. Dette er av hensyn til myra på nordsiden av veien, som er 
lite egnet til opparbeidelse. Syd for vegen er det fjellgrunn.  
 

3 Planprosessen 
For medvirkning i planprosessen henvises til nabovarsling og annonse i avisen «Setesdølen» 
og på hjemmesiden til Valle kommune. Det har ikke vært aktuelt med egne møter eller 
befaringer med naboer ut fra liten interesse etter varslingen. Vi antar det har bakgrunn i at 
området er avsatt i overordnet plan og at området utvikles med god avstand til etablerte 
hytter i øvrige områder. 
 
 

4 Planstatus og rammebetingelser 
 
4.1 Overordna planer  
Fylkeskommunale planer er håndtert i overordna plan, flatereguleringsplan for Kvisle. 
Planforslaget avviker overordnet plan i vestre del av området, se begrunnelser nedenfor.  
Kommuneplanens arealdel angir området som byggeområde for fritidsboliger.  
 
4.2 Gjeldende reguleringsplaner og tilgrensende planer 
Planid: 91, Reguleringsplan for Kvisle  
Ikraftredelsesdato30.1.2008 Overordnet plan for Kvisle  
 
Planid: 121, Utbyggingsplan for Kvisletoppen F14, F15, del av L3 
Ikraftredelsesdato15.9.2009 
 
Nedenfor følger plankartet for overordnet plan, PLANID 91 Reguleringsplan for Kvisle 
Blå pil indikerer område F8. 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
5.1 Beliggenhet 
Området ligger syd i planområdet Kvisle, og syd for samleveg som fører til skianleggets 
øverste del. Avstand til øverste del av alpinanlegget er kort, her er også en yndet utfart for 
langrenn, og vestre del av planen omfatter parkering for dagsturister. Vann, avløp og 
strømforsyning er tidligere etablert like ved området.   
 
5.2 Stedets karakter og landskap 
Området ligger i nordhelling, med ulikt fall, i hovedsak fallende terreng mot nord. Området 
har ingen bebyggelse fra før. Gode solforhold. 
 
5.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Ingen kjente 
 
5.4 Naturverdier  
Planområdet er innenfor bygdeutviklingssonen i Heiplanen som omtaler utbygging/rein 
problematikken. Planen skal utføres i hovedsak i samsvar med overordnet plan Kvisle. 
 
5.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Områdene rundt Kvisle byr på store naturområder og har gode rekreasjonsmuligheter for 
utendørs aktiviteter. Planområdet ligger nært til alpinanlegget i Brokke (oppsiden) og har 
gode skiløyper og stier til bruk i alle årstider.  
 
5.6 Landbruk 
Det er ingen landbruksinteresser i planområdet.  
 
5.7 Trafikkforhold 
Veg til Kvisletoppen er hovedatkomst til feltet. Det er ikke kollektivtransport til stedet. 
Området ligger syd i Kvisleplanen og er avsatt til fritidsbebyggelse. Planområdet har ingen 
gjennomgangstrafikk. Nord for byggefeltet ligger veg som fører inn til parkeringsplass for 
dagsturister og andre besøkende.   
 
5.8 Barns interesser 
Det er muligheter for aking og gode områder for skileik i nærområdene. Området har lett 
tilgang til alpinanlegg og langrennsløyper. Utenom vinteren byr området på store og gode 
friluftsmuligheter.  
 
5.9 Teknisk infrastruktur 
Området ligger syd for etablert veg og ledningsnettet til «Brokke Vatn og Avlaup».  
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5.10 Grunnforhold 
Stabilitetsforhold er gode på stedet. Det er ingen rasfare på stedet.  
 
5.11 Støyforhold 
Ingen kjente støykilder før utbygging.  
 
5.12 Luftforurensing 
Ingen kjente 
 

 
6 Beskrivelse av planforslaget 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
Bestemmelser i overordnede planer er fulgt, med tilpasninger ut fra stedlige forhold og nye 
arealutnyttelser, energikrav mv. I overordnet plan for Kvisle, er bestemmelsene gitt i 2008. 
Da det har skjedd endringer i lov og forskrift etter dette er også noen bestemmelser knyttet 
opp til Kommuneplanens bestemmelser. Dette gjelder særlig parkeringsnorm, og nye 
energikrav i TEK 17 som krever større isolasjonstykkelser. Det byr på vanskeligheter å bruke 
bestemmelsene fra forskrifter som gjaldt i 2008.  
Planen er endret for å tilfredsstille TEK 17 krav og har derfor fått annen mønehøyde, 
Kvisleplanen legger til grunn 6,0 m. Med bakgrunn i TEK 17 og byggemetoder er valgt maks. 
mønehøyde 6,5 m som også er i samsvar med overordna kommuneplans arealdel. I 
omårdene her på Kvisle er det planer etter 2008 som har både 6,5 og 7,5 meters 
mønehøyder. 
Avgrensning av byggeområdet i Områderegulering for Kvisle er vist i plankartet nedenfor:  
Kilde: Norkart 
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Grad av utnytting for området er satt i overordna plan til 46,0 daa med utnyttelsesgrad 12 % 
BYA. I planforslaget er kommuneplanens arealdel lagt til grunn da denne tillater utnyttelse 
på 211 m² BYA inklusiv parkering. 
Planen har ulike tomtestørrelser alt avhengig om det er areal som må fylles opp eller om 
tomtene er mer flate i formen. Det er derfor satt lik utnyttelsesgrad slik at bebyggelsen kan 
gis et enhetlig preg og volum.  
 
Arealoversikt:  

Felt SOSI Formål Areal Sum
BFR1 1120 Fritidsbebyggelse 4182,9
BFR2 1120 Fritidsbebyggelse 3783,7
BFR3 1120 Fritidsbebyggelse 4156,9
BFR4 1120 Fritidsbebyggelse 3564,1
BFR5 1120 Fritidsbebyggelse 1779,7
BFR6 1120 Fritidsbebyggelse 5009,4
BFR7 1120 Fritidsbebyggelse 2269,8
BFR8 1120 Fritidsbebyggelse 5362,6 30109,0
BE1 1510 Energianlegg 27,8 27,8

SKV1 2011 Kjøreveg 2786,9
SKV2 2011 Kjøreveg 165,1
SKV3 2011 Kjøreveg 1062,7
SKV4 2011 Kjøreveg 205,3
SKV5 2011 Kjøreveg 267,1
SKV6 2011 Kjøreveg 1398,0
SKV7 2011 Kjøreveg 368,4
SKV8 2011 Kjøreveg 559,4
SKV9 2011 Kjøreveg 1411,0 8224,0
SVT1 2018 Annen veggrunn - tekniske anlegg 502,8
SVT2 2018 Annen veggrunn - tekniske anlegg 488,9
SVT3 2018 Annen veggrunn - tekniske anlegg 291,3
SVT4 2018 Annen veggrunn - tekniske anlegg 1950,6
SVT5 2018 Annen veggrunn - tekniske anlegg 1379,5
SVT6 2018 Annen veggrunn - tekniske anlegg 50,2 4663,3
SPA1 2080 Parkering 4898,3 4898,3
GT1 3031 Turveg 558,9 558,9
GF1 3040 Friområde 1852,7
GF2 3040 Friområde 221,9
GF3 3040 Friområde 352,8
GF4 3040 Friområde 1437,7
GF5 3040 Friområde 7698,9 11564,0
LF 5130 Friluftsformål 862,1
LF 5130 Friluftsformål 34439,3
LF 5130 Friluftsformål 1216,2
LF 5130 Friluftsformål 1354,6
LF 5130 Friluftsformål 8896,6 46768,8

VFR 6700 Friluftsområde 336,0 336,0
Sum 107150,1 107150,1  

 
Tomtestørrelser for den enkelte byggetomt er satt inn i tabell i reguleringsbestemmelsene. 
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6.2 Opplisting av reguleringsformål 
Reguleringsformålene i planen:  
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl. §12-5, nr. 1)  
BFR Fritidsbebyggelse (1120) 
BE Energianlegg -Trafo (1510) 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISKE INFRASTRUKTUR (PBL. § 12-5, nr. 1) 
SKV Kjørevei (2011) 
Annen Veigrunn (2018) 
SPA Parkering (2080) 
 
GRØNNSTRUKTUR (Pbl. §12-5, nr. 3) 
GT Turvei (3031) 
GF Friområde (3040) 
 
LNFR (Pbl. §2-5, NR. 3) 
LF Friluftsformål (5130) 
 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL. § 12-5 nr. 6)  
VFR Friluftsområde (6700) 
 
 
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Bebyggelsens plassering i landskapet tar utgangspunkt i tekniske planer for veihøyder. Ved 
utarbeidelse av planen ble det benyttet landmåler og vegprosjektering som grunnlag for 
tomtenes plassering og høydeangivelser.  
Der det er større fall i tomtene er det foreslått underetasje fram for terrengutslag/fyllinger.  
Bebyggelsen skal ha saltak med vinkler som angitt i Kommuneplanens arealdel fra 22 til 34 
grader.  Mindre takoppletter skal ikke være større enn 1/3 av tilhørende takflate og kan 
tillates med mindre takvinkel ned til 18 grader.  
Det er foreslått bruk av både flatt tak og saltak. Dette er kjente behov i dagens 
byggemetoder. Overordnet plan angir ikke flate tak, men har vært et stort ønske i regulering 
av nye planer i fjellkommunene både lokalt og nasjonalt. Energimessig gir dette gode bygg 
da det er svært gunstig for optimal vindtetting og derpå lavere energiforbruk. 
I planforslaget er byggene plassert høydemessig etter nøye innmålte vegføringer, noe som 
gir gode landskapstilpasninger.  
Støttemurer tillates i høyder inntil 1,5 meter. Der støttemurer er vist i plan tillates høyder og 
fylling i tilpasset form.  
Estetikk og utforming: her er det valgt mulige løsninger som er aktuelle i tiden, blant annet 
bruk av solcellepaneler på tak, for å utnytte solenergi. Det er også lagt opp til ulike takformer 
som gjør området tilpasset dagens byggemetoder der særlig energibesparende løsninger bør 
være med.  
På 5 tomter (tomt nr. 1 til 5) er det lagt opp til å kunne etablere inntil 2 stk fritidsboliger for å 
tilrettelegge for generasjonsbygg eller oppføre 2 enheter med delingsøkonomi, ha 
muligheten til fradeling deler av tomt for å fremme en mer bærekraftig bruk av 
eiendommene.   
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6.4 Parkering 
Hver tomt skal ha plass til 2 parkeringsplasser på egen eiendom. Det er krevd 2 p. plasser pr. 
fritidsbolig på egen tomt der 1 av dem kan være innomhus i garasje eller i carport.   
 
6.5 Tilknytning til infrastruktur   
Dagens infrastruktur er tidligere ført fram til nordre ende av planavgrensningen, her avsettes 
areal for trafo og kommunaltekniske løsninger. Det er satt av eget formål BE for Energi, 
trafo. Området tilrettelegges med VA og kabler i bakken. 
 
Når det gjelder løyper så vil dagens løype bli flyttet syd for F-8 som vist med rød strek i skisse 
nedenfor. Sort strek angir slik løypen har vært kjørt til nå på nordsida av Kvisletoppen Sør og 
forslag til ny skiløype er lagt inn med rød strek og som tar utgangspunkt der dagens løype 
starter og går litt østover for så å gå opp på sørsida av Kvisletoppen sør (LNF- område).   Det 
må tilrettelegges med litt graving/fylling der løypa svinger opp sør for Kvisletoppen sør, 
ellers er der ingen terrenginngrep for å komme vestenfor ny parkeringsplass.  Løypa vi da 
ikke krysses av bilveg og blir sammenhengende med løypa som går rundt Stavtjørn.  
 
Kostnaden med ny løype blir dekka av Kvisle Eigedom AS, alternativt med løypefondsmidler 
som blir avsatt for hver solgte hytte (utbyggingsavtalen). 
 
Nedenfor er vist ny løypetrasé sør for Kvisle F8: 
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Nedenfor utsnitt av langrennskartet for områdene i Brokke og Kvisle:  
 

 
 
6.6 Trafikkløsning 
Kjøreatkomst skjer fra hovedsamleveien nord for planavgrensing. Del av vegen er etablert. 
Tekniske planer tar med seg del av vegformålet som er regulert i naboplanen «Kvisletoppen» 
da veien strekker seg forbi dette feltet.  
Utforming av veger har formålsbredde/totalbredde 6 m.  
Veibane blir 4 m ferdig opparbeidet, med veiskulder på 1m i hver side.  
Stigningsforhold tillates på 1:10 der deler kan gis stigning 1:8.  
 
6.7 Planlagte offentlige anlegg 
Dagparkering i vest vil bli offentlig tilgjengelig med private parkeringsregler.  
 
6.8 Miljøoppfølging og estetikk 
Ingen tiltak nødvendig. Ved opparbeidelse av offentlig parkeringsareal vest i området vil 
uttak inneholde miljøoppfølging satt i reguleringsbestemmelser. Estetiske valg her er å ta 
ned inntil maks 3-4 m fra dagens terreng og lag stigningen på parkeringen følge i stigende 
høyde fra vest til øst. Det skal legges tilbake stedlige masser for å kamuflere skjæringer og 
fyllinger.  
 
6.9 Universell utforming  
Det er ingen krav til universell utforming innen området.  
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6.10 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Tekniske planer for vei og VA er utarbeidet av Cowi AS og alle nye eiendommer må tilknyttes 
«Brokke Vatn og Avlaup». Det er slokkevann lagret i vassverksbygget med 30 m³ vann.  Og 
det kan tas ut ca. 50 m³ fra nettet her. Tilkopling skjer ca. 50 m fra planområdet. I tillegg 
opplyser Setesdal brannvesen/Valle kommune at brannvesenet baserer seg også på tilkjørt 
vann med tankbiler.   
 
6.11 Plan for avfallshenting 
Det er allerede etablert søppelbod for Kvisleområdet. Nye fritidsboliger i planområdet må 
benytte denne eller tilsvarende ordning.  
 
6.12 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Ros-analyse er utarbeidet og følger som vedlegg. Forhold som er vurdert nærmere er:  
Rasfare, flomfare, vind, støy, luftforurensing og forurensing i grunnen, Naturmangfold, 
beredskap og ulykkesrisiko og andre relevante ROS-tema. Ingen øvrige aktuelle avbøtende 
tiltak er funnet nødvendig.  
 
6.13 Rekkefølgebestemmelser 
Viser til reguleringsbestemmelsene som tilhører plankartet.   
 

7 Konsekvensutredning 
Reguleringsplanen er ikke konsekvensutredningspliktig da konsekvensutredning er utført i 
overordnet plan for Kvisle.  
 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
8.1 Virkninger og konsekvenser:  
Planforslaget har ikke store avvik fra de to overordnede planene, med unntak av at 
parkeringen i vest er flyttet som angitt for å skåne myra i nord. Stedets karakter blir ikke 
vesentlig endret.  
 
8.2 Estetikk og landskapstilpasninger 
Estetiske føringer fra overordnede planer er videreført i tilhørende bestemmelser til planen. 
All bebyggelse ligger i nordhelling, og nord for høydedraget. Terrenget er fallende mot nord.  
Området er ikke synlig fra Brokke/ Brokkevegen.  
Området er avklart for bebyggelse i overordnet plan og vi det er brukt mye tid på veghøyder 
og tomtehøyder i forkant av digitaliseringen og utarbeiding av tekniske planer. Terrenget er 
nøye gjennomgått for å vurdere riktige høyder, det er benyttet landmåler fra Landmåler Sør 
AS og det er utarbeidet tekniske planer som vedlegg til planforslaget. Ut fra dette er alle 
tomter og bygg tilpasset stedlige høyder, terreng og landskap.  
Grunnlaget er utarbeidet med hensyn til de faktiske forhold og landskapstilpasninger i 
området, dette framgår av vedlagte terrengsnitt (4 stk). 
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8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Ingen synlige funn er gjort i planområdet eller tilliggende arealer. Forholdet til kulturminner 
er tidligere avklart i overordna plan for Kvisle. 
 
8.4 Forholdet til krav i kap II i Naturmangfoldloven 
Planforslaget og tiltakenes virkning på naturen i henhold til krav i naturmangfoldloven § 7 er 
vurdert mot naturmangfoldloven §§ 8 – 12, og vi har gjort følgende vurderinger:  
 
Ifølge kunnskapsgrunnlaget er det aller meste av området allerede avgjort for dette 
delområdet i overordnede planer. Sjansene vurderes derfor til å være svært små for at det 
skal være forekomster av spesielle arter eller naturtyper på den delen som nå skal 
opparbeides. Naturbasene er undersøkt og det er ikke gjort funn her som tilsier påvirkning i 
planområdet. Det er ikke gjort funn som medfører vern eller innlegging av hensynssoner.   
Tiltaket anses å være av en slik art og størrelse at ytterligere kartlegging ikke vil kreves, 
jamfør § 8, første ledd, siste punktum. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert å være tilstrekkelig 
og det foreligger ikke betydelig risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.  
”Føre-var-prinsippet” i § 9 er dermed ivaretatt.  
 
Tiltakene er av en slik karakter at det ikke vil ha en betydelig samlet negativ belastning for 
økosystemet i henhold til § 10.  
 
Avsatt område i overordnet plan gir hjemmel for utvikling av delområdet F8. Vi kan ikke se at 
det må pålegges grunneiere/utbyggere å foreta spesielle tiltak for å verne dette etter § 11. 
Det er heller ikke vurdert å være nødvendig med særskilte vilkår etter § 12. Vi har derfor 
konkludert med at omsøkte utbygging ikke forringer de hensyn naturmangfoldloven er ment 
å ivareta. Stedegen vegetasjon kan benyttes ved å tilbakeføre løsmasser etter 
anleggsperioden.  
 
De tiltak som gjenstår i denne delen av planområdet for Kvisle er ikke i vesentlig konflikt eller 
til vesentlig ulempe for regionale- og lokale friluftsinteresser, naturvern, biologisk mangfold, 
landskapsinteresser, allmennheten, naboer eller omkringliggende miljø.  
 
8.5 Trafikk og vegforhold 
Vegen til området er allerede etablert. Vegen fortsetter forbi feltet for allmen bruk, 
etablerte hytteeiere og dagsturister.  
 
8.6 ROS-analyse 
I denne planen har vi konkludert med at det ikke er reell fare for flom og/eller skred. Saken 
er sjekket ut med NVE og ingen av de foreslåtte tomtene ligger innenfor det som defineres 
som risikoområder for snøskred i NVEs aktsomhetskart, dvs. at ingen av tomtene ligger 
hverken i løsneområder eller i utløpsområder for snøskred. Et kartsøk på xgeo.no viser heller 
ikke skredterreng i området mellom og rundt hyttene.  
I så fall ville det blitt avsatt slike arealer som hensynssone jfr. pbl § 12-6, med tilhørende 
bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak. I planområdet er det ikke  
funnet rasfare eller flomfare.  
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Området er heller ikke utsatt for støy. Området er vindutsatt, noe som er vanlig i disse 
fjellområdene, noe byggeskikk og utførelse av bygg tar hensyn til.  
Det er ikke fare for luftforurensning, eller kjente forurensninger i grunnen. 
Når det gjelder beredskap så er kommunens satsing på dette området svært god. Det er ikke 
funnet noen form for ulykkesrisiko som følge av utbyggingen.  
 
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk/ Uteområder 
Området ligger nært til løyper og alpinanlegg, skog og vidder.  
 
8.8 Trafikkforhold 
Det er ikke kollektivtransport i området. Transport til og fra området baseres i hovedsak på 
privatbiler. Det er avsatt plass for offentlig parkering vest i planområdet. 
 
8.9 Barns interesser 
Området byr på store muligheter for lek og uteoppholdsaktiviteter. Særlig tilrettelegging ut 
over dette kan gjøres i samsvar med planens bestemmelser, så som aking, bålplass og 
liknende.  
 
8.10 Konsekvenser for næringsinteresser 
Ingen særlige annet enn at utbygging av området vil tilføre lokale entreprenører og 
håndverkere muligheter for arbeid i anleggsperiode og ved senere drift og vedlikehold. 
 
8.11 Interessemotsetninger 
Ingen kjente. 
 
 

9 Innkomne innspill 
 
9.1 Offentlige innspill 
 
Fylkesmannen i Agder, dato 21. mai 2019:  
Innspel frå miljøvernavdelinga:  
Fylkesmannen er positiv til forslag om å endre plassering på den regulerte parkeringsplassen, 
for å ta omsyn til våtmarksområdet som vegen er regulert gjennom i reguleringsplan for 
Kvisle. Det går fram av oversendinga at det er tenkt å etablere eit masseuttak sør for vegen, 
som etter ferdigstilling skal tas i bruk som parkeringsplass for turistar og besøkande. 
Fylkesmannen vil gi fagleg råd om at det vert taka omsyn til landskapsverknad av eit slikt 
masseuttak og at det settast detaljerte føringar for korleis området skal bli sjåande ut i 
etterkant. 
Delfelt F8 er det delfeltet som ligg høgast oppe på Kvisletoppen. Fylkesmannen vil gi fagleg 
råd om at det takast omsyn til landskapsverknad ved planlegging av fritidsbustader innafor 
delfelt F8 og at det søkast løysingar som unngår moglege silhuettverknader sett frå Brokke-
Suleskardvegen. 
Fylkesmannen ber elles om at følgande tema særleg vurderast og gjerast greie for i det 
vidare planarbeidet: 
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Risiko- og sårbarheitsanalyse. Resultatet frå analysen skal innarbeidast i plan og føresegn, jf. 
pbl. § 4-3.  
Klimaendringar/klimatilpassing skal også belysast i ROS-analysen, sjå i denne samanheng 
www.klimatilpasning.no. 
Prinsippa i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7. 
Kommentar: Fylkesmannens faglige råd er tatt med i planarbeidet. Risiko- og 
sårbarhetsanalyse følger som eget vedlegg. Området er ikke synlig fra Brokke- 
Suleskardvegen. Mellom området og fallet ned mot Brokke- Suleskardvegen ligger feltet 
Kvisletoppen og Kviletoppen Hyttelandsby. Særlig Kvisletoppen danner her den  buffer  i 
landskapet mot hovedvegen i nord.  
Det er utarbeidet terrengsnitt som viser hvordan tomter og veger er tilpasset landskapet. 
ROS-analyse følger i eget vedlegg.  
 
Agder Fylkeskommune 25. februar 2020:  
Når det gjelder etablering av masseuttak, gis det råd om at det knyttes relevante krav til 
etableringen – herunder maksimal uttaksdybde, eventuelle sikringstiltak, revegetering av 
skjæringer etter endt drift m.m. Det bør utarbeides landskapsanalyser, og fritidsboliger bør 
plasseres i samsvar med analysen.  
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø er avklart i overordna plan.  
Kommentar: De faglige rådene er etterkommet. Det er tatt inn bestemmelser til etableringen 
av masseuttak og landskapsanalyser ble foretatt ved etablering av vegføringer og 
høydeuttak for den enkelte tomt. Analysen er dokumentert med 4 snitt gjennom 
byggeområdene.  
 
Valle kommune:  
Ingen innspill mottatt utover tilbakemeldinger underveis fra saksbehandlere. Disse er 
hensyntatt.  
Referat fra oppstartsmøte dato 5. februar 2019 foreligger. 
Rekkefølgjekrav til infrastruktur (rundkjøyring) og bidragsordning til løypar er aktuelt. 
Planforslaget må forholde seg til fylgjande rikspolitiske/statlige retningslinjer og føresegner 
Rikspolitiske retningslinjer, jfr. PBL 1985 § 17-1 første ledd for styrking av barn og unges 
interesser, for vernede vassdrag 
Statlige planretningslinjer, jfr. PBL 2008 § 6-2 for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og retn.linjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Kommentar: Retningslinjer og PBL er lagt til grunn i arbeidet, samt at vi har forholdt oss til 
overordnede planer så lang det er mulig. Utbyggingsavtale signeres av grunneiere, 
rettighetshavere, utbyggere og Valle kommune.   
 
9.2   Private innspill:  
Elin og Svein K. Sekkingstad, eiere av gnr. 68 bnr. 405 og 406, merknad til varsel, datert 13. 
juni 2019:  
Anmoder om at overordnet flatereguleringsplan og utbyggingsstruktur /terrengtilpassing for 
Kvisletoppen legges til grunn for videre planlegging. Videre vil vi be om at bebyggelsen 
reguleres inn på en slik måte at terrenginngrep som i Furåsen ikke tillates. 
Vi anmoder om at dagens trase for skiløype rundt Stavtjønn blir innarbeidet i planen på en 
god måte (bro/kulvert) som ikke skaper konflikt mellom veiavkjørsel og skiløype, da dette er 
en svært viktig og mye brukt skiløype for hele Brokkeområdet jfr. Vedlegg.   
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Kommentar: Innspillet er vurdert og vi har lagt andre føringer for terrenginngrep i 
planforslaget enn hva som vises i Furåsen, se terrengsnitt.  Skiløype rundt Stavtjønn er ikke 
innarbeidet i planen da planområdet ikke strekker seg så langt.  
Det er overordnet plan som viser at veg inn til F8 må legges fra samlevegen. Det er ikke 
planlagt kulvert her, da løyper vil bli noe endret som følge av at vegen skal føres fram til den 
store parkeringsplassen. Det er avsatt en grønn korridor i overordnet plan, den er i stor grad 
videreført.   

10 Avsluttende kommentar 
Hovedgrep i planarbeidet har vært å finne gode landskapsmessige plasseringer av tomter for 
fritidsboliger og vegløsninger som tar mest mulig vare på landskapet. Utbygging av området 
gir gode kvaliteter innenfor planavgrensinga og i forhold til fjernvirkninger.  
Det er valgt å flytte parkering til syd for samleveien i vestre del av området ( i forhold til 
Kvisleplanen) fordi området nord for veien er svært bløtt og myrlendt. Det vil gi uønskede 
endringer i naturen å ødelegge denne biotopen.  
 
Området har enkel tilgang til rekreasjonsområder, friluftsområder, løyper og alpinanlegg og  
er godt tilrettelagt for både voksne/barn/unges aktivitetsmuligheter i Brokkeområdet.  
Overordna planer for Kvisle og Kommuneplanens arealdel danner i hovedsak bakgrunn for 
innholdet.   
 
Kilder, nettsteder, samarbeidspartnere:  
www.valle.kommune.no 
www.dibk.no;  
www.naturbase.no 
www.nve.no 
www.xgeo.no 
Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene.  
Kart- og planforskriften 
Veileder og prod.spek med tegneregler 
Cowi AS vedr. tekniske planer 
Torstein Omestad, digitalisering av planforslaget 
Landmåler Sør AS, innmåling og stikking planforslag 
 
Vedlegg:  

1. Plankart  
2. Reguleringsbestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
4. Tekniske planer (for planforslaget) 
5. Terrengsnittlandskapsanalyse 
6. ROS- analyse 
7. Innspill ved oppstart 
8. Varsling oppstart 
9. Planinitiativ

http://www.valle.kommune.no/
http://www.dibk.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.nve.no/
http://www.xgeo.no/

