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Planinitiativ  
Reguleringsendring 

Detaljregulering Bergsøyetjønn og Videvad, gnr. 62, bnr. 1 
og 3 og gnr. 63, bnr. 323 m.fl. 

Generell informasjon: 

Kontaktinformasjon oppdragsgiver Smg Eiendom AS  
v/ Svenn M. Brokke 
Tlf: 91331639 
e-post svenn@brokke.com. 

Kontaktinformasjon konsulent  Stærk & co as 
v/Erling I. Aas 
Tlf.: 91547813 
e-post: eia@staerk.no 

Forslag til navn på plan  Detaljregulering Bergsøyetjønn og Videvad 
 

 

 

 

PREMISSER OG REDEGJØRELSE FOR PLANARBEIDET IHT. FORSKRIFT OM 

BEHANDLING AV PRIVATE FORSLAG TIL DETALJREGULERING ETTER PBL, JF. 

FORSKRIFTENS § 1.  

1. Bakgrunn 
Smg Eiendom AS ønsker å sette i gang arbeid med endring og utvidelse av reguleringsplan 
for Bergsøyetjønn og Videvad, PlanId 200502. Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 
flytting av 6 tomter i gjeldende plan for fritidsbebyggelse. Arealene er i kommuneplanen 
utlagt til detaljeringssone der gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde og nåværende 
område for spredt fritidsbebyggelse (LSF 47), med hensynssone bevaring av naturmiljø i 
hele området (H560).  
 
 
2. Oversiktskart 
Planområdet ligger i Evardalen, nord for Brokke-Suleskardvegen, mellom Bergsøyetjønn og 
Videvad, se figur 1. Området har eksisterende adkomst fra Brokke Suleskardvegen – 
Evardalsvegen. De fleste hyttene har felles parkeringsplasser og gangadkomst på stier eller 
smale gangveier, mens noen få hytter nærmest Evardalsvegen har kjøreadkomst og 
parkering på tomta.  
 



Fig. 1. Oversiktskart, planområdet er grovt markert med rød ellipse.  
 

3. Formålet med planen 
Formålet med planleggingen er å flytte tomt nummer 3, 5-8 og 11 i gjeldende plan (i alt 6 
tomter) til nye plasseringer (se kart, vedlegg 2) med tilhørende gang- eller kjøreadkomst og 
felles parkering.  
 
 
4. Planområdet, og mulige virkninger utenfor planområdet 
I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Denne vil dels bli tilpasset gjeldende plangrenser 
og formålsavgrensinger (reguleringsplaner og kommuneplanen) og eiendomsgrenser. 
 



 
 
Fig. 2. Utkast kunngjøringskart/planavgrensning, se også vedlegg 1. 

 
Planområdet er på ca 500 daa. Planen berører hele eller deler av følgende Gnr./Bnr./Fnr.:  
 
Gnr. Bnr.  Fnr. Eier/fester Merknad 
63 323  Svenn M. Brokke  

62 1 og 3  Svenn M. Brokke  
62 45  Asbjørn Moseidjord 

Harald Moseidjord 
 

62 100  Helge Syvertsen  
62 65  Kjell og Anne Britt 

Greibesland 
 

62 113  Tor J. Strandberg  
62 112  Anders Flagstad 

Karin Irene Lund 
 

62 199  Linda Hadland 
Rune Langeland 

 

62 197  Anne Lothe Andersen  
62 198  Gunnar Fjermeros 

Helen Frid Karlsen 
 

62 196  Lise Kåbuland 
Rikard Mangseth 

 

62 149  Roy Aaberg  
62 150  Magne Birkenes  
62 1 3 Jan Vidar Try  
62 1 4 Ellen Margrethe 

Høgenes 
 



62 1 5 Inger K. Tønne  
62 1 9 Harald K. Olsen  
62 351  Grete W. Jøranson  
62 350  Grete Hartvoll  
62 1 11 Laila B. Rysstad  
62 1 6 Kenneth Rasmussen  
62 1 1 Tom Lindeland  
62 114  Knut og Gunvor 

Kristensen 
 

62 47  Lillian R. Sandnes  
62 48  Bjørn og Tone Dahlen  
62 49  Tellef og Anne R. 

Hodneborg 
 

62 50  Erling Githmark 
Siri C. Skuggevik 

 

62 51  Tor K. Buestad  
62 24  Jan B. Stockfleth 

Reidar Eggert Stockfleth 
 

62 136  Niklos B. Brokke  
63 135  Anne Marit Førland  

 
Gjennom planområdet går det kjørevei – Evardalsveien. Grunneierne eier veien. Brukerne 
betaler bomavgift. Endret planforslag medfører ikke flere potensielle brukere av veien da 
antall tomter er likt før og etter planendring. 
 
Bestemmelsen om krav til vinterparkering skal videreføres. Om vinteren må man gå på ski, 
bli kjørt av noen med ervervsløyve for Scootertransport, eller selv søke løyve og kjøre til og 
fra hytta på snøscooter. Det er vinterparkering ved Jarnsverk. 
 
Som følge av endret tomteplassering kan det være aktuelt å på nytt vurdere omfang og 
lokalisering av felles parkeringsplasser.  
 
Garasjen på gnr. 62, bnr. 24 er eid av hytteeier utenfor planområdet. 
 
Det er ikke ras/skredutsatte områder i planområder, men ikke så langt utenfor i 
vest/nordvest. Disse er kartlagt og utredet av NGI i egen rapport. Denne er oversendt Valle 
kommune i forbindelse med oppstart av regulering av Stigemyranområdet. 
  
Det er ikke Strøm, vannforsyning eller avløp i området. Vann tas fra felles vannposter. 
Hyttene har enkel doløsning med biologisk toalett. 
 
Det kjøres opp skiløyper i området. 
 
Evardalen er en dal omgitt av høyereliggende fjellområder. Videvadsåni renner gjennom 
dalbunnen. Kjøreveien følger denne. Planområdet ligger dermed lavt i et stort landskapsrom. 
Selve planområdet er småkupert, med rygger og forsenkninger slik at hyttene blir liggende i 
ulike landskapsrom uten innsyn til hverandre. Landskapet består av en mosaikk av små 
vannspeil, myrer, bart fjell og gresskledde områder.   
 
  
5. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Det planlegges ikke endringer i rammene for utforming av bebyggelsen, annet enn på tomter 
med særskilte behov. Bestemmelsene vil bli tilpasset ny plan og bygningslov (2008) med 
tilhørende veileder for angivelse av grad av utnytting. 
 



Adkomst (avkjøring, veier og gangveier/-stier) og parkering vil bli planlagt med bredder, 
stigning og kurvatur som passer til forventet trafikkbelastning og fremkommelighet. 
 

 
6. Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Se punkt 5.  
 
 
7. Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Det legges ikke opp til vesentlige endringer av de funksjonelle og miljømessige kvalitetene 
ved utbyggingen i forhold til den utbyggingen som alt er foretatt i området eller i medhold av 
gjeldende reguleringsplan.  
 
 
8. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 
Målet er at tiltakene skal gli godt inn i landskapet og omgivelsene slik at endringen ikke 
oppleves som annerledes enn den utbyggingen man alt er blitt vant med i området.  
 
 
9. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, pågående planarbeid. 
I gjeldende kommuneplan er området dels avsatt til område der reguleringsplan gjelder 
fremfor kommuneplanen og dels område avsatt til spredt byggeområde for fritidsbebyggelse.. 
Hele området er omfattet av hensynssone naturmiljø..  
 
Planen vil grense inntil reguleringsplan for Vaet på gnr. 63 bnr. 6 i Brokkeheia, PlanId 49 i 
øst, og Reguleringsplan for Evardalen gnr. 63, bnr. 10, Planid 41 i nordøst. Planforslaget vil 
erstatte gjeldende reguleringsplan for Bergsøyetjønn/Videvad, PlanId 200502.  
 

  
Fig. 4. Utsnitt av kommunes planregister (gjeldende reguleringsplaner)..  

 
10. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Vi kan ikke se at det er regionale eller nasjonale interesser som blir vesentlig berørt av 
påtenkte tiltak ut over ivaretakelse av fare for uønskede hendelser. Det er i hovedsak lokale 
allmenne eller private interesser som berøres av planinitiativet 



 
Det er ikke vesentlige landbruk-/jordverninteresser i området. 
 
 
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.  
 
 
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 Agder 
fylkeskommune er offentlige organ som alltid får kunngjøringen, i tillegg til naboer og andre 
berørte grunneiere og evt. velforeninger i området. 

 
 

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, 
og 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 underveis i 
planarbeidet.  
 

 
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.  
 
Det planlegges ikke noen type eller omfang av utbygging som utløser krav om KU. Forholdet 
til kulturminner avklares ved varsel om oppstart av planarbeid og eventuelt påfølgende 
arkeologiske registreringer. Vi er av den oppfatning at planlagte tiltak ikke vil få vesentlige 
virkninger for arter med nasjonal forvaltningsinteresse eller viktige naturtyper.  
 
Hensyn til naturmiljø skal ivaretas. 
 
 
15. Oppsummering og konklusjon 
Planinitiativet vurderes som positiv for kommunen og videre utvikling av 
reiselivsdestinasjonen Brokke. Tiltakene vil kunne 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. 
 

 
 
 
Med hilsen 

 

for Stærk & Co as 

 

 

________________ 

Erling I. Aas 

Arealplanlegger 

 

 

Vedlegg: 

1) Forslag til plangrense 

2) Forslag til ny plassering av 6 tomter. 


