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§ 1  

GENERELT 
 

1.1 Planområdet er regulert til følgende arealformål: 
 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1) 
• Fritidsbebyggelse, frittliggende (1121), BFF 
• Garasje for bolig-/fritidsbebyggelse (1119) BG 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, nr. 2) 

• Kjøreveg (2011), SKV 
• Annen veggrunn – grøntareal (2019), SVG 
• Gangveg/gangareal/gågate (2016), SGG 
• Parkering (2082), SPP 

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

• Friluftsområde (5130), LF 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6) 
• Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6710), VFV 

 

§ 2  

FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 
 
2.1 Det er ikke tillatt med innlagt vann. 

 
2.2 Det er tillatt å kjøre med gravemaskin inntil 8 tonn fra SKV til tomtene for å utføre 

nødvendig grunnarbeid. Der det er mulig skal man kjøre langs stiene, helst på frossen 
mark. Kjøreskader på terreng skal utbedres.  

 

2.3 Dersom det under byggearbeid skulle komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre 
tid, skal arbeidet stoppes og melding skal sendes til Agder Fylkeskommune 
v/kulturminnevern jf. Kulturminnelova § 8, 2.- ledd. 
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§3  

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 
 

 
3.1  BEBYGGELSE OG ANLEGG (§12-5 nr. 1) 
 
3.1.1 Fritidsbebyggelse – frittliggende (BFF, Tomt 1 – 29) 
 

a) Det er følgende krav til utnytting av den enkelte tomt: 
• Maksimalt bruksareal (m2-BRA) på hver tomt er 120 m², eksklusive parkering. 
• Maksimalt bruksareal pr. sekundærbygg, BRA = 20 m². Sekundærbygg må 

plasseres i nær tilknytning til hovedbygningen og med god terrengtilpasning.  
• På hver tomt er det kun lov å bygge 1 boenhet  
• Det er ikke tillatt å dele i fra parseller innenfor en hyttetomt. 
• Maksimal grunnmur-/pilarhøyde – alle bygg: 75 cm. 
• Maksimal mønehøyde: 5,5 meter over ferdig gulv H01, unntatt tomt 1-5, der 

maksimal mønehøyde er 4,5 meter over ferdig gulv H01. 
• Maksimal gesimshøyde: 3,5 meter over ferdig gulv H01. 
• Takvinkel mellom 22 og 27 grader.  
• Møneretningen skal være parallell med høydekotene i kartet. Det er ikke tillatt 

med gavlside ut.  
• Det er ikke tillatt å bygge opplett/kvist/ark.  
• Det er ikke tillatt med flaggstang eller antenneanlegg høyere enn til kant 

takkonstruksjon. 
 

b) Bygginger skal utformes og plasseres slik at synlige terrenginngrep blir minst mulig, 
avgrenset til det som er nødvendig for byggegrop.  
 

c) Synlig grunnmur eller annen underbygning skal utføres i betong eller naturstein. 
Overflata på betongmurer skal pusses, slammes eller forblendes med naturstein. 
 

d) Bygninger skal oppføres i laft eller bindingsverk med stående firskoren trepanel. 
Innslag av naturstein kan tillates i grunnmur. Taktekking skal være torv- eller tretak. 
Alt treverk skal behandles med jordfarger i samsvar med fargepaletten nedenfor: 
 

 
 

Det er ikke tillatt med hvit farge på hytta.  
 

e) Oppbygging av tomt for utomhusareal kan tillates med inntil 1 meter høydeforskjell, 
målt fra eksisterende terreng, og avsluttes som jordkledd skråning eller 
natursteinsmur. 
 

f) Det er tillatt å sette opp gjerde og grind på tomta for å holde husdyr borte fra 
uteoppholdsareal. Gjerde skal utformes som skigard, remutgard eller stakittgjerde. 
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Gjerde og grind skal ikke ha større åpning mellom bakken og materiale, og 
materialåpninger (mellom materialer), enn 10 cm. Gjerde og grind skal være minimum 
0,9 maksimum 1,2 meter høyt, utformet i treverk og ha naturfarger. Det er tillatt med 
gjerdepåler og rammeverk i stål/jern. Gjerde og grind skal holdes ved like. Det vises 
for øvrig til «Gjerderettleiar for Valle kommune». 

 
 
3.1.2 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (BG) 

 
a) Maksimalt bruksareal (m2-BRA) = 25 m². 

 
b) Maksimal mønehøyde: kote 845. 

 
 
3.2  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 nr. 2) 
 
3.2.1  Kjøreveg (SKV)  
 

a) SKV er regulert til område for privat kjørevei. 
 
 

3.2.2  Annen veggrunn – grøntareal (SVG)   
 

a) SVG er regulert til område for annen veigrunn – grøntareal. 
 
 
3.2.3  Parkeringsplasser  (SPP1 – SPP7) 
 

a) SPP er regulert til områder for private parkeringsplasser. 
 

b) Tomtene har sommerparkering på følgende parkeringsplasser: 
Tomt 1, 2, 4, 14 og 15 har parkering i SPP7 
Tomt 28 har parkering på egen tomt. 
Tomt 12, 13 og 29 har parkering utenfor planområdet på gnr. 63, bnr. 20 
Tomt 16 har parkering i SPP6 
Tomt 8, 11, 17 -19 og 33 – 38 har parkering i SPP3   
Tomt 6, 7 og 30 – 32 har parkering i SPP5  
Tomt 20 – 22 har parkering i SPP2 
Tomt 3, 5, 9, 10 og 23 – 27 har parkering i SPP1 

 
3.2.4  Gangveg/gangareal/gågate (SGG) 
 

a) SGG er regulert til område for gangvei/sti. 
 

b) Sti kan opparbeides med bredde inntil 1,5 meter med tillegg av grøft.  
 
 
3.3 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT  (§12-5 nr. 5) 
 

3.3.1  Friluftsområde   (LF) 
 

a) På grunnlag av godkjent situasjonsplan kan det som unntak graves ned 
strømledninger. Terrengformasjoner og vegetasjon skal tas vare på/tilbakeføres.  
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3.4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 
(§12-5 nr. 6) 

 
3.4.1  Friluftsformål i sjø og vassdrag, VFV   
 

a) VFV er regulert til friluftsområde i sjø og vassdrag.  
 
 

§ 4 

HENSYNSSONER 
 

4.1 Hensynssone sikringssone, flom, H320_1 
 
a) H3270_1 er hensynssone sikringssone flom. 
 
 
4.2 Hensynssone naturmiljø, villrein, H560_1 
 
a)  Ved tiltak i hensynssonen skal tiltaket vurderes opp mot villreinen sine interesser. 

Tyngre tekniske inngrep som ikkje er hjemlet i sti og løypeplanen er ikkje tillatt. Det er 
tillatt å kjøre liten gravemaskin (inntil 8 tonn) frem til tomtene for å utføre nødvendig 
grunnarbeid. Skiløyper skal ikke maskinpreparerast etter 15. april eller 2. påskedag.   

 
 
4.3 Hensynssone kulturmiljø, H570_1 

 
a) H570_1 er regulert til bevaringssone, kulturmiljø og omfatter bufferareal for 

automatisk fredet kulturminne med Id 220594-1, Brurele og Nordmannavegen. 
Innenfor H570_1 er det ikke lov å foreta naturinngrep, eller oppføre bygninger eller 
anlegg som kan skjemme Brureleet eller Nordmannavegen.  

 
 

§ 5 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
5.1  Før det kan gis tillatelse til tiltak på tomtene skal utvidelse av Brokke-Suleskardvegen 

fra rundkjøring ved Furestøyl og opp til Jarnsverk være gjennomført eller sikret på en 
slik måte som kommunen og veimyndigheten godtar. 

 
5.2 Før hyttetomt kan fradeles skal det være opparbeidet 2 parkeringsplasser i 

planområdet og tinglyst rett til 1,5 parkeringsplass ved Jarnsverk. 
 


