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Varsel og høring av mindre reguleringsendring 

Reguleringsplan for Myklevatn Aust 
 
Endring etter forenklet prosess 
 
 

 
Gjeldende planstatus. Deler av opprinnelig plan er erstattet av «Detaljregulering for Stuteliheii» 

 
 
PlanID: 202004 
Kommune: Valle 
 
Dato: 10.09.2022 
 
 
Forslagstiller søker om mindre endring av Reguleringsplan for Myklevatn Aust. Endringene 
er hovedsakelig knyttet til å endre høydebestemmelsene, for å legge bedre til rette for 
tilpassing til terrenget.  
 
Planarbeidet utføres av Prosjekthuset AS og Simon Stulien Plan på vegne av Knut 
Nomeland. 
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1. FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT OG PLAN 
 
 
Forslagstiller: Knut Nomeland 
 
Plankonsulenter: Prosjekthuset AS og Simon Stulien Plan  
 
Simon Stulien 
Logndalsvegen 6, 4540 Åseral 
Simonstulien.plan@gmail.com 
 
 
Plan som søkes endret: Detaljregulering for Myklevatn Aust, planID 4221_202004 
 
 
 
2. ENDRINGER I PLANKART OG BESTEMMELSER 
 
Endringen omfatter endring i plankart og bestemmelser 
 
Plankart 
OK-gulv tas ut av plankartet. Alle høydebestemmelser blir samlet i bestemmelsene.  
 
Delen av planområdet som er erstattet av Detaljregulering for Stuteliheii (første del av 
SKV1, samt deler av friluftsformål og SKV5) tas ut, da de er videreført i Stuteliheii.  
 
 
Planbestemmelser 
Gjeldende plan bestemmer høyden på OK-gulv med en høydekote + slingring. Videre er 
mønehøyden satt til maks 6,5m over OK-gulv.  
 
Forslag til nye bestemmelser regulerer høyden gjennom maks mønehøyde og maks 
mønekote. Begge verdiene er maks, og slingringen går kun nedover i mønehøyde/ 
mønekote. Samtidig gir denne metoden større fleksibilitet i høyden til OK-gulv.  
 
Gjeldende bestemmelser Forslag til nye bestemmelser 
3.1.4 Høgder 
 
Ok-golv er angitt i plankartet. 
 
OK-golv kan justerast fylgjande: 
BFR1, BFR3, BFR4 og BFR10: +/- 1m 
BFR2, BFR5 – BFR9 : inntil 1m ned 
 
Maksimal mønehøgde = 6,5m målt frå 
overkant golv 
 
Maksimal synleg grunnmurhøgde = 0,7m 

3.1.4  Høgder  
 
Maksimal mønehøgde = 6,5m målt frå 
overkant golv 
  
Maksimal mønekote er angitt i tabellen 
nedanfor: 
 
 
Tomt Maksimal mønekote 
BFR1 829,5 (822,0 + 1 + 

6,5) 
BFR2 836,5 (830,0 + 6,5) 
BFR3 832,5 (825,0 + 1 + 

6,5) 
BFR4 831,7 (824,2 + 1 + 

6,5) 
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BFR5 832,7 (826,2 + 6,5) 
BFR6 830,7 (824,2 + 6,5) 
BFR7 831,7 (825,2 + 6,5) 
BFR8 830 (823,5 + 6,5) 
BFR9 830 (823,5 + 6,5) 
BFR10 830,5 (823,0 + 1 + 

6,5) 
 
 
Maksimal synleg grunnmurhøgde = 0,7m  
 
Planering: 
Tomta kan opparbeidast/ planerast for 
etablering av bygg og parkeringsplassar, 
samt tilpassing til eksisterande terreng. 

 
 
 
 
3. BAKGRUNN FOR ENDRING 
 
Silhuettvirkning fra Suleskarvegen var et fokusområde i forbindelse med utarbeidingen 
av gjeldende plan. For å både redusere mulighetene for silhuettvirkning, og samtidig 
åpne opp for vanlig mønehøyde på 6,5m, ble OK-gulv noe lav enkelte steder. Dette har 
så langt resultert i en dispensasjonssøknad, hvor man ønsker å heve koten for OK-gulv, 
og heller redusere mønehøyden.  
 
For å redusere behovet/ muligheten for flere dispensasjoner, er det ønskelig å endre på 
høydebestemmelsene på en måte som gir mer rom for å tilpasse OK-gulv til terreng og 
internveger og samtidig ikke gir negative silhuettvirkninger.  
 
I forslaget til nye bestemmelser er derfor kotehøyde for OK-gulv erstattet med 
kotehøyde for møne/ mønekote. Maks mønekote er regnet ut ved å summere maks 
mønehøyde og maks høyde OK-gulv i gjeldende plan. Dermed er maks mønekote i 
praksis uendret.  
 
Videre er maks mønehøyde den samme – 6,5m fra OK-gulv. Dersom noen ønsker å 
bygge lavere enn de gjeldende makshøydene for OK-gulv, kan de dermed ikke bygge helt 
opp til maks mønekote i de nye bestemmelsene. 
 
De nye bestemmelsene legger derfor opp til at OK-gulv blir rundt samme høyde som i 
gjeldende plan om man ønsker å bygge med mønehøyde på 6,5m. Samtidig tillater de 
nye bestemmelsene å ha en høyere høyde på OK-gulv dersom man reduserer 
mønehøyden.    
 
 
4. KONSEKVENSER AV ENDRINGEN 
 
Teoretisk sett, kan måten høydebestemmelsene er utformet på gi høye fyllinger. Dette vil 
kreve at man bygger hytten opp til maks mønekote, men reduserer mønehøyden til 
f.eks. 2-3m. Dette gir rom for større fyllinger. I praksis ville dette gitt dårlige forbindelser 
mellom veg/ parkering og inngangsdør, eller veldig bratte veger. Den største 
konsekvensen av endringen vil derfor i praksis være at det blir enklere å plassere hyttene 
på tomtene og tilpasse hyttene til terrenget.   
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5. OM DET ER VURDERT ALTERNATIVE LØSNINGER 
 
Det er vurdert ulike måter å utforme bestemmelsene på, og spesielt om man heller skulle 
gått inn på hver enkelt tomt og justert slingringen eller høyden på OK-gulv. Det er uten 
tvil flere måter som kan regulere høydene hensiktsmessig, men den valgte løsningen 
med maks mønekote og maks mønehøyde gjør at bestemmelsene blir felles for alle og 
lett leselige.    
 
 
6. VEDLEGG 
 

- Forslag til nye føresegner 
- Forslag til nytt plankart 

 
Gjeldende plan kan finnes på arealplaner.no og kommunekart.no 
 
På arealplaner.no: 

- Finn aktuelle planer, søk på plannavn/ plan ID 
- Skriv inn «202004» 

 
Dersom du ønsker å få tilsendt gjeldende dokumenter, eller har andre spørsmål er det 
bare å ta kontakt på telefon eller mail.  
 
 
7. INNSPILL 
 
Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.m. som kan 
ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 03.10.2022 til: 
 
 
Simon Stulien Plan v/ Simon Stulien 
 
Logndalsvegen 6, 4540 Åseral 
simonstulien.plan@gmail.com 
+47 91 92 92 72 


