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Planbeskrivelse 
 

Detaljregulering for Brokke hyttepark – H1 
Endring etter forenklet prosess 
 
 

 
Utsnitt fra kommunekart.no. Gjeldende planstatus og tilgrensende planer.   
 
 
PlanID: 200901 
Kommune: Valle 
 
Dato: 03.03.2023 
 
 
Forslagstiller søker om mindre endring av Detaljregulering for Brokke hyttepark – H1. Endringene er 
hovedsakelig knyttet til å justere formålsgrensen, byggegrensen og utnyttelsen til tomt D1.  
 
I tillegg er byggegrensen i felt B lagt inn igjen i plankartet, etter forespørsel fra Valle kommune, etter at den falt 
ut av planen ved forrige endring. 
 
Planarbeidet utføres av Simon Stulien Plan på vegne av Tove og Ragnvald Fredriksen.   
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1. FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT OG PLAN 
 
Forslagstiller: Tove og Ragnvald Fredriksen 
Plankonsulent: Simon Stulien Plan  
Plan som søkes endret: Detaljregulering for Brokke hyttegrend – H1, planID 4221_200901 
 
 
2. ENDRINGER I PLANKART OG BESTEMMELSER 
 
Endringen omfatter endring i plankart og bestemmelser 
 
Plankart – tomt D1 
Tomt D1 skiller seg noe ut fra de andre tomtene som ligger langs vegen, ved at tomtegrensene ikke er parallelle 
og normale på vegen, samt at tomta smaler inn en del mot sør.  
 
For å få til ønsket fritidsbolig på tomta, er tomtegrensen flyttet 1,7m lengre øst, og byggegrensen er utvidet.  
 
Gjeldende plan legger opp til at fyllingen til tomta trekkes inn i grøntarealet i øst. Dette legger også det nye 
forslaget opp til. 

     
Gjeldende plan                          Ny plan 
 
 
 
 
 
 
 
Sammenligning av 
gjeldende og ny 
plan. Blå linje er 
gjeldende 
byggegrense. Rød 
linje er gjeldende 
formålsgrense. 
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Plankart – Felt B 
 
Ved forrige mindre endring falt byggegrensen langs vegen ut av ukjente årsaker. Byggegrensen er fremdeles 
synlig på kommunekart.no, men ikke synlig i pdf-en som ligger ved det siste vedtaket. Etter forespørsel fra Valle 
kommune er byggegrensen langt inn i plankartet igjen. 
 
Planbestemmelser – tomt D1 
I bestemmelse 1.1. a) gjøres det følgende endringer: 
 

1) BYA for D1 endres til 120m2 
 

3) Maks gesims for D1 endres til 4,5m 
 
 
Planbestemmelser – fylling i LNF 
I bestemmelse 5. legges følgende til: 
 
Fyllingsfot til tomter og veger kan legges ut i LNF-område. Skråningar skal jordkles og tilsås med stedegen 
vegetasjon.  
 
 
3. BAKGRUNN FOR ENDRING 
 
Endringer for D1: 
Forslagsstiller har tidligere vært i dialog med kommunen ang. en mulig dispensasjon for tiltaket. Kommunen 
har anbefalt å heller vurdere endringene gjennom en mindre endring av planen. 
 
Endringer for felt B: 
Kommunen har bedt om at byggegrensen legges inn igjen i forbindelse med endringen.  
 
Endringer for LFN/ fyllingsfot: 
Søknad om dispensasjon for etablering av fyllingsfot utenfor planområdet for tomtene D3-D10 ble behandlet i 
plan- og miljøutvalget 13. desember 2022. Søknaden fikk ikke gjennomslag. På bakgrunn av dette er det vurdert 
som nødvendig å presisere at LNF-arealet innenfor planen kan benyttes til fyllingsfot. Når man leser kotene og 
byggegrensene i gjeldende plan er det åpenbart at hensikten med planen har vært å fylle ut i LNF-arealet.  
 
 
4. KONSEKVENSER AV ENDRINGEN 
 
Konsekvensene er primært knyttet til at det kan etableres en større hytte på tomt D1. Da tomta ligger øst for 
øvrige tomter i samme plan, og utvidelsen skjer østover, vil endringen ha liten betydning for sol- og 
utsiktsforhold til nabotomter.  
 
D1 ligger sør for hyttene i Furestøyl Aust. Tomta i Furestøyl Aust som ligger nærmest D1, er tomt 4. Denne er 
planert ca 10m høyere enn D1. Endringen vil derfor ikke ha betydning for tomter i Furestøyl Aust.  
 
Utvidelsen inn i grøntarealet vurderes å ha liten konsekvens. Det er ikke registrert truede arter eller viktige 
naturtyper i området.  
 
 
5. OM DET ER VURDERT ALTERNATIVE LØSNINGER 
 
Som nevnt var den opprinnelige tanken å behandle endringen gjennom dispensasjonssøknad. Mindre endring 
er vurdert som mer hensiktsmessig.  
 
Det er vurdert ulike måter å utvide byggegrensen og tomta. Man har landet på et alternativ som opprettholder 
byggegrensen mot D2, og utvider mot øst.  
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Med hensyn til bestemmelser for fyllingsfot i LNF-areal har det vært vurdert å begrense dette til et konkret 
areal ved bruk av bestemmelsesgrense, større tomt eller lignende. I dette tilfellet er fyllingen så høy, at det vil 
være positivt om arealet som benyttes til fylling har en viss størrelse, da dette gir en slakere stigning. Siden det 
ikke er overveiende grunner til å begrense omfanget av fyllingen, er det vurdert som hensiktsmessig å ikke 
sette begrensninger, men legge opp til at fyllingsfoten etableres der det er naturlig i terrenget når endelig 
planeringshøyde fastsettes i neste fase.  
 
6. INNSPILL TIL VARSEL OM MINDRE ENDRING 
 
Planen ble varslet til naboer og offentlige myndigheter 27.01.2023, med frist for innspill 17.02.2023. Det kom 
inn totalt inn fire innspill, henholdsvis fra Agder Fylkeskommune, Statsforvalteren i Agder, Brokke Eiendom AS 
og Ketil Bernhard Askildsen.  
 
Agder Fylkeskommune nevner at punkt 5 i bestemmelsene bør sikre at det brukes stedegen vegetasjon ved 
tilsåing av skråninger. Utover dette har de ingen merknader.  
 
Kommentar til innspill: 
Bestemmelse 5 er endret, slik at den sikrer stedegen vegetasjon.  
 
Statsforvalteren i Agder har samme innspill ang. stedegen vegetasjon. I tillegg nevner de at kommunen bør 
vurdere omfanget av fyllingsfot innenfor planområdet, og om dette vil påvirke funksjonen til friluftsområdene. 
 
Kommentar til innspill: 
Bestemmelse 5 er endret, slik at den sikrer stedegen vegetasjon.  
 
Brokke Eigedom AS har ingen merknader 
 
Kommentar til innspill: 
OK 
 
Ketil Bernhard Askildsen: 
Endring av byggegrense. Vi forutsetter at byggegrense flyttes utenfor vår tomtegrense. for vår eiendom 
Furestøylveien 63. Vi har betalt for oppmåling og registrering av vår tomt uten at det er tegnet inn 
begrensninger/byggegrense på eiendommen. Registrering av byggegrense må flyttes til tomtegrensen. 
 
Kommentar til innspill: 
Flytting av byggegrensen til formålsgrensen vil også være en endring av gjeldende plan. Byggegrensen er ikke 
flyttet eller tatt bort etter varsling.  
 
 
7. VEDLEGG 
 
Vedlegg: 
 
Ny plan: 

- Brokke Hyttepark H1 – nye føresegner 2023 
- Brokke Hyttepark H1 – nytt plankart 2023 
- Innspill til varsel (4 stk) 

 


