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Detaljregulering for Stølekilen - fastsetting av planprogram
Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 tredje ledd, fastsettes planprogram for Stølekilen,
datert 03.10.2017.
Vedlegg
Stølekilen_Behandling av merknader til planprogram
Stølekilen_Planprogram_utgave 3_10.10.17
Prinsippavklaring Stølekilen
Sammendrag
Eva Britt og Torbjørn Lensebakken ønsker å regulere eiendommene 74/20 og deler av 74/20.
Hensikten med planarbeidet er å fortette eksisterende fritidsbebyggelse, legge til rette for
rekreasjonsarealer og kyststi for allmennheten og vurdere muligheten for samlokalisere og/eller
øke antall båtplasser i området. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning siden området
er avsatt til LNF med hensynssone friluftsliv i kommuneplanens arealdel. En stor del av området er
også innenfor 100-metersbeltet mot sjøen. Planspørsmålet har tidligere vært behandlet med positiv
innstilling i teknisk utvalg (prinsippavklaringer ligger vedlagt denne saken).
Rådmannen mener at planprogrammet belyser det forestående planarbeidet på en god måte og
anbefaler at det fastsettes av teknisk utvalg.
Fakta
Asplan Viak AS fremmer på vegne av Eva Britt og Torbjørn Lensebakken planprogram til
fastsettelse. Arealet som ønskes regulert er i kommuneplanen (74/12 og deler av 74/20) avsatt til
LNF-formål med hensynssone friluftsliv. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge til fortetting i
det som oppleves som et eksisterende utbyggingsområdet, samt til rettelegging rekreasjonsarealer
(inkludert kyststi) for allmennhetet langs sjøen samt etablering/samlokalisering av båtplasser. Ved
oppstartsmelding var det varslet at man ønsket å regulere både boliger og fritidsboliger. Anslagsvis
halvparten av areal som ønskes regulert er innenfor 100-metersbeltet til sjø. Planspørsmålet har
tidligere vært behandlet i teknisk utvalg den 16.02.2016 med en positivt vedtak om at planarbeid
kunne startes opp. Siden dette innebærer nye utbyggingsområder for fritidsboliger og/eller boliger,
utløser det krav om planprogram og konsekvensutredning.
Forslag til konsekvensutredning har vært ute til offentlig ettersyn og det har kommet inn totalt 4
merknader til innholdet i planprogrammet (merk at det har kommet inn flere merknader til
oppstartsmeldingen av planarbeidet. Merknadene til oppstartsmeldingen av planarbeidet blir tatt
videre med i planarbeidet, men kommenteres ikke i forbindelse med fastsettelsen av
planprogrammet). Hovedtrekkene i merknadene til planprogrammet går på at det er uheldig med
boligbebyggelse innenfor planområdet (strider mot klimavennlig arealplanlegging), viktigheten av å
tilrettelegge for rekreasjonsarealer langs sjøen og trafikkhensyn (Støleveien). Forslagsstiller har
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etter høringsperioden for planprammet tatt ut boligformålet av planene.
Vurderinger:
Sammendrag av de innkomne merknadene til planprogrammet samt forslagsstiller kommentarer til
disse ligger vedlagt saken. Rådmannen kommenterer ikke disse utover at en støtter forslagsstiller
valg med å ikke planlegge for nye boliger innenfor området.
Planprogrammet har heller blitt noe justert i forhold til slik det var lagt ut til offentlig ettersyn, delvis
som følge av innspillene fra offentlige sektormyndigheter. Metode for vurdering av de forskjellige
utredningstemaene er også konkretisert og tydeliggjort. Det legges opp til at konsekvensutredning
blir en del av planbeskrivelsen.
I oppstartsfasen av planarbeidet har det vært tydeliggjort fra rådmannens side at det må forventes
å knytte et rekkefølgekrav om utarbeidelse av Støleveien på lik linje med øvrige reguleringsplaner
for området. Forslagsstiller har etter at de har tatt ut boligformålet, ønsket at dette rekkefølgekravet
avklares tatt bort allerede i forbindelse med fastsettelse av planprogrammet. Rådmannen mener
dette må avklares i planprosessen og først tas en endelig avgjørelse på når man har
trafikkutredninger i planarbeidet på plass. Først etter at man vet omfanget av planen, kan man
vurdere om det er eller ikke er behov for rekkefølgekrav på opparbeidelse av Støleveien.
Konklusjon
Rådmannen mener nå at planprogrammet belyser formålet med planarbeidet, nødvendige
problemstillinger, utredningstemaer, metode, fremdrift og medvirkning på en god måte tilpasset
planens omfang. Rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes av teknisk utvalg og legges
til grunn for det videre arbeidet.
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