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1. Innledning
1.1 Krav om planprogram og konsekvensutredning
Spørsmålet om regulering av området ble tatt opp med administrasjonen i Grimstad kommune i et
møte 17.12.15. Administrasjonen ønsket å avklare planarbeidet med Teknisk utvalg før det ble gitt
en endelig tilbakemelding.
Notat datert 20.01.16 utarbeidet av Asplan Viak AS ble tatt opp til behandling i Teknisk utvalg i møte
16.02.16 sak 41/16, med følgende vedtak:
«Teknisk utvalg gir sin tilslutning til at det startes opp arbeid med detaljregulering for nye og
eksisterende hytter og boliger, samt etablering av offentlig friområdet og kyststi på
eiendommene 74/12, deler av 74/20 med flere.»
Bildet viser det kartet som lå ved saken
til Teknisk utvalg.
Oppstartmøte for reguleringen ble
avholdt med planadministrasjonen den
03.03.16. I referatets punkt 3.4 står at
planarbeidet vil utløse krav om konsekvensutredning/planprogram, og at
planprogram (forslag) må kunngjøres
samtidig med varsel om oppstart av
planarbeid.

Bakgrunnen for kravet er bestemmelsen i § 2 punkt d i Forskrift om konsekvensutredning for planer
etter plan og bygningsloven:
«Følgende planer skal alltid behandles etter forskriften:
d) områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 daa, som omfatter nye
områder til utbyggingsformål.»
1.2 Behandling av planprogrammet
……………………….
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2. Oppdraget
2.1 Innledning
Oppdraget utføres for Eva Britt og Torbjørn Lensebakken som eiere av eiendommen gnr. 74/bnr. 12
og for Ole Christian Alsand som eier av naboeiendommen gnr. 74/bnr. 20.
Eva Britt og Torbjørn Lensebakken ønsker å fortette det eksisterende bolig- og hytteområdet på sin
eiendom, og samtidig legge til rette for en mer hensiktsmessig disponering av arealene ved sjøen,
evt. samle eksisterende båtplasser og brygger i ett nytt felles flytebryggeanlegg.
Ole Christian Alsand som eier deler av strandsonen innenfor planområdet er innstilt på at de mest
tilgjengelige og attraktive arealene tilrettelegges for allmenn ferdsel og opphold, men ønsker å
disponere deler av området til båtplasser, evt. i et felles bryggeanlegg sammen med Lensebakken.
Et felles bryggeanlegg vil frigjøre areal i sjøen og strandkanten og bl.a. gi mulighet for å anlegge en
mindre sandstrand i tilknytning til friluftsområder på land.

Kartutsnitt

Både Lensebakken og Alsand er parter i det grunneierfellesskapet som har inngått avtale om
framføring av offentlig vann-, overvanns- og avløpsanlegg til Støle og om regulering og gjennomføring av «ny» fylkesvei. Vann og avløp er anlagt fram til pumpestasjon ved boligeiendommen bnr.
64 (Støleveien 191). Utvidelse og omlegging av Støleveien fra Kjæråsen og ut til snuplassen er f.t.
under regulering.
2.2 Formålet med planarbeidet
Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av eksisterende hytteområdet,
etablering av en kyststi langs sjøen i tråd med kommunens grønnstrukturplan og etablering av
allmenn tilgjengelig grillplass og badesone.
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Bakgrunnen for planarbeidet er beskrevet slik i henvendelsen om regulering til Teknisk utvalg:













«Tilgrensende områder i vest og nord er under regulering/omregulering. Eiendommen vil
dermed inngå i et større sammenhengende regulert område. At reguleringsplanene
utarbeides samtidig gir mulighet for å samordne og tilpasse tiltak og arealbruk.
Regulering vil avklare bruken av områdene mellom Støleveien og sjøen, sikre stiforbindelser
og korridorer ut til og langs sjøen og bidra til gjennomføring av kyststi og andre fellestiltak.
Med den store boligutbyggingen som er planlagt på Støle framover, og som utvidelse og
oppgradering av Støleveien og framføring av tekniske anlegg åpner mulighet for, vil
regulering av områdene langs sjøen bidra til å unngå/redusere framtidige konflikter mellom
grunneiere, beboere og allmennheten om arealbruk og framkommelighet.
Tiltakshaver ønsker å forskjønne området langs sjøen og legge til rette området for opphold
og rekreasjon med bord/benker, grillplasser o.l. Dette kan evt. legges inn som krav/rekkefølgekrav i reguleringsplanen.
Regulering som omsøkt vil ikke medføre endret arealbruk i forhold til dagens situasjon. Med
den eksisterende bebyggelsen er arealbruken fastlagt og området i stor grad privatisert. En
reguleringsplan vil imidlertid kunne øke utnyttelsen og sikre grønne korridorer og passasjer
for allmennheten.
Kommunalt vann- og avløpsnett som nå er etablert fra Kjæråsen ut til pumpestasjon plassert
på Lensebakkens eiendom, gir mulighet for at både eksisterende og nye boenheter kan
tilkoples anlegget - eldre separate utslipp kan opphøre.
Støleveien som nå er under regulering med utvidelse til to kjørefelt, gang-/sykkelvei,
kollektivstopp, regulerte avkjørsler og kryss, tilrettelagte kryssinger for gående og syklende
mv., vil medføre en svært mye tryggere og bedre framkommelig veiforbindelse både for
myke trafikanter og kjørende. Rekkefølgekrav til reguleringsplanen vil sikre at ikke området
bygges videre ut før veien er ferdig utbedret.»

Kommunens planadministrasjon skriver dette i sin saksforberedelse til Teknisk utvalg:

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket
Den delen av eiendommen gnr. 74/bnr. 12 som tas opp til regulering er i dag bebygd med 1
helårsbolig og 7 fritidsboliger på utparsellerte tomter. Den nordøstre delen, langs atkomstveien til

Asplan Viak AS

Forslag til planprogram

Stølekilen

Side 7 av 21

boligeiendommen Støleveien 191, områder i nordvest langs Støleveien og øvrige egnede områder
mellom eksisterende hytter ønskes fortettet med fritidsbebyggelse.
Strandsonen som omfatter begge eiendommene gnr. /bnr. 74/12 og 74/20 reguleres til en
kombinasjon av private anlegg som i dag (båtplasser, brygger, sjøboder) og offentlig grønnstruktur
(«kyststi-avstikker», oppholdsområder, badeplasser mv.). Rekkefølgebestemmelser kan evt.
fastsette krav om at tiltak for allmennheten må opparbeides i takt med utbyggingen, for å sikre at
tiltakene gjennomføres og at ikke områdene over tid privatiseres.

3. Planområdet
3.1 Generelt

Norge i bilder – deler av planområdet

Eiendomskart
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Planområdet omfatter del av eiendommen gnr. 74/bnr. 12 mellom Støleveien i vest og sjøen og
grensen mot eiendommen 74/20 i øst. Mot syd følger grensen hovedeiendommens grense mot
74/4 og i nord motstående kant av gårdsveien inn til tomt 74/64 og den nyetablerte pumpestasjonen for det kommunale avløpsanlegget til Støle.

Ny kommunal avløpspumpestasjon

Området har med den eldre spredte bebyggelsen i dag en lav utnyttelse, uten at dette medfører
særskilt tilgang/tilgjengelighet for allmennheten og beboere – dels på grunn av terrenghindringer,
manglende tilrettelegging og eiendomsforhold.
Deler av strandområdet, spesielt i den søndre delen, består av flere eldre båtbuer, brygger og
båtplasser. Det bratte terrenget ved grensen i syd begrenser/hindrer også muligheten for
gjennomgående ferdsel langs sjøen.

Båtbuer og brygger i søndre del - foto 25.08.16

Svaberget lenger inne i bukta og det åpne landskapet med utsikt utover Stølekilen, vil med enkle
tiltak kunne gjøres attraktivt og mer tilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold. Alsand som er
grunneier i dette området er villig til å avgi området dersom eksisterende båtplasser og potensialet
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for båtplasser i området kan erstattes med flytebrygger lenger ute i bukta evt. i et fellesanlegg
sammen med Lensebakken.

3.2 Forslag til planavgrensning
Kartet under viser avgrensningen av området som tas opp til regulering. Avgrensningen er trukket
noe lenger ut i sjøen (omtrent til midt i kilen) enn vist på tidligere kart. Bakgrunnen for dette er et
ønske om å ha noe «spillerom» i det videre reguleringsarbeidet for etablering av tiltak langs og ut i
sjøen. Planavgrensningen tilpasses i det endelige planforslaget.

Forslag til planavgrensning
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4. Planstatus
4.1 Kommuneplan for perioden 2015- 2027
Kommuneplanen for perioden 2015 – 2027 ble vedtatt av Grimstad kommunestyre 31.08.2015.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF-formål og båndlagt med hensynssone
friluftsliv H530, med følgende retningslinjer:
a) For disse områdene skal det tas særlig hensyn til at tiltak ikke skal svekke atkomstmulighetene eller tilgjengelighet. For tiltak i disse områdene skal konsekvenser for friluftsliv
gis en særskilt vurdering, og eventuelle avbøtende tiltak skal sikre at friluftskvalitetene blir
ivaretatt.
b) Ved tiltak innenfor hensynssonen skal grønne opplevelseskvaliteter langs eksisterende og
planlagte stier skjermes i størst mulig grad.
c) Normal drift av landbruk, jakt og fiske er tillatt, i samsvar med gjeldende lovverk.
I den någjeldende kommuneplanen er kravet om områderegulering av hele Stølehalvøya tatt ut.
Dette medfører at detaljreguleringer kan utføres direkte på grunnlag av kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanen stiller følgende krav til detaljreguleringer på Støle:
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4.2 Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv
Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv for perioden 2015 – 2027 ble vedtatt samtidig med
kommuneplanen. På kartet er området markert med hensynssone friluftsliv og vist med symbol for
kyststi-trasé – prioritert forslag. Bratt terreng langs sjøen gjør at stien er ført utenom og via
fylkesveien forbi planområdet.

Utsnitt av grønnstrukturplan

4.3 Reguleringsplaner/-forslag
 Moneheia
Områdene på østsiden av fylkesveien er ikke regulert fra tidligere. Tilgrensende område i nord
inngår i forslag til detaljregulering for Moneheia, som for tiden er under regulering og ventes
fremmet i løpet av våren 2017.
Området ble tatt opp til regulering ved melding om planarbeid 26.10.15. Bildet under viser utsnitt
av meldingskartet for:
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Utsnitt av meldingskart for regulering Moneheia

 Støle 1
Områdene på vestsiden av fylkesveien inngår i reguleringsplan for Støle 1, vedtatt av
kommunestyret i Grimstad 07.10.1991.

Gjeldende regulering for Støle 1 med kommunens kartløsning. Brunåsen markert med rød ring

Planen er tatt opp til revisjon og utvidelse mot syd. Nytt planforslag vil ventelig bli fremmet i løpet
av våren 2017.
 Brunåsen
Området markert med rød ring på kartutsnittet over omfattes av reguleringsforslag for Brunåsen.
Planforslag er sendt kommunen, men behandlingen har vært utsatt på grunn av kravet i den
tidligere kommuneplanen om områderegulering for hele Stølehalvøya. Planforslaget med noen
justeringer vil ventelig bli fremmet på nytt i løpet av våren 2017.
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Støleveien
Første del av Støleveien ble utbedret og
utvidet med gang-/sykkelvei i forbindelse
med regulering og utbygging av boligområdene Kallandsheia og Kjæråsen lenger
nord på Støle.
Støleveien fra Kjæråsen og videre ut til snuplassen ved Alsand Gård utgjør ca. 2 km.
Ca. 550 meter inngår i gjeldende detaljregulering for Kjæråsen.
Oppstart av planarbeid ble kunngjort
samtidig med igangsetting av områderegulering for Stølehalvøya. Et planforslag
forventes fremmet i løpet av våren 2017.

Foreløpig ut

5. Eiendommer
5.1 Eiendomskart
Kartet under gir en oversikt over eiendommer og eiendomsgrenser i området.

Eiendomskart
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5.2 Hjemmelshavere
Tabellen under lister opp hjemmelshavere til eiendommer som ligger innenfor eller grenser til
planområdet, med arealer iht. GAB- registeret (omfatter hele eiendommens areal).
Gnr/bnr
74/4

Areal i m²
90 291

74/12

96 475

74/20

39 294

74/27

3 308

74/28

Hjemmelshaver
Bjørn Støle

Adresse
Støleveien 231

Poststed
4887 Grimstad

Eva Britt Lensebakken

Skotfossvegen 71

3720 Skien

Torbjørn Lensebakken

Skotfossvegen 71

3720 Skien

Ole Christian Alsand

Støleveien 300

4887 Grimstad

Per Ivar Ruhaven

Møllerheia 11

4878 Grimstad

Kristin Sæthre Bondevik

Bjørnebakken 36

4631 Kristiansand S

Elin Sæthre Ruhaven

Blakstad Hageby 4 B

1392 Vettre

Knut Ruhaven Sæthre

Sandvigveien 101

4816 Kolbjørnsvik

Cecilie Bjerke Skjømming

Topdalsveien 81

4656 Kristiansand S

74/29

308

Cecilie Bjerke Skjømming

74/32

3 627

Nina T. Hoftun Bergesen

Ramsvigkroken 57

4015 Stavanger

Dag Hoftun Knutsen

Ramsvigkroken 57

4015 Stavanger

Claus Birger Lehland

Skaregrømsveien 1

4876 Grimstad

Agnethe Lehland Eftevaag

Borghilds vei 11

4633 Kristiansand S

Vibeke Sembom

Røed 34

4823 Nedenes

Eva C. Sandberg Lindtveit

Sætrevegen 153

3910 Gvarv

Brit Jacobsen

Egeliveien 1 A

4876 Grimstad

Reidar Grunde Simonsen

Knibeheia 6

4876 Grimstad

Einar Robert Robertsen

Bregneveien 27

4620 Kristiansand S

Turid Bodin Robertssen

Bregneveien 27

4620 Kristiansand S

Leif Magnus Udjus

11050 Berry Lane, Woodway

98020 Washington

Jan Støle

Terje Løvås vei 139

4879 Grimstad

Ellen Terjesen

Opplandsveien 220

4885 Grimstad

74/38
74/44
74/45
74/48

9 967
1 845
928
1 667

74/54*
74/56

3 022

74/66

2 227

Marie Henriksson

Støleveien 205

4887 Grimstad

74/68

1 298

Roald Stykket

Bergestuguvegen 49

3675 Notodden

*Ikke oppmålt

Planområdet utgjør et landareal på 43 daa og sjøareal på 7 daa.
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6. Aktuelle utredningstemaer
6.1 Generelt
Utredningene vil fokusere på forhold som er av betydning for utformingen av reguleringen, hovedsaklig basert på foreliggende kunnskap. Innhenting av ny kunnskap begrenses til spørsmål og
temaer som er nødvendig i forhold til behandling av reguleringsplanen.
Det vises til påfølgende avsnitt for nærmere beskrivelse av aktuelle tema for dette planarbeidet.
I tråd med merknader til planprogrammet er opplegg for vurdering av konsekvenser tydeliggjort.
Statens vegvesen sin håndbok H712 er lagt til grunn og danner således bakteppet for en metodikk
tilpasset dette reguleringsplanarbeidet. Vurdering av konsekvenser vil integreres som del av
planbeskrivelsen. Under vises utkast til fremstilling.

UTKAST TIL VURDERINGSMATRISE (DEL AV PLANBESKRIVELSEN)
TEMA

PROBLEMSTILLING

DAGENS
SITUASJON

GRAD AV
ENDRING
positiv /negativ

TRAFIKK

Trafikkøkning
som følge av
utbygging

FORURENSNING –
sjø/bekk

Økt antall
båtplasser

GRØNNSTRUKTUR,
NÆRMILJØ OG
FRILUFTSLIV

Tilgjengelighet til
strandsonen
Økt antall
båtplasser

NATURVERDIER/
NATURMANGFOLD

Økt antall
båtplasser og evt
forurensning i sjø

BARN OG UNGES
INTERESSER

Fortetting og
tilrettelegging for
allmenn ferdsel.

LANDSKAP

Økt antall
båtplasser

Oversiktsbilde og
illustrasjon av
fjernvirkning.
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6.2 Landskap
Området grenser til sjøen og ligger for en stor del innenfor 100-metersbeltet. Terrenget stiger 4 – 5
meter bratt opp fra sjøen til et platå på ca. k. +5, med en markert kant mot det høyere og
småkuperte terrenget videre bakover på mellom k. +10 og k. +15.
Det vil bli lagt vekt på å beholde eksisterende terreng, spesielt svaberg og kollepartier i
strandsonen.
Landskap inngår som tema i planbeskrivelsen og ved vurdering av konsekvenser som vist under
avsnitt 6.1. Temaet dokumenteres med foto av eksisterende situasjon, oversiktsbilde/illustrasjon
som viser planlagte tiltak og fjernvirkning.

Eksisterende bebyggelse sett fra sjøen
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6.3 Grunnforhold
Området består i hovedsak av fjellgrunn. Det er ikke registrert særskilte løsmasser i området. Det er
ikke behov for utredning utover en generell omtale i planbeskrivelsen.

Områdestabilitet behandles i ROS-analyse, se avsnitt 6.17.
Kartutsnitt med visning av «Løsmasse flate SOSI-koder» fra NVE ATLAS.
6.4 Naturverdier/naturmangfold
Det er ingen registrerte naturverdier i området, hverken på land eller i sjø. Befaring foretas.
Økt antall båtplasser skal sees i sammenheng med eksisterende båtplasser og vurderes mht
naturverdier i sjø. Naturverdier inngår som tema i planbeskrivelsen og ved vurdering av
konsekvenser som vist under avsnitt 6.1.
6.5 Grønnstruktur, nærmiljø og friluftsliv (herunder tilgjengelighet til sjø)
En kjenner ikke til at området er mye brukt til friluftsliv. Noe av intensjonen med reguleringen er å
tilrettelegge for bedre tilgjengelighet og muligheter for opphold langs sjøen.
Den overordnede kyststien er som vist i kommunedelplanen for grønnstruktur, tenkt ført utenom
og via fylkesveien forbi området på grunn av bratt terreng videre sydover langs strandlinjen.
Korridorer gjennom planområdet som reguleres vil imidlertid gi flere bedre muligheter for ferdsel
og bruk for allmennheten. Behov for særskilt konsekvensutredning vurderes i prosessen.
Grønnstruktur, nærmiljø og friluftsliv (herunder tilgjengelighet til sjø) inngår som tema i
planbeskrivelsen og ved vurdering av konsekvenser som vist under avsnitt 6.1. Momenter som skal
vurderes er tilgjengelighet til strandsonen og økt antall båtplasser.
6.6 Landbruk
Området er ikke dyrkbart eller nyttbart til landbruksdrift. Det er heller ikke jordbruksdrift på noen
av de tilliggende arealene, med tanke på kommuneplanens bestemmelser/retningslinjer om
minsteavstand til dyrkbar mark. Det er etter vårt skjønn ikke behov for særskilt vurdering av
konsekvenser utover generell redegjørelse i planbeskrivelsen.
6.7 Kulturminner/kulturmiljø
Det er ingen registreringer av fornminner eller kulturminner innenfor planområdet. Behov for
befaring avklares med kulturvernmyndigheter. Omtales i planbeskrivelsen.
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6.8 Barn og unge
«Barn og unge» inngår som tema i planbeskrivelsen og ved vurdering av konsekvenser som vist
under avsnitt 6.1. Se avsnitt 6.1. I planbeskrivelsen skal det gjøres rede for hvordan planforslaget
tilrettelegger for barn og unge.
6.9 Trafikk og transport
Trafikkøkning som følge av utbygging inngår som tema i planbeskrivelsen og ved vurdering av
konsekvenser som vist under avsnitt 6.1. Se avsnitt 6.1. T
6.10 Anleggstrafikk
Planforslaget skal omfatte bestemmelse som stiller krav til beskyttelse av omgivelsene mot farer og
ulemper i bygge- og anleggsfasen. Redegjørelse av avvikling av anleggstrafikk skal omtales i slike
bestemmelser.
6.11 Forurensning
Forurensning - land
De tiltak som foreslås vil skje i områder som ikke tidligere har vært bebygd/benyttet til
forurensende virksomhet. En kan derfor forutsette at det ikke er forurenset grunn i de berørte
områdene.
En legger til grunn at det ikke er behov for å utrede dette temaet. Forurensingsforskriften og
kommunens regler knyttet til massedisponering vil omtales i planbeskrivelsen og evt. krav
innarbeides i bestemmelsene til reguleringsplanen.
Forurensing – sjø/bekk
Vannutskiftning/forurensning inngår som tema i planbeskrivelsen og skal omfatte vurderinger av
konsekvensene av ny småbåthavn. Se avsnitt 6.1. Som del av slik vurdering skal det redegjøres for
den totale påvirkning av sjø- og strandsone og mulighet for forurensing. Det skal også gjøres en
vurdering av konsekvenser av tiltaket mht Ruhavenbekken.
Miljøtiltak må prioriteres ved etablering av småbåthavnen, og det må legges bestemmelser i planen
som sikrer dette.
6.12 Flom
Tema flom behandles i ROS-analyse, se avsnitt 6.17.
Tekstinformasjon tilhørende
flomaktsomhetskart:
Flomaktsomhetskartet er basert på
Kartverkets 25*25 m DTM og et grovt
anslag på maksimale flomvannstander
avhengig av nedbørfeltstørrelser for en
ekstrem flom. Nøyaktigheten er i henhold
til disse forutsetninger
Kartutsnitt med visning av
Flom_atksomhetsområde fra NVE ATLAS
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6.13 Støyvurderinger
Støy behandles i tråd med gjeldende retningslinjer. Omtales i planbeskrivelsen.
6.14 Samfunnstjenester
Omtales i planbeskrivelsen.
6.15 Teknisk infrastruktur
Offentlig hovedanlegg for vann og avløp er etablert i området. Omtales i planbeskrivelsen.
6.16 Universell utforming
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i ny plan- og bygningslov med følgende ordlyd
(jfr. § 1-1 siste ledd):
” Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk
utforming av omgivelsene.”
I planbeskrivelsen redegjøres for hvordan reguleringen ivaretar hensynet til og målsettingen om
universell utforming.
6.17 Risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse)
I flg. plan- og bygningslovens § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres
en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer i slike
forhold som følge av planlagt utbygging. Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen
som hensynssone med forbud eller bestemmelser som er nødvendig for å avverge skade eller tap.
6.18 Folkehelse
I flg. folkehelseloven skal kommunen fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til
utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som har
negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og
tjenesteyting. Omtales i planbeskrivelsen.

7. Planprosess og gjennomføring
7.1 Planprogram med høring
Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses
viktig i forhold til miljø og samfunn og som vil bli utredet eller belyst i planforslaget. Forslag til
planprogram skal på offentlig høring og vil være tilgjengelig på Grimstad kommunes hjemmeside:
www.Grimstad.kommune.no.
Det endelige planprogrammet fastsettes av ansvarlig myndighet, som er Grimstad kommune
v/Teknisk utvalg eller kommunestyret. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.
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I fastsatt planprogram vil det være et kapitel som redegjør for innkomne merknader fra regionale
myndigheter og andre berørte parter, og hvordan disse er vurdert i forhold til endringer av det
opprinnelige forslaget til planprogram.
7.2 Planforslag med offentlig ettersyn
Planprogrammet skal legges til grunn for det videre planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold
som skal utredes og/eller beskrives nærmere i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og
konsekvensutredning. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning skal utarbeides på
bakgrunn av det fastsatte planprogrammet.
Planforslaget skal behandles i kommunens planutvalg og skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for
høring av planforslag med konsekvensutredning vil være 6 uker.
I saksframlegget ved behandling av planforslaget skal det redegjøres for hvordan konsekvensene av
planforslaget og innkomne høringsuttalelser er ivaretatt. Det skal også gis en vurdering av behovet
for undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen, og vilkår med
sikte på å begrense og avbøte negative virkninger av betydning.
7.3 Organisering og medvirkning
Asplan Viak skal utføre reguleringen og har ansvar for planarbeidet fram til levering til 1. gangs
behandling og for nødvendig oppfølging under og etter behandling i kommunen. Reguleringen vil bli
utført i samarbeid med Grimstad kommune.
Uttalelser til melding om oppstart vil bli gjennomgått sammen med kommunens
planadministrasjon.
7.4 Fremdrift - milepæler
Fremdriftsplanen er skissert i skjemaet på neste side. Fremdriften baserer seg på at det ikke oppstår
uforutsette hendelser i løpet av planprosessen.
Fremdriften for planprosessen er basert på følgende milepæler:
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1. Forslag til planprogram behandles av kommunen (administrasjonen eller politisk).
2. Oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram kunngjøres ved annonse i avisen og brev
til berørte grunneiere og offentlige myndigheter.
3. Etter uttalefristen går Asplan Viak gjennom merknadene med kommunen. Kommunen
fastsetter endelig planprogram for planarbeidet.
4. Konsekvensutredning og ROS-analyse gjennomføres parallelt med utarbeidelse av
reguleringsplan med planbeskrivelse.
5. Forslag til reguleringsplan med tilhørende planbeskrivelse og utredninger oversendes
kommunen.
6. Før planen tas opp til førstegangsbehandling i Teknisk utvalg avholdes evt. offentlige
informasjonsmøter og egne grunneiermøter.
7. Før planforslaget tas opp til førstegangsbehandling gjennomgås forslaget med kommunens
planadministrasjon, evt. med justeringer av planen.
8. Planforslaget med konsekvensutredninger behandles i Teknisk utvalg.
9. Dersom planutvalget er enig i forslaget legges planen ut il offentlig ettersyn og sendes
offentlige myndigheter til uttalelse. Berørte grunneiere tilskrives.
10. Innkomne høringsuttalelser gjennomgås og vurderes av utbygger og kommunen.
Administrasjonen avgjør om planforslaget skal endres før annengangs behandling i planutvalget. Vesentlige endringer kan medføre at planforslaget må legges ut til ny offentlig
ettersyn.
11. Teknisk utvalg behandler forslaget annen gang.
12. Kommunestyret sluttbehandler planforslaget og fatter endelig vedtak.
13. Kommunestyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser.
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