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Forslag til detaljregulering for Stølekilen - 1.gangsbehandling
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av plan – og bygningslovens §12-10, vedtar teknisk utvalg å legge detaljregulering for
Stølekilen ut til offentlig ettersyn med gitte endringer:




Rekkefølgebestemmelse 9.1 endres til at Støleveien frem til kryss ved vei f_V2 skal være
ferdig opparbeidet i tråd med vedtatt reguleringsplan for Støleveien, før det kan gis
brukstillatelse til første nye fritidsbolig innenfor planområdet.
Hyttetomt 8,9 og 10 tas ut av planforslaget og reguleres til friluftsområde.
Avbøtende tiltak om å anlegge bøyer i sjø for å begrense ferdsel over ålegrasforekomst
sikres i reguleringsbestemmelsene.
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Sammendrag
Asplan Viak fremmer på vegne av Eva Britt og Torbjørn Lensebakken detaljregulering for
Stølekilen. Dette med hensikt i å legge til rette for fortetting av eksisterende hytteområde,
etablering av småbåtanlegg og legge til rette for allmenn ferdsel gjennom etablering av turvei, tursti
og allmenn tilgjengelig grillplass og oppholdsområder. Planforslaget byr på en rekke gode
kvaliteter som vil heve områdets standard som rekreasjonsområde fra dagens situasjon.
Utfordringer knyttet til planen omhandler i hovedsak hvordan en kan skape gode
rekreasjonsområder som skal være tilgjengelige for allmennheten samtidig som en fortetter et
eksisterende hytteområde. Det er også utfordringer knyttet til naturforekomster i sjø i form av
ålegrasforekomst.
Rådmannen er positiv til en fortetting i område forbeholdt at det etableres et godt
rekreasjonsområde. Planforslaget legger frem et forslag som til dels svarer på dette kravet.
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Rådmannens innstilling til planforslaget blir derfor at planen legges ut til offentlig ettersyn etter at
gitte endringer blir gjort.




Rekkefølgebestemmelse 9.1 endres til at Støleveien frem til kryss ved vei f_V2 skal være
ferdig opparbeidet i tråd med vedtatt reguleringsplan for Støleveien, før det kan gis
brukstillatelse til første nye fritidsbolig innenfor planområdet.
Hyttetomt 8,9 og 10 tas ut av planforslaget og reguleres til friluftsområde.
Avbøtende tiltak om å anlegge bøyer i sjø for å begrense ferdsel over ålegrasforekomst
sikres i reguleringsbestemmelsene.

Fakta
Asplan Viak fremmer på vegne av Eva Britt og Torbjørn Lensebakken detaljregulering for
Stølekilen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av eksisterende
hytteområde, etablering av småbåtanlegg, og legge til rette for allmenn ferdsel gjennom etablering
av turvei, tursti og allmenn tilgjengelig grillplass og oppholdsområder.
Gjeldene planstatus:
I gjeldene kommuneplan 2015 – 2027 er området som berøres av planforslaget avsatt til LNF.
Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv 2015 – 2027 båndlegger planområdet med
hensynssone for friluftsliv.
For hensynssonen skal det tas særlig hensyn til at tiltak ikke skal svekke atkomstmulighetene eller
tilgjengelighet. For tiltak i hensynsonen skal konsekvenser for friluftsliv vurderes, og eventuelle
avbøtende tiltak skal sikre at friluftskvalitetene blir ivaretatt. Grønne opplevelseskvaliteter lang
eksisterende og planlagte stier skal skjermes i størst mulig grad.
Kommuneplanen §2.1.1 Detaljreguleringer på Støle bokstav e og f er relevante for planforslaget.
e. Det skal legges vekt på helhet og sammenheng i områdets grønnstruktur som viser
tilrettelegging for friluftsliv, opphold, lek, aktivitet og idrett, herunder kyststi, stinett, badeplasser og
utsiktspunkter som er offentlig tilgjengelig.
f. Mulighet for nye småbåthavnanlegg skal vurderes.
Dagens situasjon:
Planområdet ligger mellom Støleveien og sjøen og omfatter om lag 4,7 dekar. Planområdet er i
dag bebygd med en helårsbolig og syv fritidsboliger, samt flere eldre sjøbuer, brygger og
båtplasser. Store deler av planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet. Fra sjøen stiger terrenget
og skaper en markert kant opp til planområdet som består av et småkupert terreng.
Detaljregulering for Stølekilen:
Eksisterende hytteområde fortettes i planforslaget med 17 nye hyttetomter, som utgjør en total på
24 hyttetomter fordelt på fem felt (F1-F5). Eksisterende bolig videreføres og reguleres i felt B1.
Innenfor hver hyttetomt tillates en fritidsbolig med BRA inntil 120m2. Fritidsboligene skal tilpasses
terreng i form, høyde og farge, dette er fastsatt i bestemmelsene. Parkeringsdekningen er satt til 2
plasser per hyttetomt. Disse er for det meste plassert innenfor egen tomt, og i felles
parkeringsplasser.
Det legges i planforslaget opp til et rekreasjonsområde i form av tursti/kyststi fra parkeringsplass
inne i feltet og ned til sjøen. Det legges til rette for 5 rekreasjonsområder langs turstien avsatt til
møteplass, grillsted, to utsiktspunkt og brygge – alle disse med sittemulighet og tydelig skilting. Det
er satt av totalt 6 parkeringsplasser tiltenkt allmennheten i f_P1 og f_P2.
Planforslaget legger til rette for opptil 40 båtplasser i et småbåtanlegg fordelt på to utstikkende
flytebrygger. 12 av de 40 båtplassene er omplasserte eksisterende båtplasser og anlegget
omfatter totalt 28 nye båtplasser. Det er planlagt 14 parkeringsplasser til småbåtanlegget fordelt på
parkeringsplassene f_P1 og f_P5.
Oppstartsmøte:
Oppstartsmøte ble avholdt 03.03.16. I dette møtet ble det avklart at planarbeidet utløser krav til
konsekvensutredninger og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger §2 d.
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Varsel om oppstart og høring av planprogram:
Melding om påbegynt planarbeid og høring av planprogram ble varslet 08.02.17. Under
høringsperioden kom det inn totalt 12 innspill til oppstart og til planprogrammet som ble lagt ut på
høring.
Innspillene ble sendt inn fra Statens vegvesen, Aust- Agder fylkeskommune, fylkesmannen i Austog Vest- Agder, NVE, kystverket, Agder energi, og en rekker private parter som berøres av
reguleringsplanen. Merknadene i sin helhet legges ved.
Merknadene fra de offentlige høringsinstansene omhandlet i hovedsak allmennhetens
tilgjengelighet til sjønære arealer, fritidsboligenes størrelse, volum og plassering, barn- og unges
interesser, landskapstilpasning, naturmangfold, vannkvalitet og reduksjon av avkjørsler fra
fylkesveg.
Merknadene fra berørte private parter omhandlet i hovedsak privatrettslige avtaler og rettigheter til
veg, båtplass og parkering, biologisk mangfold, inngrep i svaberg og vegetasjon i 100-metersbelte.
Oppsummering av samtlige merknader med kommentarer legges ved saksfremlegget.
Fastsetting av planprogram:
Til planprogrammet kom det inn fire merknader. Hovedtrekkene i merknadene til planprogrammet
gikk ut på at det er uheldig med boligbebyggelse innenfor planområdet (strider mot klimavennlig
arealplanlegging), viktigheten av å tilrettelegge for rekreasjonsarealer langs sjøen og trafikkhensyn
(Stølevien). Boligformål ble etter høringsperioden tatt ut av planprogrammet av forslagstiller.
I vurderingen av planprogrammet kommer det frem at rådmannen forventer at det knyttes
rekkefølgekrav om utarbeidelse av Støleveien på lik linje med øvrige reguleringsplaner for
området. Forslagstiller 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.
Tidligere saksgang:
Eiendom 74/12 (Støle) – prinsippavklaring om oppstart av reguleringsarbeid:
16.02.2016 ble detaljreguleringen på stølekilen som omhandlet nye og eksisterende hytter og
boliger, samt etablering av offentlig friområde og kyststi drøftet i teknisk utvalg.
Gjennom prinsippavklaringen blir det vurdert dit hen at et reguleringsarbeid i dette område er å
foretrekke fremfor dispensasjons, og at dette vil være en mulighet til å kunne etablere gode
offentlige friområder i henhold med retningslinjer for hensynssone- friluftsliv.
Retningslinjer fra kommuneplanen og kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv:
a) For disse områdene skal det tas særlig hensyn til at tiltak ikke skal svekke
adkomstmulighetene 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
Rådmannen er positiv til at det startes opp reguleringsarbeid for området under følgende
forutsetninger:
 Det må sikres etablering og opparbeides et offentlig friområde langs sjøen innerst i
viken/ved bekkeutløpet.
 Det må sikres etablering og opparbeides kyststi til det offentlige friområdet og videre
gjennom området.
 Sammenblandingen av bolig- og fritidsboligformål må avklares.
 Avkjørsler/kryss fra støleveien inn i området må reduseres.
Konklusjon:
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Et eventuelt vedtak av en detaljregulering for dette området, vil kunne danne en viss
presedensvirkning for tilsvarende sjønære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål i
kommuneplanen, både på Stølehalvøya og ellers i kommunen. Rådmannen vurderer imidlertid
dette til å være en så god mulighet for å sikre opparbeidelse av kyststi og offentlige områder langs
sjøen at man anbefaler teknisk utvalg å gi sin tilslutning for oppstart av planarbeidet.
Vurderinger:
Området som omfattes av planforslaget er ikke avsatt til utbygging i kommuneplanen, men
rådmannen har tidligere vurdert at en detaljregulering av Stølekilen kan være løsningen for å
opparbeide gode rekreasjonsområder nær sjøen. Dette medfører at rekreasjonsområdet er
bærebjelken for planforslaget.
I prinsippavklaringen ble det satt fire krav. Disse er svart på i planforslaget gjennom at det er lagt til
rette for en kyststi som fører ned til et friluftsområde, bestående av blant annet utsiktspunkter med
benker, grillplass, sitteplasser og mulighet til å komme ned til sjøen og bryggene. Boligformål ble
tatt ut av planforslaget og området består da av fritidsboliger og en eksisterende bolig. Avkjørsler
fra Støleveien er redusert.
Bebyggelse og landskap:
Ved oppstart ble det varslet en blanding av bolig- og fritidsbebyggelse innenfor planområdet. I
løpet av planprosessen har boligformålet falt bort og kun en eksisterende bolig står igjen. Det
fremmes en detaljregulering som fortetter et eksisterende hytteområde med 17 nye fritidsboliger.
Store deler av de nye hyttene er lagt i bakkant av planområdet nær Støleveien og vil i liten grad
være synlige fra sjøen. Terrenget i planområdet er småkuppert og stiger slakt fra havnivå til 15
meter. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget i form av plassering, byggehøyder og utforming. Dette
er fastsatt i reguleringsbestemmelsene punkt 3.4. Disse sier at det kun er tillatt med mindre
inngrep i fjell for plassering av bebyggelse og at det ikke er tillatt med inngrep i fjell for etablering
av anlegg som hage/plen, terrasser/plattinger, boder o.l. byggehøydene er fastsatt i en tabell for
hver enkelt tomt og innvendig gulv til møne høyde kan ikke overstige 5,5 meter. Ferdig innvendig
gulv skal ikke oversige 1,2 meter over opprinnelig terreng. Dersom plassering av bebyggelse
medfører at høyde på overkant ferdig innvendig gulv over naturlig terreng oversiger 1,2 meter skal
bebyggelsen avtrappes og tilpasses terreng.
Bebyggelsen skal ha saltak, pulttak eller flatt tak. Det tillates nedtrapping av bebyggelse for å
kunne tilpasse seg det småkuperte terrenget og ved nedtrapping tillates det takterrasse på laveste
del av bebyggelsen. Reflekterende takstein tillates ikke. Fasader skal ha naturfarger. Søyler og
fundament for terrasse og forstøtningsmurer skal ikke være høyere enn 1,2 m målt fra
opprinnelig/naturlig terreng. Forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein.
Administrasjonen vurderer at hovedgrepene for å tilpasse bebyggelsen til opprinnelig/naturlig
terreng er ivaretatt for bebyggelsen i bakkant eksisterende bebyggelse. Hyttetomtene 8, 9 og 10
ligger imidlertid tett på friluftsområdet Fr2. Disse ønskes fjernet og arealene reguleres innlemmes i
friområde Fr2. Dette blir nærmere vurdert i punkt for grønnstruktur/rekreasjonsområde.
Grønnstruktur/ rekreasjonsområde:
Som en bærebjelke for planforslaget ligger rekreasjonsområde og kyststien. Planforslaget legger
frem et forslag til rekreasjonsområde med mange gode kvaliteter. Det legges opp til en kyststi som
fører en ned fra parkeringsplass inne i hytteområde til et større friluftsområde med avstikkere til
utsiktspunkter, grillplass og til sjøen og bryggene. Kyststien deler seg i to og fører en så opp og inn
i hytteområde til dagens kyststi som følger veien inne i området.
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utsnitt plankart

utsnitt illustrasjonsplan

Inne i friluftsområdet skal det etableres fire områder til utsiktpunkter, sitteplasser og grillplass. Det
er også fastsatt i bestemmelsene at kyststi skal merkes og skiltes, samt rekkefølgekrav til
opparbeidelse av området og turvei før det kan gis brukstillatelse til nye fritidsboliger innenfor F1F5.
Administrasjonen vurderer at friluftsområdet som skissert i planforslaget vil kunne fremstå som et
godt rekreasjonsområde med gode kvaliteter. Hyttetomtene 8,9 og 10 som ligger tett opp mot
rekreasjonsområdet og sitteplass #1, vil kunne skape en opplevd privatisering av friluftsområdet og
forringe områdets mange gode kvaliteter og allmenhetens tilgjengelighet. Administrasjonen
poengterer at disse tomtene ligger i forkant av eksisterende bebyggelse innenfor 100-metersbeltet
og at tomtene ligger for tett på friluftsområdet og møteplassen. En privatisering av dette området vil
kunne resultere i at allmennheten ikke vil benytte seg av rekreasjonsområdet og planforslaget vil
da ikke bevare hovedkravet fra prinsippavklaringen om å tilrettelegge for allmenhetens
tilgjengelighet. Administrasjonen foreslår derfor at disse tas ut av planen og at tomtene reguleres til
friluftsområde før planen legges ut til offentlig ettersyn.
Småbåthavn:
Planforslaget omfatter forslag til etableringa av 2 småbåtanlegg, i form av flytebrygger, med til
sammen 40 båtplasser. 12 av dagens båtplasser omplasseres til det nye anlegget for å rydde opp i
strandsonen og gjøre økningen av nye båtplasser mulig. Planforslaget innebærer da 28 nye
båtplasser.
Administrasjonen er positiv til en opprydding i strandkanten ved å samordne så mange båtplasser
som mulig i felles anlegg, da dette vil kunne gjøre bryggene og strandsonen mer tilgjengelig for
allmennheten ved at områdenes private preg vil kunne reduseres. I dette tilfellet der ikke alle
eksisterende båtplasser vil omplasseres i det nye småbåtanlegget er administrasjonen noe
skeptisk til om fordelene vil være større enn ulempene, med tanke på konsekvenser for
vannkvalitet og biologisk mangfold i sjø, ved en økning på 28 båtplasser.
Parkering:
Parkeringsdekning til fritidsbebyggelse følger ikke krav i kommuneplanen (3 oppstillingsplasser per
hyttetomt). Planforslaget legger opp til en parkeringsdekning på 2 parkeringsplasser per hyttetomt.
Dette fordelt på parkering på egen tomt og på felles parkeringsplasser.
Parkeringsdekningen for småbåthavnen er satt til 0,5 per båtplass som utgjør 14
parkeringsplasser. Det legges til totalt 40 båtplasser der 28 av dem er nye. 12 av dem eksisterer i
dag og har derfor allerede parkering tilknyttet hyttene i området.
Det er avsatt 6 parkeringsplasser til allmennheten.
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Administrasjonen vurderer parkeringsdekningen til fritidsbebyggelse, småbåthavn og allmenheten
som tilstrekkelig til tross for avvik fra kommuneplan.
Naturmangfold:
Innenfor planområdet er det ikke registrert viktige naturtyper på land.
Planområdet strekkes seg også ut i sjøen og her er området definert med «god» marin
bløtbunnsfauna. Nedre voksegrense for makroalger klassifiseres som svært god.
Planområdet grenser til en større ålegraslokalitet på ca. 35 dekar. Denne lokaliteten er vurdert som
viktig og har tette ålegressenger med kraftige planter. Lokaliteten ble undersøkt i 2007. Indre del
av stølekilen er stedvis svært grunn, og det er liten vannutskiftning fra de dypere områdene inn i
dette området. Området der bryggene i dag ligger er dypere. Det er lav strømhastighet og moderat
oppholdstid for bunnvann og liten tidevannsforskjell. Ruhavenbekken som renner ut innerst i kilen
er oppgitt som en bekk med potensiell mulighet for oppgang av sjøørret. Det er i dag en kulvert
som hindrer oppgang i bekken.
Som en del av konsekvensutredningen ble det utarbeidet en temarapport for vannmiljø. Denne tar
for seg konsekvensene ved å etablere småbåthavn i området. Da temarapporten først ble
gjennomført var tanken at småbåthavna skulle være større og strekke seg lenger ut i sjøen.
Rapporten er justert etter at småbåthavna ble redusert. Rapporten er utarbeidet av fagkyndige ved
Asplan Viak og viser til en pålitelig metode og framgangsmåte.
Vurderingen av vannmiljø/miljøtilsand i Ruhavenbekken og Stølekilen (planområder og umiddelbart
utenfor) vurderes til å ha en verdi liggende mellom middels og stor. Influensområdet Stølekilen har
en middels verdi.
Ved opparbeidelse av småbåthavner er de store problemene knyttet til utslipp av miljøskadelige
stoffer fra båter og bryggeanlegg, drivstoffsøl og eksos, og økt turbulens og oppvirvling av
bunnsediment som kan skade bunnvegetasjon og skaper økt turbiditet og dårlig lysforhold i vannet.
Sistnevnte kan eksempelvis påvirke en ålegraslokalitet.
Rapporten konkluderer med at Ruhavenbekken ikke vil ha noen negativ påvirkning av
planforslaget da kantsonen til Ruhavenbekken foreslås bevart til friluftsformål og det ikke er noen
planlagte inngrep i kantsonen. For de deler av stølekilen som berøres av planforslaget konkluderes
det med at en etablering av to brygger med totalt 40 småbåtplasser (28 nye) vil ha en liten til
middels negativt konsekvens. Tiltaket vurdert etter vannforskriftens § 12, ingen av vilkårene er
oppfylt i denne saken og det anbefales at det derfor gjennomføres avbøtende tiltak som bidrar til
redusert påvirkning på vannmiljø.
Administrasjonen vurderer at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er tilstrekkelig ivaretatt
og at konsekvensutredning for vannmiljø tar for seg vannforeskriften på en tilstrekkelig måte.
Administrasjonen mener at avbøtende tiltak må gjennomføres ved etablering av småbåthavna.
Dette er gjort gjennom at småbåthavna er redusert i størrelse for å unngå å berøre
ålegrasforekomsten direkte og for å gi mindre negativ konsekvens for vannmiljø. I tidligere
planforslag var småbåthavna vesentlig større. Administrasjonen vil også anbefale at forslag il
avbøtende tiltak i ROS-analysen for gul hendelse (12.viktige naturtyper og sårbare arter) om å
anlegge bøyer i sjø som begrenser ferdsel over ålegrasforekomst sikres i
reguleringsbestemmelsene.
Støleveien:
Planforslaget legger frem en vurdering av økt trafikk mengde på støleveien som tilsier en økning
på 0,14% fra dagens situasjon med en ÅDT på 900 og en ÅDT på 901,3 etter etablering av nye
hytter i planforslaget for stølekilen. Det er i planforslaget foreslått en rekkefølgebestemmelse som
sier 9.1 Før det kan gis brukstillatelse til nye fritidsboliger innenfor F1-F5 skal ferdigstilling av
Støleveien være sikret.
Det er for tiden flere reguleringsplaner under arbeid på Støle og vurderinger av Støleveien viser at
kapasiteten er nådd. Administrasjonen er av den oppfatning av at all ny regulering på Støle skal ha
krav til opparbeidelse av Støleveien. Rekkefølgebestemmelsen må derfor endres slik at
opparbeidelsen sikres og ferdigstilles før første nye fritidsbolig tas i bruk.
Barn og unges interesser:
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Det er ikke kjennskap til at barn og unge benytter seg av området som omfattes av planforslaget i
dag. Dette kan skyldes terrenghindringer, manglende tilrettelegging og privatisering av
strandsonen. Planforslaget vil medføre at området åpnes for allmenheten. Turvei og tursti
innebærer møteplasser, grillsted og allmenn tilgjengelig brygge som legger til rette for nye sjønære
rekreasjonsområder. Administrasjonen vurderer at planforslaget ikke vil være til hinder for barn og
unge i område, men vil kunne gi barn og unge et nytt område for møte og lek i naturomgivelser.
Folkehelse og universell utforming:
Planforslaget legger til rette for turvei, tursti og rekreasjonsområder som vurderes som svært
positive tiltak for folkehelsen. Turveien skal etableres med fast dekke. Traséene skal tilpasses
eksisterende terreng, men i nødvendig grad bygges opp for å oppnå stigning på maks 1:6. Inngrep
i fjell tillates ikke. Sammenlignet med dagen situasjon så vil planforslaget legge til rette for økt
tilgjengelighet for forflytningshemmede.
ROS - analyse:
Fra ROS analysen avdekkes det tre forhold som kan ha innvirkning.
Grønne hendelser:
10. springflo/ 11. Havnivåstigning: Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for
flom. Ny fritidsbebyggelse planlegges etablert på kote + 7,5 eller høyere og vil dermed ligge
høyere i terreng enn antatt høyde for stormflo og havnivåstigning.
Avbøtende tiltak: Ikke nødvendig.
41. Forurensning til sjø/Vassdrag: Det er mulighet for hendelser med uønsket forurensning fra
båter ved småbåtanlegg. Eksempelvis akutt drivstofflekkasjer. Sannsynligheten for slike hendelser
vurderes som liten, men konsekvensene vurderes å kunne være alvorlige og medføre
behandlingskrevende skader.
Avbøtende tiltak (sikret med rekkefølgekrav):
Opprette beredskapsplan med prosedyrer for å begrense skadene av utslippet. Eksempelvis ved
bruk av sugeutstyr, absorberende materiale, oljelenser osv.
Gule hendelser:
12. Viktige naturtyper og sårbare arter: Nye bryggeanlegg er ikke plassert over registrert
ålegrasforekomst. Med bakgrunn av at kjøring med båt over tilgrensende ålegrasområder vil være
av mindre omfang (28 nye båtplasser) så vurderes det at etablering av småbåtanlegg ikke vil
medføre vesentlig negativ virkning på ålegrasforekomsten.
Mulig avbøtende tiltak: Anlegge bøyer i sjø som begrenser ferdsel over ålegrasforekomst.
Administrasjonen vurderer ROS-analysen til å være tilstrekkelig utarbeidet og at avbøtende tiltak
foreslått i punkt 12 sikres i reguleringsbestemmelsene.
Støy:
Planforslaget vil ikke medføre vesentlig økning av dagens støysituasjon.
Renovasjon:
Ved sørlig avkjørsel til planområdet er det avsatt areal til renovasjonsanlegg i form av nedgravde
kontainere. Plassering og omfang av renovasjonsanlegget er utarbeidet sammen med kommunen
og er tilfredsstillende.
Vann og avløp:
Offentlig hovedanlegg for vann og avløp er etablert i området og hat god kapasitet på både vann
og avløpsledning. Nye og eksisterende fritidsboliger skal kobles på offentlig anlegg for vann og
avløp.
Kulturminner:
Det er ikke kjennskap til noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Egen
bestemmelse vedrørende aktsomhetsplikten er tatt med i bestemmelsene, punkt 2.4.
Konklusjon
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En utbygging i sjønære områder som dette er i utgangspunktet ikke ønskelig, men gjennom å
fortette et eksisterende hytteområde, vil en kunne åpne opp for å sikre gode kvaliteter for
allmennheten. Allmennhetens tilgang til de sjønære arealer har vært selve bærebjelken i
reguleringsarbeidet. Forslagstiller har imøtekommet innspill fra administrasjonen underveis i
planarbeidet og fremmer nå en plan rådmannen kan anbefale legges ut til offentlig ettersyn med
gitte endringer.




Rekkefølgebestemmelse 9.1 endres til at Støleveien frem til kryss ved vei f_V2 skal være
ferdig opparbeidet i tråd med vedtatt reguleringsplan for Støleveien, før det kan gis
brukstillatelse til første nye fritidsbolig innenfor planområdet.
Hyttetomt 8,9 og 10 tas ut av planforslaget og reguleres til friluftsområde.
Avbøtende tiltak om å anlegge bøyer i sjø for å begrense ferdsel over ålegrasforekomst
sikres i reguleringsbestemmelsene.
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