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Eiendom 74/12 (Støle) - Prinsippavklaring om oppstart av reguleringsarbeid

FORSLAG TIL 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.
Dokumentliste:
 Forslagsstillers notat, datert 20.01.2016
Sammendrag:
Eiendommene 74/12, deler av 74/20, m.fl. er avsatt til LNF-område med hensynssone friluftsliv
i kommuneplanens arealedel. Torbjørn Lensebakken ønsker å starte opp planarbeid med tanke
på fortetting av eksisterende bebyggelse av eiendommene. Rådmannen ser at det er flere
overordnede forhold det må tas hensyn til ved en evt. regulering. Imidlertid er det også et stort
potensial for å få etablert et offentlig friområde langs sjøen, samt etablering av kyststi gjennom
området. Dette må inkluderes i et evt. reguleringsarbeid og sikret opparbeidet gjennom
rekkefølgekrav og utbyggingsavtale.
Fakta:
Torbjørn Lensebakken ønsker å starte opp arbeid med detaljregulering på sin eiendom på Støle.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting av fritidsboliger og boliger. Det
aktuelle området er ikke avsatt i kommuneplanen som utbyggingsformål, og det ønskes derfor å
legge saken frem for teknisk utvalg for å få en politisk forankring før det evt. startes opp med
planarbeid.
Området som planlegges regulert, er i kommuneplanen avsatt til LNF formål med hensynssone

for friluftsliv. Anslagsvis halvparten av området er i 100 m-beltet til sjø, og fra Støleveien
(Fv41) er det 20 m byggegrense. Dette gjør at mye av området har overordnede
føringer/begrensinger som vil måtte avklares med sektormyndigheter ved et evt.
reguleringsarbeid. Se for øvrig skisse under som viser et ortofoto av dagens situasjon med pålagt
100 m-belte mot sjø (blå skravur) og 20 m byggegrense mot vei (grønn skravur).

I området i dag er det allerede 7 fritidsboliger og 2 boliger. Deler av strandsonen er privatisert i
form av brygger, sjøbuer og båtfester. Det aktuelle området som planlegges regulert er på ca 40
daa.
Da området er underlagt henynssone friluftsliv, gjelder følgende retningslinjer fra
kommuneplanen og kommunedelplanen for grønnstruktur og filuftsliv:
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 innefor 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.
Det vises for øvrig til vedlagt notat fra forslagsstiler for nærmere beskrivelse av området.
Vurdering:
Som beskrevet i avsnittet over, har området flere føringer fra overordnet plandokumenter. Det er
ikke avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel og store deler ligger i innenfor
enten 100 m-belte til sjø eller 20 m-byggrense mot fylkesvei. Det er likevel mulig å se for seg en
viss fortetting inn i mellom eksisterende bebyggelse i området. En slik fortetting er naturlig å se
for seg avklart gjennom en planprosess hvor en får helhetlige vurderinger for området fremfor
dispensasjonssøknader på enkeltstående tiltak. Rådmannen er derfor positiv til at det startes opp
reguleringsarbeid for området under følgende forutsetninger:
 Det må sikres etablering og opparbeidet et offentlig friområde langs sjøen innerst i
vika/ved bekkeutløpet.
 Det må sikres etablering og opparbeidet kyststi til det offentlige friområdet og videre
igjennom området.
 Sammenblandingen av bolig- og fritidsboligformålet må avklares.
 Avkjørsler/kryss fra Støleveien inn i området må reduseres.
For øvrig vises det til kommuneplanens bestemmelser § 1.3 vedrørende forhold som skal
avklares i reguleringsplaner.
Det presiseres at det er svært viktig at det sikres etablering av offentlige friområdet ved sjøen på
Stølehalvøya. Etter hvert som utbyggingen av Stølehalvøye blir realisert, vil presset på de
sjønære arealene bli større. Tilgangen til og sikring av sjønære arealer er dermed viktig å få
etablert. Dette området har et fint potensial til å oppnå nettopp dette. Gjennom en
detaljregulering vil man kunne sikre dette samt sette premissene for utbygging gjennom en
helhetlig vurdering. Under ser man forslagstillers forslag på arealdisponering innenfor
planforslaget på nåværende tidspunkt. Området angitt med ”opphold” har etter rådmannens
vurdering et stort potensial til å bli et flott offentlig friluftsområde. De grønne pilene angir
mulige traseer for kyststi.

Konklusjon:
Et eventuelt vedtak av en detaljregulering for dette området, vil kunne danne et 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 område
langs sjøen at man anbefaler teknisk utvalg å gi sin tilslutning for oppstart av planarbeid.

