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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.

Teknisk utvalg har behandlet saken i møte 21.08.2018 sak 18/149
Møtebehandling
Beate Skretting, H, og Øystein Møretrø, Frp, fremmet følgende forslag: «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.
Avbøtende tiltak om å anlegge bøyer i sjø for å begrense ferdsel over ålegrasforekomst
sikres i reguleringsbestemmelsene.
Tiltakshaver har gjennom reguleringsprosessen hensyntatt allmennhetens interesser i
området på en god måte og tilrettelagt for økt bruk av området gjennom etablering av
parkering, turvei, tursti og allmenn tilgjengelig utsiktspunkt, grillplass og oppholdsområder.
Standarden på området som rekreasjonsområde blir vesentlig forbedret fra dagens situasjon,
og planlagt kyststi er hensyntatt i planforslaget på en god måte.
Teknisk Utvalg ser det som vesentlig for god arealutnyttelse at det legges til rette for en økt
fortetting av området, og ønsker således at alle de inntegnede tomtene inngår i planforslaget.
Votering
Skretting/Møretrøs forslag ble vedtatt med 6 mot 1(V) stemme for innstillingen.
Teknisk utvalg vedtak/innstilling
I medhold av plan – og bygningslovens §12-10, vedtar teknisk utvalg å legge detaljregulering
for Stølekilen ut til offentlig ettersyn med gitte endringer:
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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.
Avbøtende tiltak om å anlegge bøyer i sjø for å begrense ferdsel over ålegrasforekomst
sikres i reguleringsbestemmelsene.
Tiltakshaver har gjennom reguleringsprosessen hensyntatt allmennhetens interesser i
området på en god måte og tilrettelagt for økt bruk av området gjennom etablering av
parkering, turvei, tursti og allmenn tilgjengelig utsiktspunkt, grillplass og oppholdsområder.
Standarden på området som rekreasjonsområde blir vesentlig forbedret fra dagens situasjon,
og planlagt kyststi er hensyntatt i planforslaget på en god måte.
Teknisk Utvalg ser det som vesentlig for god arealutnyttelse at det legges til rette for en økt
fortetting av området, og ønsker således at alle de inntegnede tomtene inngår i planforslaget.
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