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1. GENERELT
1.1

Bestemmelsene gjelder for det området som er vist med plangrense på plankartet.

1.2

Innenfor planområdet skal arealene disponeres til følgende formål etter plan- og
bygningslovens § 12-5:
Bebyggelse og anlegg - § 12-5 nr. 1
Boligbebyggelse (1110)
Fritidsbebyggelse (1120)
Private brygger, Andre typer bebyggelse og anlegg (1500)
Energianlegg, Trafo (1510)
Renovasjonsanlegg (1550)
Renovasjonsanlegg – pumpestasjon (1550)
Småbåtanlegg med tilhørende strandsone (1588)
Naust/sjøbod (1589)

B1
F1-F5
Br1 - Br5
o_T1
o_R1
o_VA1
Sb1, Sb2
N1, N2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - § 12-5 nr. 2
Kjørevei (2011)
Annen veigrunn- Grønt anlegg (2019)
Parkering
(2080)
Kombinert kjøreveg/gangvei (2800)

f_V1, f_V2, f_V3, f_V4
f_AVG
f_P1, f_P2, f_P3, f_P4, f_P5
f_V/G1, f_V/G2

Landbruks-, natur- og friluftsformål - § 12-5 nr. 5
Friluftsformål (5130)

f_Fr1, f_Fr2, f_Fr3

Bruk og vern av sjø og vassdrag § 12-5 nr. 6
Ferdsel (6100)

Fe1

1.3

Innenfor planområdet avsettes følgende hensynssoner etter plan- og bygningslovens § 12-6:
Sikringssoner - frisikt
H140_1, H140_2
Hensynssone - turvei
H410_1, H410_2

1.4

Innenfor planområdet avsettes bestemmelsesområder etter plan- og bygningslovens § 12-7:
Krav til utforming:
#1, #2, #3 og #4
Allmenn tilgjengelige oppholdsområder.
#5
Privat trapp/platting.
Vilkår for bruk av bygning:
#6, #7, #8, #9 og #10
Naust/sjøbod
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2

FELLESBESTEMMELSER

2.1

Overordnet målsetning
Overordnet målsetning med detaljreguleringsplanen er å sikre etablering av allmenn
tilgjengelig turveier, tursti og oppholdsområder, legge til rette for småbåtanlegg og fortetting
av eksisterende hytteområde.

2.2

Tilpasning til eksisterende terreng og lanskapshensyn
Eksisterende terreng og stedlig vegetasjon skal i størst mulig grad opprettholdes ved
gjennomføring av tiltak.

2.3

Utomhusplan
Det skal utarbeides utomhusplan som viser hvordan omsøkte bygninger og parkeringsplasser
er tenkt plassert og tilpasset opprinnelig/naturlig terreng. Utomhusplan skal vise hvordan
terrasser, forstøtningsmurer, opparbeidede plener, plassering av boder mm. er tenkt løst.
Utomhusplan skal leveres sammen med byggesøknaden.

2.4

Aktsomhetsplikten
Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid,
skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder fylkeskommune v/
kulturminnevern, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd.

2.5

Skilting av turvei/tursti og oppholdsområder
Det skal oppføres skilt for merking av allmenn tilgjengelig turvei/tursti innenfor H410_1 og
H410_2, oppholdsområder innenfor #1-4 og brygge Br2. Planlegging og oppføring av skilt skal
gjøres i samråd med Grimstad kommune.

3

BEBYGGELSE OG ANLEGG

3.1

Boligbebyggelse, B1
Innenfor B1 tillates 1 enebolig med tilhørende garasje. Byggegrenser for B1 er angitt på
plankart.

3.2

Fritidsbebyggelse, F1-F5
Innenfor F1-F5 tillates fritidsbebyggelse. F1-F5 omfatter til sammen 24 tomter.
Det tillates 1 fritidsbolig på hver tomt. Bruksareal per fritidsbolig skal ikke overstige 120 m2
BRA inkl. evt. frittstående sovehytte, bod/ anneks eller garasje. Terrasser og parkeringsplasser
skal ikke tas med ved beregning av tillatt bruksareal.

3.3

Byggegrenser, F1-F5
Bebyggelse med tilhørende terrasser skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankart.
Plattinger lavere enn 0,3 m over opprinnelig/naturlig terreng kan anlegges 4 meter utenfor
byggegrense. Det er ikke tillatt å utføre terrenginngrep eller å oppføre forstøtningsmurer,
gjerder eller andre konstruksjoner utenfor byggegrense.
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3.4

Krav til plassering av bebyggelse, byggehøyder og utforming F1-F5
Plassering av bebyggelsen:
Det er kun tillatt med mindre inngrep i fjell for plassering av bebyggelse. Det tillates ikke
inngrep i fjell for etablering av anlegg som hage/plen, terrasser/plattinger, boder eller
lignende.
Byggehøyder:
Tabell 1 angir maks kote for mønehøyder.
Maks kote for gesims er 1 meter lavere enn maks kote for mønehøyder.
Høyde fra overkant ferdig innvendig gulv til møne skal ikke overstige 5,5 meter.
Høyde målt fra opprinnelig/naturlig terreng til overkant ferdig innvendig gulv for bebyggelse
skal ikke overstige 1,2 m. Dersom plassering av bebyggelse medfører at høyde på overkant
ferdig innvendig gulv over opprinnelig/naturlig terreng overstiger 1,2 meter skal bebyggelsen
avtrappes og tilpasses terreng.
Byggeområde

Tomt

Maks kote for
mønehøyder

B1
Eneboligtomt

+ 15,0

1
2
3
4

+19,5
+19,5
+19,5
+20,0

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

+16,5
+17,0
+16,0
+13,0
+14,5
+13,5
+18,5
+19,0
+20,5
+18,5

15
16
17
18

+18,0
+17,5
+16,0
+18,0

19
20
21

+16,5
+17,0
+17,0

22

+21,5
+22,5
+21,5

F1

F2

F3

F4

F5

23
24
Tabell 1.

Planbestemmelser_Stølekilen.

Side 3 av 8

Utforming:
Bebyggelsen kan ha saltak, pulttak eller flatt tak. Nedtrapping av bebyggelsen tillates. Ved
nedtrapping av bebyggelse tillates takterrasse over 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.

3.5

Parkering - bolig og fritidsboliger.
Det skal etableres minst 2 parkeringsplasser per bolig.
Det skal etableres minst 2 parkeringsplasser per fritidsbolig.
Innenfor F1-F5 tillates etablering av 2 parkeringsplasser innenfor hver tomt, med følgende
unntak:
- For tomt 8, 9, 10, 19 og 20 skal parkering etableres i fellesanlegg f_P1- f_P5.
- For tomt 22 og 23 tillates etablering av 1 parkeringsplass innenfor hver tomt. Øvrige
parkeringsplasser skal etableres i fellesanlegg f_P1-f_P5.
Skjæringer i forbindelse med terrengregulering/planering for opparbeidelse av
parkeringsplasser innenfor felt F1 - F5 skal ikke overstige 1,5 m.
Skjæringer skal opparbeides med vegetasjon, eventuell mur skal oppføres i naturstein.

3.6

Parkering - småbåtanlegg.
Det skal etableres minimum 0,5 parkeringsplasser per båtplass. Parkeringsplasser skal
etableres innenfor f_P1-f_P5.

3.7

Allmenn tilgjengelig brygge, Br2
Innenfor Br2 skal eksisterende brygge utbedres og utvides til byggegrense. I plankart er
byggegrenser sammenfallende med formålsgrenser. Brygge skal være åpen for allmennheten
og møbleres med sitteplass for minimum 4 personer.

3.8

Private brygger, Br1, Br3, Br4 og Br5
Innenfor Br1, Br3, Br4 og Br5 tillates private brygger.
I plankart er byggegrenser sammenfallende med formålsgrenser.

3.9

Energianlegg – trafo, o_T1
Innenfor o_T1 tillates trafo. Byggegrenser er angitt i plankart.

3.10 Renovasjonsanlegg, o_R1
Innenfor o_R1 tillates renovasjonsanlegg. Renovasjonsanlegg skal være nedgravd.
Renovasjonsløsning skal være felles for fritidsboliger innenfor planområdet.
3.11 Renovasjonsanlegg – pumpestasjon, o_VA1
Innenfor o_VA1 tillates pumpestasjon.
3.12 Småbåtanlegg, Sb1, Sb2
Innenfor Sb1 og Sb2 tillates småbåtanlegg. Småbåtanlegg skal plasseres innenfor byggegrenser
angitt i plankart og etableres som flytebrygger.
3.13 Naust/sjøbod, N1, N2
Innenfor N1 og N2 tillates naust/sjøboder på en etasje. Bebyggelsen skal utformes med saltak.
Maks mønehøyde er 3,5 m og maks gesimshøyde er 3,0 m. Utforming av naust/sjøboder skal
gjenspeile utforming av eksisterende bebyggelse innenfor bestemmelsesområdene #6 -10.
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Innenfor N1 tillates 1 sjøbod med BRA inntil 15 m2.
Innenfor N2 tillates flere naust og disse kan oppføres sammenhengende.
For sjøboder/naust innenfor N1 og N2 tillates innlagt strøm, og fremlagt vann til eks. sløyebenk
for rensing av fisk.
4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1

Felles bestemmelse
Innenfor planområdet skal det etableres kjørevei, annen veigrunn - grøntanlegg, parkering og
kombinert kjørevei/gangvei som angitt i plankart.
Det er kun tillatt med mindre inngrep i fjell for etablering av infrastruktur.

4.2

Kjørevei, f_V1 - f_V4
Kjørevei f_V1 skal etableres med bredde 4,0 m, sideareal 1,0 m på hver side. f_V1 skal
opparbeides med asfaltdekke.
Kjørevei f_V2, f_V3 og f_V4 skal etableres med bredde 3,5 m, sideareal 1,0 m på hver side.
f_V2, f_V3 og f_V4 skal opparbeides med grusdekke.
f_V1 - f_V4 skal være felles for bolig og fritidsbebyggelse innenfor planområdet og være åpen
for allmenn ferdsel. Oppføring av bom eller lignende skal ikke være til hinder for gående og
syklende.

4.3

Annen veggrunn, grøntanlegg, AVG
Områder regulert til annen veggrunn, grøntanlegg, skal opparbeides med vegetasjon, eventuell
mur skal oppføres i naturstein. Eventuelle skjæringer innenfor AVG nord for f_P5 skal tildekkes
med jordfylling og beplantes, eventuelle murer skal oppføres i naturstein.
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4.4

Parkering, f_P1, f_P2, f_P3, f_P4 og f_P5.
Innenfor f_P1, f_P2, f_P3, f_P4 og f_P5 skal det opparbeides til sammen 34 parkeringsplasser.
Det skal avsettes 6 plasser til allmennheten, 14 plasser til brukere av småbåtanlegg og 14
plasser til fritidsboliger/sjøbu. Se tabell 2 for fordeling av parkeringsplasser.
Ved søknad om tillatelse til å anlegge parkeringsplasser innenfor f_P1 - f_P5 skal det vedlegges
profiler som dokumenterer hvordan anleggene er tilpasset opprinnelig/naturlig terreng.
Skjæringer skal opparbeides med vegetasjon, eventuell mur skal oppføres i naturstein.
Felt

Bruk (tomt/sjøbu/formål)

Fordeling

F_P1

Totalt antall
9

Allmennheten
Småbåtanlegg Sb1, Sb2

3
6

Allmennheten

3

Tomt 8
Tomt 9
Tomt 10
Sjøbu #10

2
2
2
2

F_P2

3

F_P3

8

F_P4

4
Tomt 19
Tomt 20

2
2

Tomt 22
Tomt 23
Småbåtanlegg Sb1, Sb2

1
1
8

F_P5

10

Totalt antall
parkeringsplasser
Tabell 2. Fordeling av parkeringsplasser.

34

4.5

Kombinert kjørevei/gangvei, f_V/G1 og f_V/G2
Innenfor f_V/G1 og f_V/G2 skal det etableres kombinert kjørevei/gangvei med bredde 3,5 m.
f_V/G1 skal ha sidearealer 1,0 m på hver side. f_V/G1 og f_V/G2 skal opparbeides med
grusdekke.
f_V/G1 og f_V/G2 skal være felles for bolig og fritidsbebyggelse innenfor planområdet og være
åpen for allmenn ferdsel.
For kombinert kjørevei/gangvei f_VG1 tillates kun kjøring til/fra fritidsboligtomt 5, 6 og 7.
For kombinert kjørevei/gangvei f_VG2 tillates kun kjøring til/fra enebolig og
fritidsboligtomtene 8, 9 og 10.
Kjøring i forbindelse med anleggsvirksomhet og rydding av vegetasjon tillates.

5

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

5.1

Friluftsområde, f_Fr1
Friluftsområde f_Fr1 skal være tilgjengelig for allmennheten og tilrettelegges for friluftsliv.

5.2

Friluftsområde, f_Fr2
Friluftsområde f_Fr2 skal være tilgjengelig for allmennheten.
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6

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

6.1

Ferdsel, Fe1
Innenfor Fe1 tillates ferdsel med båt.

7

HENSYNSSONER

7.1

Sikringssoner – frisikt, H140_1 og H140_2
Innenfor sikringssonene H140 skal terrenget planeres slik at dette ikke på noe sted er høyere
enn 0,5 m over tilstøtende veiers nivå. Beplantning tillates dersom vegetasjonen ikke hindrer
fri sikt over 0,5 m over tilstøtende veiers nivå.

7.2

Infrastruktursone - turvei, H410_1 og H410_2
Innenfor infrastruktursone H410_1 skal det opparbeides turvei med grusdekke og bredde 2 m.
Fyllingsskråninger skal tildekkes med stedegne vegetasjonsmasser. Traséene skal tilpasses
eksisterende terreng, men i nødvendig grad bygges opp for å oppnå stigning på maks 1:6.
Inngrep i fjell tillates ikke.
Innenfor infrastruktursone H410_2 skal det legges til rette for tursti og det skal ved behov
anlegges rekkverk i bratte partier og ryddes for nødvendig vegetasjon. Det kan gruses og
anlegges klopper ved behov.
Turvei og tursti skal være felles for bolig og fritidsbebyggelse innenfor planområdet og åpen
for allmenn ferdsel.

8

BESTEMMELSESOMRÅDER

8.1

Bestemmelsesområdene #1, #2 og #3 og #4
Innenfor bestemmelsesområdene #1, #2 og #3 og #4 skal det opparbeides allmenn
tilgjengelige oppholdsområder. Det stilles følgende krav til funksjon og utforming:
Funksjon
#1 Møteplass
#2 Grillsted
#3 Utsiktspunkt
#4 Utsiktspunkt

Utforming
Det skal anlegges sitteplass for minst 4 personer.
Det skal anlegges grill og spiseplass med benk og bord for minst 8 personer.
Det skal anlegges sitteplass for minst 4 personer.
Det skal anlegges sitteplass for minst 4 personer.

8.2

Bestemmelsesområdene #5
Innenfor bestemmelsesområdene #5 tillates privat trapp og platting.

8.3

Bestemmelsesområdene #6, #7, #8, #9 og #10
Innenfor bestemmelsesområdene #6, #7, #8, #9 og #10 tillates sjøboder. Det stilles følgende
vilkår for bruk av bygning:
#6, #7, #8, #9 og #10

Sjøboder skal kun benyttes til oppbevaring,
og skal oppføres i 1 etasje med saltak.
Innlagt strøm, og fremlagt vann til eks. sløyebenk for rensing av fisk
kan etableres ved sjøboder.
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9

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

9.1

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.

9.2

Før det kan gis brukstillatelse til nye fritidsboliger innenfor F1-F5 skal turvei innenfor H410_1
og H410_2 og oppholdsområder innenfor bestemmelsesområdene #1, #2, #3 og #4 være
ferdig opparbeidet, og bom i starten av turvei (i enden av f_G/V2) være ferdig montert.
Før det kan gis brukstillatelse til nye fritidsboliger innenfor F1-F5 skal skilting av allmenn
tilgjengelig turvei/tursti (H410_1 og H410_2), oppholdsområder (#1-4) og brygge (Br2) være
ferdig montert.
Før det kan gis brukstillatelse til nye fritidsboliger innenfor F1-F5 skal nedgravd
renovasjonsløsning innenfor o_R være ferdig opparbeidet.

9.3

Før det kan gis brukstillatelse til nye fritidsboliger innenfor F1 og F2 skal nordlig og sørlig
avkjørsler fra Støleveien være ferdig opparbeidet, og f_V1, f_V2, f_V4, f_V/G1 og f_V/G2 være
ferdig opparbeidet.
Før det kan gis brukstillatelse til nye fritidsboliger innenfor F1 og F2 skal f_P1, f_P2 og f_P3
være ferdig opparbeidet, og 6 parkeringsplasser være skiltet for bruk av allmennheten.

9.4

Før det kan gis brukstillatelse til nye fritidsboliger innenfor F3, F4 og F5 skal sørlig avkjørsel fra
Støleveien til f_V2 være ferdig opparbeidet, og f_V2, F_V3, AVG langs f_V3 og
parkeringsplasser innenfor f_P4 og f_P5 være ferdig opparbeidet.

9.5

Før det kan gis brukstillatelse til småbåtanlegg innenfor Sb1 og Sb2 så skal tilhørende
parkeringsplasser være ferdig opparbeidet.
Før det kan gis brukstillatelse til småbåtanlegg innenfor Sb1 og Sb2 så skal det foreligge
beredskapsplan med prosedyrer for å begrense skadene ved eventuelle akutte
drivstofflekkasjer fra båter.
Før det kan gis brukstillatelse til bryggeanlegg innenfor Sb1 skal brygge innenfor Br2 være
utbedret og utvidet til byggegrense, og båtplasser være fjernet.
Før det kan gis brukstillatelse til småbåtanlegg innenfor Sb1 og Sb2 så skal det være anlagt
bøyer i sjø for å begrense ferdsel over ålegrasforekomst.
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