Innspill

Vurdering

1
1,1

Fylkesmannen
Er særlig kritiske til tomt 8,9 og 10. Tomtene vil kunne sjenerende for allmenhetens bruk av både
turstien og resten av området ned mot sjøen. Tomtene vil også bli mer eksponert mot sjøen og
opparbeidelse av tomtene vil innebære terrenginngrep som vil gi en negativ landskapsvirkning.
Bestemmelsen i punkt 3.4 som sier at det kun er tillatt med ‘mindre inngrep i fjell’ vurderes ikke som
tilstrekkelig til å unngå uheldige terrenginngrep for ovennevnte tomter. Støtter på bakgrunn av dette
kommunens administrasjon i vurderingen av tomtene 8,9 og 10 og gir et faglig råd om at disse tas ut av
planen.

1,2

Det er uheldig at turveier og rekreasjonsområder ikke reguleres til offentlige
områder, og vi ber kommunen gjøre en ny vurdering av dette.

1,3

Det er positivt at det er gitt rekkefølgebestemmelser som vil sikre opparbeidelse av turveiene og
oppholdsområdene og at båtplasser flyttes til fellesanlegg. Ønsker at flere av de eksisterende
båtplassene flyttes til fellesanlegget.

2,1

Fylkeskommunen
Svært positivt at det sikres kyststi gjennom området og tilrettelegging med sitteplasser og
grillmuligheter til bruk for allmenheten

Rådmannen er enig i at disse tre tomtene isolert vil gi
negative landskapsvirkninger og kunne være negativt for
allmenhetens bruk av området. Ved 1. gangsbehandling ble
det fattet vedtak i teknisk utvalg at disse tomtene skulle
være med i planforslaget. Begrunnelsen for dette var å sikre
effektiv arealbruk i planområdet gjennom høy utnyttelse.
Som et kompromiss har man gjort endringer i planen for å
minske konflikten mellom privatisering og tilrettelegging for
allmennheten. Området #1 (møteplass og sykkelparkering)
og turveitraseen er justert for å gi større avstand til tomt 10.
Det er også foreslått en revidering i bestemmelse 3.3 som
sikrer at tomt 8, 9 og 10 ikke kan kan gjøre terrenginngrep
eller utføre tiltak nærmere enn 4 meter til områder regulert
til friluftsformål. Eksisterende terreng og stedlig vegetasjon
skal i størst mulig grad opprettholdes ved
gjennomføring av tiltak. Det skal utarbeides utomhusplan
somblant annet skal vise hvordan omsøkte bygninger og
parkeringsplasser
er tenkt plassert og tilpasset opprinnelig/naturlig terreng.
Utomhusplan skal leveres sammen med byggesøknaden. For
å belyse konsekvensene av terrenginngrep bedre er det satt
rekkefølgekrav i bestemmelsene at det skal utarbeides 3D
illustrasjoner ved søknad om tiltak. 3D illustrasjoner skal vise
utforming og terrengtilpassing av tiltaket.

Det er vurdert å gjøre turvei og rekreasjonsarealer offentlige.
Arealbruken er sikret gjennom regulering, opparbeiding og
skilting. Samlet vurderes tiltakene som tilstrekkelige for å gi
gode rammevilkår for friluftsliv i planområdet.

Friluftsli

2,2
2,3

Turveien som skal være åpen for allmenn ferdsel bør sikres i bestemmelser og formål.
Turvei er i planforslaget er angitt som fellesareal i bestemmelsene, mens kartet ikke angir at det
fellesareal.

2,4

Grimstad kommune bør sikre arealer langs sjøen for offentlig formål for eventuelt en fremtidig
videreføring av turvei langs sjøen.

2,5

3 p-plasser i f_P2 er planlagt satt av til allmenheten. Dersom disse skal sikres juridisk, skal de ha
offentlig benevnelse o_p2.

2,6

Riktig formål for småbåthavn med flytende installasjoner er småbåthavn under kategorien Bruk og
vern i sjø og vassdrag, med tilhørende anlegg.
Alle brygger er angitt som private i oversikten over formål og benevnelser i bestemmelsene, mens Br2 Brygge Br2 skal tilrettelegges for almennheten og dette
angis som allmenn tilgjengelig i bestemmelse 3.7.
ivaretas ved skilting og etablering av sitteplasser.

2,7

Se kommentar til 1,2
Turvei er angitt i bestemmelsene som allment tilgjengelig.
Arealet skal fortsatt være i privat eie men skiltes for allmenn
bruk. Skilting i planområdet skal gjøres i samråd med
kommunen.
Planforslaget legger til rette for videreføring av turvei/kyststi
sørvest for tomt 18 område H410_3 i plankart. Tilgrensende
områder (langs sjø) nordvest for planområdet er bebygd og
har store terrengforskjeller. Kyststi i dette området vil ha
begrenset tilgjengelighet.
5 parkeringsplasser er hvorav 1 HC plass er forbeholdt
allmenheten og skal ligge i f_p1. Bruken er sikret i
bestemmelsene.
Formålet er endret i plankart og bestemmelser.

2,8

Administrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune støtter administrasjonen i Grimstad kommune i rådet Se kommentar til 1,1
om å ta ut hyttetomt 8,9 og 10 av planforslaget og reguleres til friluftsområde. Disse vil bli liggende i et
bratt terreng og lagt på linje med eksisterende hyttebebyggelse. Administrasjonen anbefaler at nye
hytter legges bak eksisterende hytter. Spesielt har hyttetomt nr.10 en problematisk avgrensing som
hindrer å føre frem turvei i det naturlig daldraget. Turveien er vist plassert noe til side for daldraget for
å opprettholde en fire meters grense til grense for plassering av hyttebebyggelsen. Dette vil kreve mer
terrengarrondering enn nødvendig. Administrasjonen anbefaler sterkt at hytte nr. 10 utgår og gir
tilstrekkelig plass for å føre frem turveien.

3
3,1

Statens Vegvesen
Ny fylkesveg 41 med gang- og sykkelveg må inkluderes i planområdet.

3,2
3,3
3,4

Minimum må areal for ny veg vises i planen og avkjøringen/kryss inkluderes i plankartet.
Byggegrense på 20 meter fra midtlinjen til ny Stølevei må tegnes inn.
Krever rekkefølgebestemmelse om at Støleveien skal etableres før det gis brukstillatelse til nye
fritidsboliger.
Ønsker ny rekkefølgebestemmelse som sikrer at avkjøringer skal være opparbeidet før
anleggsvirksomhet startes. Tegninger skal godkjennes av Statens vegvesen.
Siktsoner må fremgå tydelig av plankart og samsvare med bestemmelse om frisiktsone i
bestemmelsene.

3,5
3,6

Avkjørsler med siktsoner omfattes av reg plan for Støleveien.
Plankart følger opp avklaringer avtalt i møte med Statens
vegvesen i møte 10.01.19
Se kommentar til 3,1
Byggegrense er inntegnet på plankart.
Rekkefølgebestemmelse 9.1 er revidert ihht forslag.
Rekkefølgebestemmelse 9.2 er revidert ihht forslag.
Se kommentar til 3,1

3,7

Område Fr3 ved tomt 24, med sin nærhet til planlagte boligfelt, vil komme til å fungere som en snarvei Tursti som passerer tomt 23 er sikret i plankart med H410_4
inn i området og ned til sjøen. Vi mener derfor at dette må ivaretas med å avsette tilstrekkelig areal til og arealene er regulert til friluftsområde Fr3. Ved Støleveien
siktsone.
vil tursti «lande» på fortau som allerede ligger inne i
reguleringsplan for Støleveien. Hensyn til sikt er ivaretatt i
bestemmelser 7.1 iht. avtale med SVV.

3,8

Det bør vurderes å redusere avkjørsler til planområdet

3,9

Areal for adkomst og veg for allmenheten, må sikres enda bedre i planen, og slik at både
parkeringsplasser (for bil og sykler) og «turveien» i hensynssone H410 er offentlig areal. Det bør
vurderes å sikre friluftslivsareal offentlig, der det i planen tilrettelegges for
rasteplasser/grillplass/utsiktsplass(er) til sjø.
Det bør tilrettelegges for strandareal og/el. brygge plass med mulighet for å komme ut med
kajakk/kano/vindsurfebrett o.l.

3,1

3,11

4

Det er mulig å sjøsette kajakk og lignende fra Brygge Br2.
Langs Fr2 er det også mulighet for dette men det legges ikke
inn som eget område i plankart da området er bratt.
Tilrettelegging for allmennheten innenfor planområdet retter
seg hovedsakelig mot landbasert rekreasjon. Se #1-4 og
turveier.
Dersom ikke areal for tur og friluftsliv blir sikret til offentlig bruk, vil hele området kunne bli privatisert Se kommentar til 1,1 og 2,3. Planforslaget legger til rette for
og igjennom bruk, forbeholdt hytteeiere i området. Anbefaler at turveien i denne planen planlegges og videreføring av turvei sørvest for tomt 18. Se H410_3 i
blir sett som en strekning på den framtidige kyststien. Turveien må da anlegges bort til sørøstlig grense plankart. Se bestemmelse 7.1 vedr mulighet for fremtidig
av planområdet.
utvidelse av turvei og 2.5 vedr merking av denne.
Tilgrensende områder (langs sjø) sørvest for planområdet er
bebygd og har store terrengforskjeller. Videreført kyststi i
dette området vil ha begrenset tilgjengelighet.

Kystverket
Viser til bestemmelse 9.5 som sier det skal anlegges bøyer i sjøen. Ber om at bestemmelsen utgår. Det Bestemmelsen er tatt ut. Konsekvensene dette medfører for
vil ikke gis tillatelse til å etablere slike bøyer.
for Ålegraslokaliteten er avklart med Fylkesmannen.
Minner om at brygger og fortøyningsinstallasjoner krever tillatelse av kommunal havnemyndighet.

5

Man har redusert fra 4 til 2 avkjørsler. At planområdet har to
avkjørsler anses som forsvarlig da fritidsbebyggelse ikke
genererer så mye trafikk.
Se kommentar til innspill 1,1 og 2,3

Bjørn Støle, 74/4

5,1

Eier eiendom tilgrensende i sør 74/4, mener at planlagt flytebrygge Sb2 må flyttes slik at tilflott til
denne blir innenfor egen grense, viser til vassdragsloven.

6
6,1

Einar Wierlie
Eier brygge tett opp til småbåtanlegg Sb1 og regner med at adkomst (tilflott) til planlagte småbåthavn
ikke er i konflikt med tilflott til egen bygge.
Viser til tinglyst og godkjent parkeringsplass der det i foreliggende plankart er regulert avkjørsel fra
f_V1 til f_V/G1. Det er plass til 3 biler, og at adkomstvei (f_V/G1) ikke kan anlegges før tilsvarende
areal (7mx5m) er sikret i plan, og er ferdig opparbeidet og tinglyst.

6,2

Det er arbeidet frem en revidert byggegrensene for Sb1 og
Sb2 som rådmannen vurderer som et kompromiss som
ivaretar nye båtplasser og eksisterende
rettigheter\båtplasser. De nye grensene er skrenket inn med
to meter og legger opp til seks meters utriggere. Følgende er
lagt til i bestemmelse 3.12 Småbåthavn, Sb1, Sb2: Innenfor
Sb1 og Sb2 tillates småbåthavn. Småbåthavn skal plasseres
innenfor byggegrenser angitt i plankart og etableres som
flytebrygger. Båtplasser innenfor småbåthavn Sb1 og Sb2
skal ikke være til hinder for fortøyning og inn-/utkjøring
(tilflott) til: båtplasser ved brygge Br1 - båtplasser ved brygge
Br3 - Fremtidige båtplasser innenfor eiendom (gnr/bnr) 74/4.

Se kommentar til 5,1
I plankart, innenfor område f_P2 er det avsatt 5m x 7m
(bredde) som erstatter eksisterende parkering. Fordeling av
planlagte parkeringsplasser er angitt i tabell 2 under
bestemmelse 4.4. Rekkefølgekrav 9.8 stiller krav om
opparbeidelse av nye parkeringsplasser før eksisterende
fjernes.
Steingjerde er undersøkt og bilder sendt til fylkeskommunen.
Kommmunens foreløpige vurdring er at dette er
sannsynligvis er maskinelt opparbeidet grunnet størrelsen på
steinene og således ikke har noen verneverdi.

6,3

Informerer om et gammelt steingjerde i bakkant av nåværende tinglyste parkeringsareal som må
flyttes ved anleggelse av f_V/G1.

6,4

Påpeker at de sommerstid kan ses mye flytende ålegras som er kuttet av propeller på båter som går på Belastningen på Ålegraset vil øke, men økningen anses som
innsiden av Saltøya, og at dersom antall båtplasser utvides fra dagens 7-8 til fremtidens 40, vil
innenfor tålegrensen.
belastningen på ålegraset øke.

7
7,1

Leif Magnus Udjus, 74/54
Med bakgrunn i at tomt er større enn nye tomter så forventes det at tomten ikke omfattes av krav til
maks BYA 120 m2 som gjelder for nye hyttetomter. Vil ha retten til å gjenoppbygge eksisterende hytte
i samme størrelse og kvalitet dersom nødvendig. Krever å ha retten til å bygge en bod evt anneks i
tillegg til eksisterende hytte.

Eiendomsgrense i plankart er justert ihht oppmåling.
Byggegrenser anses som tilstrekkelige mht fremtidig bygging
av bod. Bestemmelse 3.2 er supplert for å kunne gjenreise
hytte i samme størrelse.

72

7,3

7,4

Krever at foreslåtte plasseringer av nærliggende fritidsboliger og nye veier kontrolleres mot oppmålt
tomt (74/54), slik at de plasseres i korrekt avstand til eiendomsgrenser for 74/54. Ønsker en skriftlig
bekreftelse at korrekte avstander opprettholdes.
Har asfaltert adkomst til hytte direkte tilknyttet Støleveien. Det kreves at hele kostnaden for å etablere
ny vei opp til tomt 74/54 belastes grunneier. Hevder at i skjøtet for eiendommen står det at han har
«veirett frem til Støleveien».
Planforslaget beskriver at alle fritidsboliger skal få 2 parkeringsplasser, så da krever jeg at min tomt
innfaller inn under dette da området jeg har fått tillatelse til å parkere på i 48 år ser ut til å falle
innenfor foreslåtte nabotomt. Jeg mister de to eksisterende parkeringsplasser jeg har pr dags dato.

Nye bebyggelse skal ligge minimum 4 meter fra
eiendomsgrense.

Rett til 2 nye parkeringsplasser innenfor tomt 1 på eiendom
74/12, evt udjus egen tomt, er sikret i bestemmelsene 3.5.

7,5

Tillatte byggehøyder for fritidsboligene innenfor F2 er av en bemerkelsesverdig høyde og med antall
Det vises til tabell 1, bestemmelse 3.4 der tillatte
foreslåtte tomter vil jeg miste utsikten til Stølekilen. Krever antall hyttetomter redusert, samt at tillatte byggehøyder (mønehøyde) er angitt. Av tabell fremgår det at
byggehøyde reduseres.
eksisterende hytte på tomt 13 har byggehøyde +20,5. Maks
mønehøyde for tomt 5-12 ligger mellom + 13 og + 19.

7,6

Har brukt direkte kyststi fra hytta og ned til Stølekilen (beskrevet i skjøtet). Pga gjengrodd sti har
gangsti forbi bolig (B1) vært benyttet. Opplever stien som privatisert da den ligger tett opp til
boligtomt. Det stilles spørsmål til planforslaget som anses å privatisere gangsti ytterligere ved å tillate
3 fritidsboliger innenfor 100 metersbeltet ved Stølekilen.
Det kreves at hytter innenfor tomt 8, 9 og 10 trekkes bakover i terrenget, utenfor 100 metersbeltet,
slik at kysten er tilgjengelig for allmenheten.
Har tinglyst båtplass ved Stølekilen. Ser at brygge er fjernet i planforslaget for å gi plass til flytebrygger,
noe det ikke er gitt tillatelse til. Krever at brygge/båtplass forblir der den har vært siden 1968 da
Magne Rasmussen kjøpte tomt inkludert båtplass fra Nils Andersen.

7,7
7,8

8
8,1
8,2
8,3

9
9,1

Roald Stykket, 74/68, tomt 21
Ønsker følgende endring for tomt 20: sørvestlig byggegrense settes 8 m fra plangrense og at maks
kotehøyde for møne reduseres til +15 m.
Aksepterer makeskifte av areal. Areal til sti (bredde 3m) byttes mot tilsvarende areal i sørvest som
innlemmes i eiendom 74/68.
Har tinglyst rett til å disponere 3,5 m ved brygge. Har vært i dialog med grunneier ifm med
omplassering av tinglyst båtplass til nytt brytteanlegg (Sb1). Det forusettes at tinglyst rett til båtplass
ikke slettes.
Vibeke Sembom og Eva Sandberg Lindtveit, 74/44
Utbygging av fritidsboliger på tomt 8, 9 og 10 vil føre til privatisering og dermed hensynet til
allmenheten faller bort og at bruken av kyst stien/turveien vanskeliggjøres.

Se kommentar til innspill 1,1 og 1,2

Se kommentar til innspill 1,1 og 1,2
Tiltakshaver er være avhengig av å få til private avtaler
dersom eksisterende rettigheter ikke er tilstrekkelige. Det er
nedfeldt i rekkefølgebestemmelsene at:….før det kan gis
brukstillatelse til bryggeanlegg innenfor Sb1 skal brygge
innenfor Br2 være utbedret og utvidet til byggegrense, og
båtplasser være fjernet.

Delvis ivaretatt, byggegrensen er juster i henhold til innspill.
Høyde er ikke redusert.

Planforslaget ivaretar rett til båtplass.

Se kommentar til innspill 1,1 og 1,2.

9,2

Utbygging i 100-meters beltet er uheldig og vil kunne skape presedens andre steder i kommunen.

Se kommentar til innspill 1,1 og 1,2.

9,3

Fritidsbolig på tomt 14 og 16 ligger innenfor 100-meters beltet. Hyttene vil forringe vår adkomst og
vårt privatliv ved at den blir liggende så nær våre uteområder, veranda o.l. viser til vedlagte bilder.

Hytte 16 ligger i 100 meters beltet. Hytten blir liggende på
motsatt side av planlagt adkomstvei. Formålet med planen er
blant annet å fortette eksisteredne hytteområde.

9,4

Viser til tinglyst vei og veirett for vei regulert med f_V2 i plankart. Har tinglyst vei og veirett. I flg. Dom i
jordskifteretten ble dette ytterligere stadfestet i forbindelse med vei til Simonsens hytte. Hytte 14 og
16 må ha egen vei/adkomst, da vi motsetter oss bruken av vår vei som vi har tinglyst rett til. Eventuelt
vil vi kreve kompensasjon for bruken av denne. Kan ikke se at dette er tatt hensyn til i planene

Kjøreadkomst til tomt 14 er justert. Ny avkjøring skjer fra
f_V4. Kjøreadkomst til tomt 16 fra f_V2 er beholdt.
Tiltakshaver må selv skaffe seg rettigheter til å etablere
denne veien.

9,5

Utbygging av flytebrygge innenfor Sb1 anses som et inngrep i privatretten. Ønsker ikke kostnader for
noe man ikke vil ha.

9,6

Flytebrygge vil komme i konflikt med ålegrassforekomsten, skjæret ved Dannevigs brygge samt
tilgangen til Ruhavens brygge.

9,7

Viser til fare for forurensning og stiller spørsmål ved om kommunen har vært på befaring.

9,8

Er sterkt mot planen og da den er for omfattende og vil endre landskapet i alt for stor grad. Krever at
det i forbindelse med det videre planarbeid blir avholdt befaring i området med alle berørte parter.

Tiltakshaver må avklare de privatrettslige forhold med
hjemmelshavere før det kan etableres flytebrygge innenfor
Sb1.
Ålegrasforekomst vil bli påvirket men er innenfor
tålegrensene, viser til temarapport for vannmiljø. Se
kommentar til innspill 9,5
Økt antall båter øker faren for forurensing. Det skal
utarbeides beredskapsplan for drivstofflekasjer før det kan
gis brukstillatelse til småbåthavner. Saksbehandler har vært
på befaring, om teknisk utvalg ønsker befaring avklares før
behandling.
Se kommentar til innspill 1,1 og 1,2.

10

Helle Ruhaven, Ingvild Ruhaven og Per Ivar Ruhaven, sameiet Ruhaven 74/27, Kjørrvigveien 12

10,1

10,2

Mener tiltak i planen ikke medfører at området som rekreasjonsområde vesentlig blir forbedret fra
dagens situasjon. Hevder etableringen av småbåtanlegg og hytter anlagt i 100 metersbeltet gjør
området vesentlig dårligere som rekreasjonsområde
Ønsker at nordligste bryggeanlegg og hytte 8,9 og 10 tas ut av planen og at søndre bryggeanlegg
revurderes.

Se kommentar til innspill 1,1 og 1,2.

10,3

Avbøtende tiltak foreslått i konsekvensutredningen er ikke ivaretatt i planforslaget, adkomst til nye
brygger fordrer adkomst over ålegrasslokaliteten. Kan ikke se at antallet båtplasser er redusert.

10,4

Et småbåtanlegg vil ha negative miljøkonsekvenser for Stølekilen mtp vannkvalitet og ålegresset.
Ruhavenbekken er sterkt forurenset på grunn av overvann som slippes ut her.
Nordlige småbåtanlegg krenker Strandretten og er i strid med naborettslige lover ved å redusere
Se kommentar til 5,1
brukskvaliteten gjennom å vanskeliggjøre båtfortøyning med ankerfeste, bading og bruk av bryggen og
tilgrensende sjøareal.
Det er svært uheldig å tillate en detaljregulering som kan skape privatrettslige tvister om lovligheten til
å anlegge småbåtanlegget.

10,5

10,6

11
11,1

11,2

12
12,1

Margrethe Dannevig Flaa, 74/53
Er en del av et bryggesameie som ble opprettet av jordskifteretten i 2008 og består av 8 private
båtplasser. Er sterkt imot at det anlegges flytebrygge som man mener vil føre til betydelig mer
forurensing i Stølekilen.
Stiller seg tvilende til at allmennhetens interesser ivaretas ved at det bygges 17 hytter, sjøbuer og to
flytebrygger i området. Mener tomt 8, 9 og 10 vil komme i konflikt med friluftsområdet.

Plassering av bryggeanlegg er justert underveis i
planprosessen slik at anlegg ikke ligger over
ålegrasforekomst. Inn/utkjøring til nordlig bryggeanlegg vil gå
over ålegras forekomst. Ved innsending til 1. gangs
behandling (illustrasjonsplan datert 28.05.18) lå nordlig
bryggeanlegg over ålegras forekomst. Som følge av dialog
med administrasjonen og jf. forslag til avbøtende tiltak i
vannmiljørapport (datert 28.05.18) så ble nordlig
bryggeanlegg redusert i størrelse slik at anlegg ikke lå over
ålegrasforekomst. Det er denne nedjusteringen det vises til i
revidert utgave av vannmiljørapport (datert 03.07.18).

Se kommentar til innspill 5,1

Se kommentarer til innspill 1,1 og 1,2

12,2
12,3

Knut Dannevig
Området per er i dag er godt tilrettelagt for allmenn ferdsel. Planforslaget vil skape større utfordringer Se kommentarer til innspill 1,1 og 1,2
for allmenn ferdsel og friluftsaktiviteter.
Anbefaler at hyttetomt 8, 9 og 10, som ligger innenfor 100-meters beltet tas ut av planen
Det vises til beskrivelse av at flytebryggeanlegg er redusert, men at det dette ikke anses som
Se kommentar til innspil 10,3
avbøtende tiltak da opprinnelig plan var enda mer omfattende. Med bakgrunn i hensyn til
ålegrasforekomst og et rikt biologisk mangfold så frarådes det sterkt å gi tillatelse til foreslåtte
flytebryggeanlegg

13
13,1

Cecilie Bjerke Skjømming og Bjørn Skjømming, 74/28-29 tomt 19
Ønsker at byggegrense mot nordvest endres for med dette å gi mulighet for skjerming av uteplass.

Byggegrense er endret i plankart.

13,2
13,3
13,4

13,5

14
14,1

14,2

Ønsker at det sikres i planen at dagens parkering og adkomst til hytte ikke fjernes før det
parkeringsplass innenfor f_P4 og adkomst fra f_P4 til hytte er ferdig opparbeidet.
Ønsker at trapp som ligger langs sørvestlig plangrense sikres i plan tilsvarende som
bestemmelsesområde #5.
Opplyser om at de har tinglyst båtplass ved brygge som er regulert til Br2. Ved omplassering av
båtplass så er det ønskelig at denne legges til Sb2 og dette sikres i bestemmelsene, og at
rekkefølgekrav sikrer etablering ny båtplass innenfor Sb2 før dagens båtplass fjernes.

Det vises til nytt rekkefølgekrav 9.8.

Det legges til grunn at flytting av adkomst (fra parkering til tomt 21), parkering innenfor f_P4 og ny
omplassert båtplass er uten kostnader for eier av gnr 74 bnr 28,29.

Flytting av parkering og adkomst bekostes eier av gnr/bnr
74/12.

Reidar Grunde Simonsen, Leif Magnus Udjus, Eva C. Sandberg Lindtveit, Brit Jacobsen, Vibeke
Sembom, Dreng Simonsen og Knut Sembom, 74/45, 74/44 og 74/54
Detaljreguleringen er en vesentlig privatisering av området, utbygging skjer delvis i 100-metersbeltet
og er i strid med kommuneplanen, der området er regulert som LNF område og hensynssone for
friluftsliv.
Formålet med planen er i følge planbeskrivelsen å legge til rette for allmenn ferdsel gjennom
etablering av turvei, tursti og allmenn tilgjengelig grillplass og oppholdsområder», er det svært
forunderlig at dette ikke har fått en mer fremtredende plass hvis
man ser planene under ett. Ser man helt objektivt på den planen som er fremmet, bærer den i all
hovedsak preg at privatisering av kystområde i form av grunneiers utbygging av private
fritidseiendommer for salg.

Trapp er sikret i plankart og angitt med #6 i bestemmelser
8.2 og plankart.
Rekkefølgekrav 9.8 sikrer at eksisterende båtplass ikke
fjernes før ny båtplass som erstatter denne er ferdig etablert.

Se kommentar til innspill 1,1 og 1,2

Det står også at fortetting av eksisterende hytteområde og
etablering av småbåtanlegg er en del av disse formålene.

14,3

Stiller seg spørrende til argumentasjonen i plandokumenter som sier området per i dag er vanskelig
tilgjengelig grunnet terrenghindringer men at det skal opparbeides rekreasjonsområder for
allmennheten på steder med flatere terreng og der tilretteleggingen av adkomst ikke skal medføre
terrenginngrep.

Fra bestemmelse 7,1 Innenfor H410_2 og H410_4 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.

14,4

Den private bryggen Br2 eies ikke av tiltakshaver og endret bruk av denne må avklares med eierne.

Se kommentar til innspill 5,1

14,5

Mener saken kan skape en uheldig presedens for utbygging i LNF områder med hensynssone for
friluftsliv og utbygging i strandsonen.
Minner om administrasjonens tilrådning om å ta ut hytte 8,9 og 10 og regulere dette området til
friluftsområde. Stiller seg spørrende til argumentasjon fra teknisk utvalg hvorfor tilrådningen ikke
følges og mener at utbyggers rettigheter går foran allmennhetens interesser. Hytte 8,9 og 10 må i alle
tilfeller ut av planen før den kan godkjennes.

14,6

14,7

Viser til forskning som sier at småbåthabvner nær Ålegraslokaliterer reduserer diversitet av smådyr og
samfunnsstruktur av smådyr. Savner en vurdering av dette i konsekvensutredningen.

14,8

Den delen av Stølekilen som det søkes om tillatelse for å bygge småbåtanlegg er svært grunn og har
dårlig vannutskifting. En markant økning av båttrafikk i området vil derfor kunne ha negative
økologiske konsekvenser. Ved tidligere utbygging av bryggeanlegg innerst i kilen var dette
argumentasjon som ble brukt mot å etablere småbåtanlegg. Hvordan kan en større utbygging av
småbåtanlegg være forsvarlig nå?

14,90 Bruk av vei til eiendommene 74/44 og 74/45 er i hovedsak eksklusiv til disse eiendommene foruten
74/12 sin rett til å benytte veien i forbindelse med skogsdrift. Viser til rettsforlik i Aust-Agder
jordskifterett. Planens bruk av veiene er uforenelig med privatrettslige forhold.

15
15,1

Pål V. Dannevig
Mener det er vesentlig forskjell i det som ble varslet i planoppstart og planprogrammet i forhold til
planforslaget som ble sendt på høring når det gjelder informasjonen om etablering av småbåtanlegg.
Mener det strider mot §14 i forskrift om konsekvensutredning som sier tiltaket skal tydeliggjøres og og
hvilke problemstillinger dette kan medføre. Det påpekes at hensikten med varsel om oppstart av
reguleringsplan er å informere om hva planarbeidet går ut på.

Utbygging av bryggeanlegg har tidligere blitt avvist som følge
av at tiltak omfattet mudring. Dersom omtalt utbygging
(merknad) omfattet mudring så kan dette være årsak til at
negative økologiske konsekvenser ble brukt som argument
mot slikt tiltak. Tiltak innenfor planforslaget omfatter ikke
mudring.
Tiltakshaver er avhengig av å få til private avtaler dersom
eksisterende rettigheter ikke er tilstrekkelige.

Utdrag fra oppstartsvarselvarsel 08.02.17:
«Hensikten med reguleringen er å legge til rette for en
fortetting av det eldre hytte-/boligområdet, og å sikre tilgang
til og tilgjengelighet langs sjøen. Det vil også være aktuelt å
samle og opp-gradere eksisterende brygger og sjøboder i
området, og evt. utvide antall båtplasser ved etablering av
mindre flytebryggeanlegg. »
Utdrag fra fastsatt planprogram (datert 10.10.17):
"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".

15,3

Stiller spørsmål til opplysninger om antall nye båtplasser, og mener dagens bryggen med Br2 kun
omfatter 5 båtplasser, ikke 12 slik planbeskrivelsen hevder.

I henhold til rettsforlik fra rettsmøte 15.05.09 disponeres
strandlinje og sjøgrunn av Støle Bryggesameiet. 8
eiendommer har like store andeler i sameiet. I planforslaget
planlegges disse 8 båtplassene + 4 båtplasser i sørvest
omplassert til nye bryggeanlegg (Sb1 og Sb2). Antall nye
båtplasser ved Sb1 og Sb2 er 28. Planforslaget har ikke lagt
føringer for private brygger innenfor Br1 og Br3-5.

15,4

Stiller spørsmål om bryggeanlegg Br2 vil bli et godt område for allmennheten da dette ligger i den
innerste delen av en båthavn og ikke innehar gode kvaliteter. At området vil bli et godt område for
allmenheten er nevnt i saksfremlegg til 1.gangsbehandlingen, hevder dette gir feilaktig informasjon til
teknisk utvalg.

Regulering av Br2 til en allmenn tilgjengelig brygge er gjort
etter ønske fra administrasjonen. Allmennheten mangler
tilgang til brygge i dagens situasjon. Med dagens situasjon
som utgangspunkt så anses regulering av Br2 til en allmenn
tilgjengelig brygge som et positivt supplement med tanke på
tilgjengelighet til vannet.

15,5

Det stilles spørsmål om data for «Grimstad ytre kystvann», som er brukt i «Konsekvensutredning
Planområdet for denne planen ligger innenfor vannområdet
temarapport vannmiljø», danner godt nok grunnlag for evaluering av vannkvaliteten. Sammen med feil «Nidelvas vannområde» (landdelen) og «Grimstad ytre»
antall nye båtplasser vil konsekvensene bli mer negative enn rapporten tilsier.
(kystdelen), og klassifiseringen av disse vannområdene er
svært relevant for vurdering av vannmiljø innenfor
planområdet. I tillegg er det gjennomført befaring og
spesifikke faglige vurderinger av vannkvaliteten i Stølekilen
og Ruhavenbekken.

15,6

Det stilles spørsmål til bruken av avbøtende tiltak i rapporten. Endringer fra tidligere planforslag i
prosessen er ikke avbøtende tiltak. Planforslaget skal sammenlignes med 0 situasjonen (uten tiltak).
Feil metodikk er videreført i administrasjonens saksfremstilling til 1.gangsbehandling som
undertegnede mener er villedende for beslutningstakere i teknisk utvalg.

15,7

Mener planforslag strider mot alle interessene som plan- og bygningsloven har som intensjon å sikre, Se kommentar til innspill 1,1 og 1,2
spesielt pbl §1-8 som gir forbud mot tiltak i 100-meters beltet og som sier at det skal tas særlig hensyn
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det at det foreligger en
konsekvensutredning betyr ikke nødvendigvis at man må godkjenne tiltaket.

Tilpasninger i de valgte alternativene for å unngå eller
begrense negative konsekvenser bør gjøres før man vurderer
avbøtende tiltak. Det riktige ved reduksjon i planforslaget
hadde vært å eventuelt redusere konsekvensen, ikke
beskrive det som et avbøtende tiltak. Følgene av en feilaktig
bruk av avbøtende tiltak i temarapporten for vannmioljø
endrer ikke hvilken totaleffekt småbathavner har for
vannkvaliteten og økologisk tilstand i Stølekilen.

15,8

Stiller spørsmål om fordelene ved å godkjenne planforslaget veier opp for de negative konsekvensene. Ut i fra en totalvurdering vurderes de samlede
Argumenter om manglende båtplasser er ikke godt da det burde planlegges småbåtanlegg på
konsekvensene til å være positive. Det anerkjennes at tiltaket
overordnet nivå hvor graden av konflikt er lavere. Prinsippavklaringen i teknisk utvalg 16.02.2016
også isolert sett har negative konsekvenser.
omhandler etablering av fritidsboliger i et LNF område med hensynssone friluftsliv. Det betyr ikke at
det det bør tillates småbåtanlegg.

16
16,1

Turid Bodin Robertsen og Einar Robertsen, 74/48, tomt 24
Har innsigelser mot ny side parkering (f_P5)
Gjør oppmerksom på at ønske fra grunneier (forslagsstiller) av 74/12 om makebytte av eiendom ikke
er aktuelt.
Viser til tinglyst rett til 2 parkeringsplasser og at disse har bredde 5,42 og ligger nord for dagens
adkomstvei (vei regulert til f_V2 i planforslaget).
Kan akseptere at 2 tinglyste parkeringsplasser legges som angitt i illustrasjonsplan (sist rev. 26.06.18).
Det bør avmerkes en god snuplass i enden av denne blindveien.

16,2
16,3
16,4
17

Planforslaget sikrer rett til 2 parkeringsplasser innenfor f_P6.
Snuhammer er angitt i plankart.

Glenn Andersen, 74/64, Støleveien 191
Opplyser om at septikk ligger innenfor areal avsatt til tomt 8 og at septikk har vært plassert der i rundt Evt rett til legging av nye rør avtales direkte med grunneier.
40 år. Planlegger å koble seg til offentlig kloakk og ønsker ikke å flytte septikk da dette blir kostbart.

17,1
17,2

18

18,1

18,2
18,3

Ønsker at tomt 8, 9 og 10 tas ut av planen og beholdes som friareal, da tomt 8 og 9 hindrer en del sikt
mot sjøen og dermed senker verdien på eiendommen.
Knut Ruhaven Sæthre, Kristin Sæthre Bondevik og Elin Sæthre Ruhaven, sameiet Ruhaven 74/27,
Kjørrvigveien 10
Ber om at foreslåtte småbåtanlegg reduseres til å dekke antall nye hytter. Nordre anlegg vil hindre
adkomst til egen brygge, samt at den vil være til hinder på våre båtplasser. Mener at adkomst til og fra
nytt båtanlegg vil gjøre egen badeplass utrygg. Ønsker at nordre småbåtanlegg Sb1 tas ut og at Sb2
reduseres.
Om flere eiendommer nå skal tilkobles kommunalt vann- og avløpsnett, så ber vi om at det gjøres en
grundig konsekvensanalyse av fremtidig utslipp i bekken og at det blir en utbedring av dagens utslipp.
Påpeker at økt kapasitet på kommunal overvannsledning har medført mye støy ved utløpet og
ubehagelig lukt i perioder med mye tørke.
Ber om at allmennhetens tilgjengelighet sikres og at man unngår for stor grad av privatisering ned mot
kyststi foran hyttetomt nr 8, 9 og 10.

Se kommentar til innspill 1,1 og 1,2

Se kommentar til innspill 5,1. Det er et ønske å få etablert
flere båtplasser i Grimstad.

Dette spørsmålet må avklares i den tekniske planleggingen.

Se innspill til kommentar 1,1 og 1,2

