Landbruksavdelingen

Grimstad kommune
Postboks 123
4891 GRIMSTAD

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/1833

Dato
25.10.2018

Høringsuttalelse til forslag til detaljregulering for Stølekilen i Grimstad
kommune
Vi viser til oversendelse datert 07.09.18 fra Grimstad kommune med vedtak om å legge
forslag til reguleringsplan for Stølekilen ut til offentlig ettersyn.
Bakgrunn
Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av et eksisterende hytteområde, etablere
et småbåtanlegg og å legge til rette for turvei, tursti og allmenn tilgjengelige
rekreasjonsområder.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde, med
hensynssone friluftsliv.
Innspill fra Fylkesmannen
Vi viser til Fylkesmannens uttalelse i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, av
28.03.2017. I planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn var det også åpnet for å legge til
rette for nye boliger. I vårt innspill i oppstartsfasen var vi kritiske til dette, og vi er derfor tilfreds
med at det nå reguleres kun nye fritidsboliger.
Videre pekte vi på at planarbeidet måtte sikre allmennhetens tilgang til strandsonen, og at det
måtte etableres en god buffer mot hyttebebyggelsen slik at adkomsten til sjøen oppleves som
god for aktuelle brukere, dvs at adkomstvei/strandsone ikke får preg av å være privatisert. I
planforslaget som nå foreligger mener vi at dette bare til en viss grad er ivaretatt. Vi er særlig
kritisk til tomtene 8, 9 og 10 som er plassert mellom eksisterende bebyggelse og
sjøen/adkomstveien til sjøen. Fylkesmannen er av den oppfatning at disse tomtene vil kunne
bli 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 her. Vi 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.

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Planforslaget vurderes å ha gode intensjoner om å tilrettelegge de sjønære arealene for
allmenheten, både med turveier og rekreasjonsområder. Hvorvidt allmenheten faktisk sikres et
godt rekreasjonsareal er vi mer usikre på, ettersom områdene ikke reguleres til offentlige
områder. Det er uheldig at turveier og rekreasjonsområder ikke reguleres til offentlige
områder, og vi ber kommunen gjøre en ny vurdering av dette. Det er derimot positivt at det er
gitt rekkefølgebestemmelser som vil sikre opparbeidelse av turveiene og oppholdsområdene
før det gis brukstillatelse til nye hytter i området.
Det legges til rette for småbåthavn med plass til 40 båter fordelt på to flytebrygger med 20
plasser på hver. Tiltaket innebærer ikke mudring i sjøen og det legges heller ikke opp til
båtopplag innenfor planområdet, for øvrig er tiltaket utredet med tanke på konsekvensene for
vannmiljø og naturmangfold. Av disse 40 plassene er det 12 eksisterende båtplasser som
flyttes til dette fellesanlegget, og de resterende 28 plassene er nye. Småbåthavna innebærer i
så måte en viss opprydding i dagens bilde med mange mindre brygger og båtplasser. Dette
vurderes som positivt, men vi mener det med fordel kunne vært omplassert flere av disse
eksisterende plassene. Plassering og omfang av bryggene er tilpasset de registrerte
forekomstene av ålegress i området.
Utover dette har vi ingen merknader til planforslaget.

Med hilsen

Jørgen Sæbø (e.f)
senioringeniør

Terje Flaten
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Terje Flaten, tlf: 37 01 75 94
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24.10.2018
17/735-6
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L13
Tine Eilen Gunnes

Uttalelse til detaljregulering for Stølekilen, Grimstad kommune
Viser til oversendelse datert 7.9.2018 vedrørende offentlig ettersyn av forslag til
detaljregulering for Stølekilen i Grimstad kommune.
Bakgrunn
Planområdet ligger mellom Støleveien og sjøen og omfatter om lag 4,7 dekar. Planområdet
bebygd med en helårsbolig og syv fritidsboliger, samt flere eldre sjøbuer, brygger og
båtplasser. Store deler av planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende
infrastruktur. Planforslaget hjemler 24 tomter for fritidsbebyggelse hvorav 7 er eksisterende.
Planen legger opp til etablering av småbåtanlegg for 40 småbåter hvorav 28 er nye plasser.
Videre er det intensjon om å tilrettelegge for allmenn ferdsel gjennom etablering av turvei og
oppholdsområder langs sjøen.
Planfaglige råd, regionale og nasjonale interesser
Planforslaget legger opp til fortetting av et eksisterende hytteområde. Gjennom
fortettingsprosjekter bør en tilføre områdekvaliteter. Det er derfor svært positivt at en
gjennom planarbeidet sikrer kyststi gjennom området og tilrettelegging med sitteplasser og
grillmuligheter til bruk for allmenheten. Turveien som skal være åpen for allmenn ferdsel bør
sikres i bestemmelser og formål. Formålet er i planforslaget angitt som fellesareal i
bestemmelsene, mens karte ikke angir at det fellesareal. Grimstad kommune bør sikre
arealer langs sjøen for offentlig formål for eventuelt en fremtidig videreføring av turvei langs
sjøen.
3 p-plasser i f_P2 er planlagt satt av til allmenheten. Dersom disse skal sikres juridisk, skal
de ha offentlig benevnelse o_p2.
Kun faste kai- og bryggeinstallasjoner skal ha formålet Småbåtanlegg under kategorien
bebyggelse og anlegg. 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 angis som allmenn tilgjengelig i bestemmelse 3.7.
Administrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune støtter administrasjonen i Grimstad kommune
i rådet 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.
Automatisk fredete kulturminner og kulturminner nyere tid
Ingen merknader.

Med hilsen

Tine Eilen Gunnes
Rådgiver
Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til: FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
STATENS VEGVESEN region sør
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Grimstad kommune
Postboks 123
4891 GRIMSTAD

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Solveig Hellevig / 38121587

17/18162-10

Deres referanse:

Vår dato:
31.10.2018

Reguleringsplan- Stølekilen hytteområde på høring og offentlig ettersynGrimstad kommune
Viser til oversendt forslag av 7.09 2018 til reguleringsplan for Stølekilen hyttefelt på Stølehalvøya.
Planen er en regulering av et cirka 48 da stort LNFR området, bebygd i dag med 1 enebolig og 7 hytter,
til et hyttefelt med 17 nye hytter, parkeringsplasser og teknisk infrastruktur (inkl. kjøreveier). Planen
omfatter også regulering/fortetting i strandsona, med brygger og småbåthavn. Det er i dag 12
båtplasser som skal økes med 28 båtplasser til 40 båtplasser.
Arealet er i dag LNFR -landbruk/natur/friluftsliv/rekreasjon og med hensynssone (vektlegging) på
friluftsliv. Det er også ett formål med planen, å tilrettelegge for «allmenn ferdsel» i området. Når
arealet i utgangspunktet var for friluftsliv, forstår vi dette som ivaretakelse av allemannsretten og
mulighet for allmenhetens til friluftsliv/rekreasjon i planområdet.
Planen legger til rette for at 6 parkeringsplasser skal være for allmennheten og at turveien ned til
småbåthavna skal kunne brukes av alle. Denne skal være stengt med bom, være 2 meter bred og også
være til hytte 19 og 20. Videre er det i planen markert; en grillplass, to utsiktspunkter og sitteplass for
minst 4 personer i gjenværende grønt belte mot sjøen.

Fv. 41, Støleveiens funksjon / formål
Den samlet utbyggingen, som kommuneplanen viser for Stølehalvøya, forutsetter en trafikksikker og
utbedret Fv. 41. Det er meget viktig i et trafikkbilde med en lengre tidsperiode med anleggstrafikk
til/fra utbyggingsområdene, som skjer samtidig med økende hverdagstrafikk fra boliger og hytter.
Statens vegvesen har for alle utbyggingsplaner på Stølehalvøya hatt fokus på at fylkesvegen bygges før
utbygging og med en standard som sikrer trygg skolevei for boligområdene, god framkommelighet for
transportsyklisten og en fylkesveg som fungerer som trafikksikker vei for reiser i både arbeid og fritid.
Fylkesvegen skal også ha funksjon som trivelig tur/sykkelveg imellom boligfeltene på Støle og kunne
sikre en transportforbindelse mellom boligområdene lenger inne og ut til Støle.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Langsævn 4

Statens vegvesen

4846 ARENDAL

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Fylkesvegen er eneste og viktigste veg for alle trafikantgrupper til /fra Støle, også gående og syklende.
Slik vil det være fram til de gående/evt. syklende, får en kystvei– forbindelse langs sjøen.
Det er en forutsetning at Fv. 41 bygges ut med kapasitet og trafikksikker transport for alle
trafikantgrupper, som kommer som følge av trafikken fra ny utbygging av bolig-, hytteområder og
småbåthavner. Dette er del av den framlagte planen, men vi mener dette må sikres ende bedre enn i
planforslaget (Se pkt.1 nedenfor.)

Innspill til reguleringsplanen og formålet: hytteområde og småbåthavn.
1) Ny Fv. 41 må vises i plankartet.
Ny fylkesveg 41 med gang- og sykkelveg må inkluderes i planområdet. Minimum må areal for ny veg
vises i planen og avkjøringen/kryss inkluderes i plankartet.
2) Fylkesvegens byggegrense på 20 meter fra midtlinje, ny veg.
Ny Fv. 41 med byggegrense på 20 meter, fra midtlinje veg, må tegnes inn i kartet.
NB! Statens vegvesen tar forbehold om at inntegning av ny veg og byggegrense vil få følger for areal på
hyttetomtene og krav til plassering og opparbeidelse av tomterekka 1-4 og 22-24, inntil fylkesvegen.
3) Reguleringsbestemmelse, rekkefølgebestemmelse §9.1
Denne reguleringsbestemmelse er en forutsetning for utbyggingen og må gjøres enda tydeligere i
forhold til framtidig Fv. 41. Vi foreslår følgende ny tekst:
Reguleringsbestemmelse §9.1. Fv.41, Støleveien skal være bygd, i samsvar med nyeste reguleringsplan
for Støleveien, før det gis brukstillatelse til første nye fritidsbolig innenfor planområdet.
(I dag har reguleringsbestemmelsene 9.1. følgende tekst:«Støleveien fram til kryss f_V2 skal være ferdig
opparbeidet i tråd med vedtatt reguleringsplan for Støleveien, før det gis brukstillatelse til første nye fritidsbolig
innenfor planområdet.»)

4) Avkjøringene/ kryssområdet og før anleggsarbeid startes opp.
Statens vegvesen vil be om at det vurderes om planområdet trenger to bilavkjøringer. Det vil være en
fordel av hensyn til trafikksikkerheten at antall kryss blir redusert til ett.
Avkjøringene/ kryssområdet må inn som del av planområdet og framgå av plankartet og med siktsoner
i begge retninger (kryss fV1/Fv. 41 mangler siktsone). Kryssene må detaljtegnes og det må framlegges
horisontal og vertikal kurvatur som innfrir våre Håndbok krav. Statens vegvesen mener at bygging av
avkjørslene/kryss, må framskyndes og slik at de er opparbeidet før anleggsvirksomhet tar til.
Vi foreslår ny formulering om avkjørsler i §9.3:
Reguleringsbestemmelse §9.3: Før det igangsettes anleggsvirksomhet i området skal avkjøringen (e)
være opparbeidet. Det skal utarbeides tekniske tegninger som godkjennes av Statens vegvesen.
Siktsonene må tydelig framgå av plankartet og slik at reguleringsbestemmelse § 7.1 om frisiktsoner
tydelige samsvarer med plankartet.
5) Småbåthavn
Det framgår ikke av planen om det blir mulig å kjøre ned med småbåter til bryggeanlegg/ småbåthavn.
Turvegen er beskrevet at skal opparbeides med 2 meter bredde og være tilkomstveg til to hyttetomter.
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Vi har gått ut fra at en ikke skal kjøre ned med større biler og hengere? Dersom vegen til småbåthavna
skal ha slik funksjon må standard økes og hensyn til snuplasser og sporingskurver legges inn.

Innspill til reguleringsplanen og formålet: friluftsliv, rekreasjon og turmål.
6) Fr3 friluftsformål og med mulig turvei/snarvei?
Med forbehold at en ikke har befart området så ser en at grøntdraget Fr3/arealene ved tomt 24, med
sin nærhet til planlagte boligfelt, vil komme til å fungere som et «smett», «tråkk», «snarvei» inn i
området og ned til sjøen. Vi mener derfor at dette må planlegges og sikres trafikksikkert. Siktsoner må
i tilfeller tegnes inn og tilstrekkelig areal avsettes.
7) Parkeringsplasser og turvei.
Da en her omdisponerer et 48 mål stort LNFR område til utbyggingsformål, er det bra at planen legger
opp til at allmenhetens mulighet for rekreasjon / friluftsliv avbøtes og med en veg fra fylkesveg og
fram til tilrettelagte turmål og sjø-nære områder.
Vi mener at 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 er vår erfaring at det er viktig at områder til sjø tilrettelegges for å kunne utøve friluftsliv med
kajakk/kano/vindsurfebrett o.l. Det bør derfor være forutsigbart at en kan sette fra seg bil og komme
ut på sjøen fra brygge eller strand.
Videre bør det vurderes å sikre friluftslivsareal offentlig, der det i planen tilrettelegges for rasteplasser
/grillplass/utsiktsplass(er) til sjø. Videre at det tilrettelegges for strandareal og/el. brygge plass med
mulighet for å komme ut med kajakk/kano/vindsurfebrett o.l.
Dersom ikke areal for tur og friluftsliv blir sikret til offentlig bruk, vil hele området kunne bli privatisert
og igjennom bruk, forbeholdt hytteeiere i området.
Dersom det er badeplass/badeberg i planområdet, bør slike arealer gjøres tilgjengelig for alle.
Som nevnt innledningsvis er gående og syklende i dag henvist til Fv. 41. Vi mener det vil være et viktig
tiltak for trivsel, frilfuftsliv og folkehelse, om initiativ til planleggingen/bygging av kyststi igjen blir tatt
fatt i av Grimstad kommune.
Vi anbefaler at turveien i denne planen planlegges og blir sett som en strekning på den framtidige
kyststien. Turveien må da anlegges bort til sørøstlig grense av planområdet.
Vi påpeker at utbedringen og standardhevingen av Støleveien ikke er prioritert som regionalt eller
nasjonalt viktig. Denne og de andre utbyggingsplanene på Stølehalvøya er private utbygginger og ikke i
samsvar med nasjonale eller regionale føringer for utbygging / samferdsel. Fylkesvegens
standardheving er for å legge til rette for private utbygginger av hytter og boliger. Nødvendig
standardheving på Fv.41, Støleveien, er derfor ikke p.t. i handlingsprogrammet for fylkesveger.

Vegavdeling Agder – Seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen
Glenn Solberg
Seksjonsleder

Solveig Hellevig
Senioringeniør
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL

Grimstad kommune

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Anne Brit Fjermedal
Telefon:
91680545
Vår referanse: 17/2455
Deres
16/17731-24
referanse:
Dato:
17.09.2018

Postboks 123
4891 GRIMSTAD

Grimstad kommune - Offentlig ettersyn for detaljregulering for Stølekilen Tilbakemelding fra Fiskeridirektoratet region Sør
Vi viser til mottatte høring av detaljregulering for Stølekilen.
Fiskeridirektoratet region Sør hadde ingen merknader til oppstartsvarsel. Vi kan ikke se at
planforslaget vil ha vesentlige konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta, og har
således ingen merknader til planforslaget.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Anne Brit Fjermedal
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 55 23 80 00
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51 49 16 89

17/2455

Mottakerliste:
Grimstad kommune

Postboks 123

4891

GRIMSTAD

Kopi til:
Fiskerlaget Sør
Kystverket Sørøst

Stenersgata 2
Postboks 1502

0184
6025

OSLO
ÅLESUND
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Grimstad kommune
Postboks 123
4891 GRIMSTAD

Vår dato: 05.10.2018
Vår ref.: 201700926-4
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 16/17731-24

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
1

NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Detaljregulering
for Stølekilen - Grimstad kommune
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Postboks
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GRIMSTAD

Deres ref.:
16/17731—24

Uttalelse
Grimstad

Vår ref.:
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Saksbehandler:
Aase Kristin Eikenæs
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av detaljreguleringsplan
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Vi viser til brev av 7.9.2018 vedrørende
Stølekilen i Grimstad kommune.

offentlig

ettersyn

Dato:
18.10.2018
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for Stølekilen

-

av detaljreguleringsplan

Formålet med planen er bl.a. å legge til rette for fortetting
etablering av småbåtanlegg.
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for

hytteområde

og

Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning,
sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning
og jobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens
behov for framkommelighet
og effektive havner. Kystverket deltar i
planmedvirkning
og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.
Havne- og farvannsloven
har som formål å legge til rette for god fremkommelighet,
trygg
ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og
hensynet til fiskeriene og andre næringer. Kystverkets regionkontorer
skal ivareta disse
interessene i det regionale og lokale planarbeidet
Merknader
til planforslaget
Planforslaget
legger til rette for etablering av småbåtanlegg.
Videre står det følgende i
forslag til bestemmelser
pkt. 9.5: «Før det kan gis brukstillatelse
til småbåtanlegg
innenfor
Sb1 og Sb2 så skal det være anlagt bøyer i sjø for å begrense ferdsel over
å/egrasforekomst.
»
Kystverket Sørøst påpeker at tillatelse til etablering av bøyer som skal regulere ferdselen i
et område er et tiltak som krever tillatelse fra Kystverket Sørøst, jf. havne— og
farvannsloven
§ 19 andre ledd. Det kan ikke påregnes å få tillatelse til etablering av bøyer
etter havne- og farvannsloven
§ 19 som skal beskytte ålegrasenga.
Kystverket
Sørøst ber
om at bestemmelsen
i sin helhet utgår.
Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten
i kommunens
sjøområde krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet,
jf. havne— og farvannsloven
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etablering av brygger og fortøyningsinstallasjoner.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Einar Wiierlie <wierlie@online.no>
5. oktober 2018 12:45
Postmottak Grimstad
Stølekilen planident 396
Støleutbygging.docx; Parkering.jpeg

Categories:

BK

Hei
Ved forrige søknad var fortetning av sjøbuer inne i bildet.
Ser nå at de er selvfølgelig utelatt, siden grunneeier ikke har noen rettighet på disse.
Siden min brygge ligger tett opptil planene om flytebrygger, regner jeg med at adkomsten til disse
har sin egen løsning.
Vedlagt følger min kommentar, samt tinglyst kopi av min parkeringsplass.
Mvh.
Einar Wierlie

Grimstad kommune
Samfunns- og miljøsektor
PB 123
4891 Grimstad

Grimstad, 22.09.18

OFFENTLIG ETTERSYN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØLEKILEN SAK 18/149

Jeg har følgende merknader til planen:

1.

Det sted som er planlagt som avkjørsel til veg/sti for å komme inn til planlagte hytter fra
adkomstvei til Støleveien 191, er min tinglyste rett på eiendommen.
Jeg har tinglyst og godkjent parkeringsplass der i forbindelse med at jeg står som eier av en
av sjøbuene på eiendommen. Parkeringsplassen min er 7 meter bred, og det er da mulig å
plassere 3 biler der. Adkomstvei kan ikke anlegges på min tinglyste plass uten at det ordnes
så jeg får – tilsvarende plass – like lang eller kortere gangavstand til sjøbua – ferdig omsøkt –
ferdig opparbeidet og tinglyst. Se kopi av min tinglysing.

2. Bak den parkeringsplassen jeg i dag har, ligger et gammelt steingjerde. Slike ting trodde jeg
skulle bevares – i hvert fall må det behandles om steingjerdet kan fjernes for å anlegge vei.

3. Ålegras. Kjørrviga har mye ålegras. Jeg er nesten daglig, sommerstid på brygga. Da flyter
det mye ålegras som er kuttet av propeller på båter som går på innsiden av Saltøya. Dersom
antall båtplasser utvides fra dagens 7-8 til fremtidens 40, vil belastningen på ålegraset øke.

Med hilsen
Einar A. Wierlie

Bieveien 32
4878 GRIMSTAD

Parkeringsrettighet

/

Eier av "den gra bua" gis rett ti! parkeringsplass pa 7 x 5 mete.r lokalisert ti! den
andre siden av bekken Vis a' vis innkj0TSel ti! hytte bak Langehei pa gnr.74,
'
bnr.12.

'-�#ff-o.

Ov;IJ �,,e,,,�

Underskrift og dato
Bier gnr.74 bnr.12

TINGLYST

;;.,ojt �C'}
I

�c,i,i

A - u)�

Underskrift og dato
Mottager

2.Q}) 7. l 'l

/

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Monica Udjus <mu@christiansoghennie.no>
7. oktober 2018 19:55
Postmottak Grimstad
Jon Øyvind Reme; Mamma-Pappa; micana@hotmail.com
Merknader til planforslag for Stølekilen

Categories:

BK

Som grunneier av tomt 74/54, har jeg lest igjennom planforslaget for Stølekilen, innlevert av Torbjørn
Lensebakken, og har følgende kommentarer:
1. Min tomt ble oppmålt 21. September 2018 og bekreftet til 1,3 mål. Dette er en tomt av betydelig
større areal enn de foreslåtte nye fritidsboligene i F1-5. De nye fritidsboligene begrenses til BOA på
120m2 inkludert anneks/bod evt garasje. Jeg forventer at min tomt som nesten er dobbelt så stor
IKKE inngår under denne begrensningen. Jeg er også opptatt av å ha retten til å gjenoppbygge
eksisterende hytte i samme størrelse og kvalitet dersom det måtte bli nødvendig. Jeg krever å ha
retten til å bygge en bod evt anneks i tillegg til eksisterende hytte.
2. Nå som min tomt er oppmålt krever jeg at Asplan Viak ser over foreslåtte plasseringer av
nærtliggende fritidsboliger og nye veier, slik at de plasseres i korrekt avstand til min tomtegrense.
Ønsker en skriftlig bekreftelse at korrekte avstander oppreholdes.
3. Jeg har per dags dato asfaltert adkomst til min hytte direkte tilknyttet Støleveien. Den har jeg hatt
i 48 år, dvs helt siden jeg kjøpte hytta. Grunnet at div. grunneiere på Støle ønsker å fortette området
må Støleveien utbedres. Dette innebærer at vår direkte tilgang til Støleveien da blir stengt og legges
til ny vei på baksiden av vår tomt. Det er en stor høydeforskjell og et bratt naturterreng. Her kreves
det mye for å tilpasse ny vei opp til min tomt og jeg krever at hele kostnaden for å etablere ny vei
opp til min tomt belastes grunneier i sin total. Vil også nevne at i Skjøtet står det at jeg 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.
4. Da jeg kjøpte hytta i 1970 hadde jeg en flott utsikt utover Stølekilen. Dessverre har området rundt
oss, som eies av Lensebakken, grodd helt igjen. Jeg stiller meg derfor positiv til at området fortettes
til en viss grad, uten å ødelegge eksisterende naturterreng. Kun minimale tilpasninger. Planen som
ligger inne til høring viser mange små tomter som ligger alt for tett, spesielt i området foran min
hytte dvs F2. Tillatte byggehøyder for fritidsboligene innenfor F2 er av en bemerkelsesverdig høyde
og med antall foreslåtte tomter vil jeg miste utsikten til Stølekilen. Dette er grunnet antall foreslåtte
tomter og forslått totale byggehøyder. Jeg krever antallet redusert, samt at tillatte byggehøyde
reduseres.
5. Mine barn og nå barnebarn bruker sjøarealene rundt Stølekilen flittig, har gjort dette siden 1970.
Familien min har hatt direkte kyststi fra hytta og ned til Stølekilen, noe som er beskrevet i skjøtet.
Dessverre har denne kyststien grodd igjen da dette er tomten til Lensebakken. Vi har derfor benyttet
oss av kyststi foran Glenn Andersen, som eier bolig B1. Denne stien privatiseres da den ligger så tett
opp til hans tomt, at jeg stiller meg spørrende til planforslaget som går ut på å privatisere denne
kyststien ytterligere ved å tillate 3 fritidsboliger innenfor 100 metersbeltet ved Stølekilen. Dersom
kommunen ønsker å oppfordre allmenheten til å benytte seg av området langs Stølekilen, bør disse
tre fritidsboligene ikke godkjennes der foreslått. Det er uforståelig for meg at Grimstad Kommune
kan vurdere bebyggelse innen 100 metersbeltet da alle oppfordres til å verne om naturen. Jeg ser
det svært uheldig å tillate bebyggelse innen 100 metersbeltet, da en godkjennelse av disse hyttene

skaper en uheldig presidens. Jeg krever at disse hyttene trekkes bakover i terrenget, utenfor 100
metersbeltet, slik at kysten er tilgjengelig for allmenheten.
6. Jeg har en tinglyst båtplass ved Stølekilen, samt en dom hos Jordskifteretten som gir meg full rett
til å disponere denne bryggen/ båtplassen. Jeg ser at planforslaget har fjernet MIN brygge for å lage
flytebrygger. Det har jeg ALDRI gitt Lensebakken tillatelse til. Jeg krever at min brygge/båtplass forblir
der den har vært siden 1968 da Magne Rasmussen kjøpte tomt inkludert båtplass fra Nils Andersen.
Jeg stiller meg positiv til at kyststier etableres, slik at allmenheten får bedre tilgang til Stølekilen, men
krever at planen om antall fritidsboliger reduseres drastisk, samt at 100 meters byggeforbudet
opprettholdes. Jeg krever at totale BOA for min tomt økes drastisk, da min tomt har et større areal
en nye foreslåtte tomter. Jeg krever å opprettholde min eksisterende båtplass. Jeg krever også at
den totale kostnaden for etablering av ny adkomst til min hytte dekkes av Lensebakken, da
Støleveien utbedres grunnet grunneiers ønske om fortetning av Støle, og jeg da fratas min min
adkomst til hytten.

Mvh,
Leif Magnus Udjus

Sent from my iPad

Grimstad Kommune
Samfunns og miljøsektor
Grimstad

Notodden 13.10.2018

Merknader / uttalelser i forbindelse med detaljreguleringsplan for Stølekilen.

Undertegnede har følgende merknader til reguleringsplanen.
Undertegnede er eier av tomt nr 21 med dertil eksisterende hytte. I Forslag til: detaljregulering
Planbestemmelser stølekilen siste revisjon 04.09.18 står det på s 3 av 8 Byggehøyder. Jeg registrerer
at tomt nr 20 får samme maks kote for mønehøyde som for min hytte som i utgangspunktet ligger
kotemessig ca 3m høyere i terreng enn den planlagte tomt nr 20.
Dersom dette blir en realitet, og at hytte på tomt nr 20 bygger hytten maksimalt mot sørlig
byggegrense vil dette få store konsekvenser for sjøutsikten fra hytte nr 21. Dette vil i så fall innebære
at vår fremtidige utsikt fra stuevinduer og fra terasse blir rett i hytteveggen /taket til tomt 20.
For å avbøte på dette ber jeg om at byggegrensene på hyttetomt nr 20 blir satt til maksimalt der
«hytten» er inntegnet i Nedskalert illustrasjonsplan s 27 av 37 i forslag til detaljeregulering
planbeskrivelse utgave 3 revidert 21.08.2018.
Videre avbøtene tiltak ville Være å redusere kotehøyde på møne med den naturlige høydefoskjellen
det er på de 2 tomtene i dag ca 3m.
Dette er for øvrig noe jeg har diskutert med grunneier og han har sagt det vil fra hans side komme en
endring på tomt nr 20 byggegerenser noe som tilsier at mine anførsler blir ivaretatt.
Når det gjelder makeskifte til sti 3m er grunneier og undertegnede enige i at dette var en fornuftig
måte og gjøre dette på.
Videre har undertegnede vært i dialog med grunneier om de tinglyste 3,5m jeg disponerer i
tilknytning til foreslått fellesbryggeanlegg ( Sb1) kan brukes til felles bryggeanlegg mot at jeg får
bryggeplass i felles bryggeanlegg (Sb1), uten å måtte slette min tinglyste rett.
Vedlegg: Kart som viser ny ønsket byggegrense

Med vennlig hilsen
Roald Stykket
74/68 tomt nr 21

1
Til Grimstad kommune, plan miljø og landbruksenheten

14.10.2018

Kommentarer til detaljreguleringsplanen for Støle området.
Fra 74/44. Vibeke Sembom
Røed 34
4823 Nedenes

Eva Sandberg Lindtveit.
Sætrevegen 153
3910 Gvarv

INNLEDNING.
I utgangspunktet setter vi pris på initiativet til forskjønning av området, men kan vanskelig se at
fortetting av hytter/bebyggelse er forskjønnende. Ved forskjønning bør må man ta hensyn til
eksisterende bebyggelse og natur, legge til rette for naturopplevelser etc.
Man ønsker å lage Kyst-sti/tursti samt bål-plasser, utsiktspunkter samt sittegrupper på og eller ved
brygger.
I dag er den mest reelle adkomst via sjøen og å gå i land på private brygger. Det kan vi ikke se blir
gjort i dag, og vi har liten tro på at dette vil bli gjort i større utstrekning senere. Men hvis så skulle
skje legges det ikke opp til gjestebrygger for ilandstigning.
Man har også den omtalte ålegras forekomsten. Ved økt bruk av brygger og andre tilrettelagte
aktivitetsområder vil presset på denne forekomsten øke selv om man legger ut merkebøyer. Det blir
rett og slett for trangt ved denne utbyggingen.
ØVRIGE KOMMENTARER
Sitat: 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, 8. 9, 10, inngår i
planforslaget.
Hytte 8, 9, 10 Ligger innenfor 100 meters beltet. Vi har tidligere selv erfart hvor vanskelig det er å
få dispensasjon fra denne så vi skjønner ikke at dette kan tillates.
Ref. Planutvalget. Tiltakshaver har gjennom regulerings prosessen 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 oppholds områder
Standarden på området som rekreasjonsområde blir vesentlig forbedret fra dagens situasjon, og
planlagt kyst sti 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.
Ved å tillate bygging her, 8, 9, 10, ser vi at hensynet til allmenheten faller bort fordi fortetting her
vil føre til ytterligere privatisering. Slik vil bruken av kyst stien/turveien vanskeliggjøres.
Bygger man i 100 meters fører dette til privatisering.
74/44
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Ser også at man er opptatt av at om man gir tillatelse til disse planene, særlig innenfor 100 meters
beltet vil, dette kunne skape presedens andre steder i kommunen. Dette er, som vi ser det, ikke en
ønsket utvikling. Se under.
Ref. Rådmannens innstilling: 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.
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
viser til 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.
Dette er vi enige i, men vi kan ikke se at dette er hensyntatt.
Hytte 14 og 16. Disse blir også liggende innfor hundremetersbeltet. Se illustrasjon under.
Her har vi, 74/44 tinglyst vei og veirett. I flg. Dom i jordskifteretten ble dette ytterligere stadfestet i
forbindelse med vei til Simonsens hytte. Se vedlagt kopi av forliket.
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.
Viser også til vedlagte e-post fra Lensebakken hvor vi forstår at han ser helt bort fra jordskifteretten.
Hytte 16. Vi kan ikke se at det her er plass til en hytte av den størrelse tiltakshaver ønsker. Denne
vil forringe vår adkomst og vårt privatliv ved at den blir liggende så nær våre uteområder, veranda
o.l. se bilder under. Det vil for øvrig også hytte 14.

74/44
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Vår hytte sett fra tomt nr. 16. Veien i forkant.

Tomt nr. 16 og naboens driftsbygning sett fra vår veranda. Veien i forgrunnen.

Vi kan allerede nå se hvordan dette vil bli fordi området allerede er snauhogd.
Tidligere grunneier oppførte for noen år siden driftsbygning på nabotomten. Denne godkjente vi
under forutsetning av at vegetasjonen skulle beholdes i størst mulig grad. Dette ble ikke gjort og det
er her tiltakshaver nå vi oppføre en hytte.
De andre planlagte hyttene vil dessuten medføre store inngrep i terrenget, fjerning av skog etc.
Har kommunen vært på befaring i området?
Dessuten var utgangspunktet for utbyggingen, tursti/kyststi samt, selv skal jeg ha en hyttetomt, min
bror, samt mine to barn, se e-post vedlagt. Dette er 4 hytter, ikke 17 som det er søkt om.
Denne utbyggingen vil etter vår mening forringe kvaliteten på området som attraktivt
turområde, samt verdien av vår og andres eiendommer.
Brygger/småbåthavn; Vi har i skjøte tinglyst rett til brygge på grunneieres grunn. Denne har
gjennom årene blitt restaurert og forskjønnet. Det samme med bøye/moringer.
Vi har brygge/båtplass og har ikke ønske om noe annet. Dessuten ble det gjennom en dom i
jordskifteretten stadfestet at vi hadde disse rettighetene.
74/44
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Ved å legge en småbåthavn ut fra denne brygga vil dette være et inngrep i privatretten fordi dette er
noe vi ikke ønsker.
Man tar fra oss noe og erstatter det med en flytebrygge som etter vår mening i tillegg vil komme i
konflikt med ålegrassforekomsten, skjæret ved Dannevigs brygge samt tilgangen til Ruhavens
brygge.
Like viktig er faren for forurensing ved å konsentrere båter på et forholdvis lite område.
Vanngjennomstrømningen her er meget dårlig. Det synes for oss som om kommunen heller ikke her
har vært på befaring for ved selvsyn å se området. Vi har i så fall ikke hørt noe om det.
Et annet og for oss like viktig moment er her det økonomiske. Vi har en brygge som er betalt og
ønsker derfor ikke kostnader for noe vi ikke vil ha.
KONKLUSJON
Slik vi ser det er disse planene noe ganske annet enn det vi ble presentert tidligere.


Vi ble presentert en plan som innbar å legge en kyststi langs vår eiendom samt bruke vår
eksisterende vei. Dette er vi imot.



Området måtte reguleres slik at grunneier skulle få bygge hytte for seg og sine barn, totalt 4
hytter. Ikke 17 som nå er planlagt. Dessuten blir flere liggende innfor hundremetersbeltet.



Flyte brygge skulle anlegges slik at området ble «forskjønnet» og vi skulle få kjøpe
båtplass her «billig». Vi ønsket ikke dette da vi allerede har brygge. Dessuten skulle denne
nye flytebrygga ta utgangspunkt i vår brygge. Det vi nå får presentert er en småbåthavn på
40 båtplasser.



Området skal forskjønnes. Vi kan ikke med vår beste vilje se at en fortetting av denne
størrelsesorden i et forholdsvis lite og sårbart område kan kalles forskjønning. Vi befinner
oss innfor 100 meters beltet, og vi vet av egen erfaring hvor vanskelig det i sin tid var å få
bygge 3 kvm som tilbygg til anneks.

Kommunen skriver: 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.


Området er på 4,7 mål. 2,4 mål skal gå til hyttetomter, resten, 2,3 til infrastruktur. De fleste
ligger innenfor 100 metersbeltet. Tar man i tillegg hensyn til 20 meters grensen fra veg blir
det ikke stor igjen til friluftsliv og natur. Vi ser for oss snauhogst og utsprenging av hele
området, altså rasering.

Vi er ikke beroliget av forsikringer om at det ikke skal foretas større inngrep i naturen.
Derfor er vi imot disse planene. De er etter vårt syn altfor omfattende og vil endre landskapet i alt
for stor grad.
Vi krever at det i forbindelse med det videre planarbeid blir avholdt befaring i området med alle
berørte parter.
74/44
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NB. Vi har tillatt oss å klippe ut denne fra prinsipperklæringen som viser hundremetersbeltet
og 20 meters grensen fra vei..

Vibeke Sembom

74/44

Eva Sandberg Lindtveit.

Jon Øyvind Reme
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Knut Sembom <knutsembom@outlook.com>
onsdag 4. april 2018 22:37
ICE Ektefelle
Fwd: VS: Reguleringsplaner Stølekilen, berørte eiendom 74/44 mm.

Sendt fra min iPhone
Videresendt melding:
Fra: Torbjørn Lensebakken <post@taxare.no>
Dato: 4. april 2018 kl. 20:14:21 CEST
Til: "vibse@online.no" <vibse@online.no>
Emne: VS: Reguleringsplaner Stølekilen, berørte eiendom 74/44 mm.
Hei, sender denne på nytt til deg, da den kom i retur fra Eva Sandberg. Hun har kanskje fått ny
epostadresse?
Kanskje du kan informere henne?

Fra: Torbjørn Lensebakken
Sendt: 4. april 2018 19:43
Til: 'eva@mtenergi.no' <eva@mtenergi.no>
Emne: Reguleringsplaner Stølekilen, berørte eiendom 74/44 mm.
Hei Eva!
Jeg ønsker å informer dere litt vedrørende kommende reguleringsplan; Stølekilen. Planen blir
antagelig sendt inn i slutten av denne,
eller i begynnelsen på neste mnd. til 1. gangs-høring.
Asplan Viak v/Heidi Johansen er hun som jobber med planen. Hele området er nå tegnet ut slik vi
ønsker, men det er en del uløste
spørsmål vedrørende eiendomsgrenser mm.
Asplan Viak har tegnet inn planlagt kyststi som skal fortsette ned til venstre ned mellom deres og
Simonsens tomt; 74/45, og videre ned
mot vannet. Internveien til Simonsen er nå tegnet inn med veiareal, noe som utgjør et areal på ca.
15,7m² fra deres tomt. En ting er hva som
tegnes, men det trengs ikke å bygges bredere vei, da det kun er et veiareal. Hvis dere kan akseptere
denne endringen, kan vi tilby tilsvarende
areal i det sydlige hjørnet som vist på vedlagt utsnitt av reguleringsplanen. Det ser også ut til at
innkjørsel er flyttet noe, og inntegnet to
biloppstillingsplasser. Alle tomter skal visst nok ha min. 2 parkeringsplasser i planen.
Hvis dere ikke ønsker makeskifte så aksepterer jeg selvsagt deres avgjørelse. Se vedlegg.
Støleveien blir om litt også utvidet med ny gang og sykkelvei, noe som jeg og 4 grunneiere til vil
bygge og bekoste. Det er også etablert ny
pumpestasjon på min eiendom, og det vil bli lagt nytt vann og avløp internt på området, med
muligheter for tilknytning til off. anlegg.
1

Mitt ønske er i utgangspunktet egen hyttetomt, men da måtte hele området reguleres/fortettes. Jeg
ønsker i den anledning å forskjønne
området, med etablering av kyststi, sittebenker og off. grillplass ved vannet. Det vil i planen bli lagt
stor vekt på at alle hyttene, nye og gamle
med best mulig havutsikt, tilsvarende eller bedre. Etablering av kyststi vil få rekkefølgekrav, må
etableres først.
Håper dere ser positivt på mine planer for området. Skulle det være spørsmål eller ønsker, er det
bare å ta kontakt pr. mail eller mobil.
Jeg sender bare et lite utdrag av planen, da den ikke er helt klar. Se vedlegg.
Fint om jeg får en tilbakemelding innen rimelig tid.
Ha en fin kveld!
Med vennlig hilsen
Torbjørn Lensebakken
Mobil: 90 50 14 27

2
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Jon Øyvind Reme
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vibeke Sembom <vibekesem@icloud.com>
tirsdag 2. oktober 2018 09:35
knutsembom@outlook.com
Fwd: SV: Reguleringsplaner Stølekilen, berørte eiendom 74/44 mm.

Hilsen Vibeke
Videresendt melding:
Fra: Torbjørn Lensebakken <post@taxare.no>
Dato: 2. mai 2018 kl. 20:14:55 CEST
Til: Eva Lindtveit <evasl@icloud.com>
Kopi: "vibekesem@icloud.com" <vibekesem@icloud.com>, Heidi Johansen
<heidi.johansen@asplanviak.no>
Emne: SV: Reguleringsplaner Stølekilen, berørte eiendom 74/44 mm.
Hei Eva og Vibeke.
Jeg sendte mail til dere for en tid tilbake, men en av mailene kom i retur (eva@mtenergi.no og
vibse@online.no ). Regner med at dere kommuniserer
med hverandre. Nå har jeg fått riktige adresser, så jeg skal ev. forsøke informere dere begge neste
gang det er noe.
Jeg har også snakket med Heidi Johansen i dag, og forstått det slik at dere ikke ønsker makeskifte på
15m². Det er selvsagt ok for meg at dere ikke ønsker å makeskifte 15m², og Asplan Viak vil nå gjøre
nødvendige endringer, men det blir regulert inn en sti der.
Jeg vil for øvrig bemerke at dere tok kontakt med Asplan Viak først, og ikke undertegnede. Mitt svar
til det, er at det er unødvendig bruk av ressurser,
for Asplan Viak må da ringe meg for å ev. få oppklart spørsmål fra dere. Unødvendig.
Så skriver du at du ser på kyststien med stor uro, noe jeg finner underlig.. Kyststi er noe alle sjønære
kommuner vil ha.
Det kan hende at jeg har utrykket meg noe feil, for kyststien skal ikke gå opp mellom dere og
Simonsen, men det vil bli en sti der.
Denne stien er også ment at dere skal bruke i fremtiden, når dere ev. skal til bryggen mm.
Så skriver dere at det kun var ment at Simonsen skulle bruke veien, og ikke noe annet? Samtidig
referer du til Jordskiftesaken av 15.05.09,
så er det jo faktisk ikke slik du hevder. Det står ikke at det kun er Simonsen som skal kunne benytte
seg av veien. Denne omtalte veien er heller ikke deres! Jeg ser at du referer til tidligere brev du/dere
har skrevet (vedlagt denne mail), før rettsforliket. Til dette har jeg følgende kommentarer:
Jeg trenger ikke å forholde meg til saker som ikke er tinglyst på min eiendom.
Nå er det slik at 74/12 er min eiendom, deres eiendom 74/44 er delt ut fra denne eiendommen.
Dere kan ikke bestemme over hva jeg gjør med
min eiendom! Dere kan ikke forvente at dere har bestemmelsesrett til nærliggende områder rundt,
for det har dere ikke kjøpt!
Dere fikk utsynsrett i omtalte jordskiftesak, med rett til hugging av trær mm. Jeg kan ikke se at dere
har fulgt rettsforliket i den sammenhengen.
1

Det gjelder bl.a. opprydding av kvister og at det ble hugget for mange trær en tid tilbake. Siste
setning gjelder før jeg overtok 74/12, så den saken
lar jeg ligge, men henstiller dere selvsagt til å følge vedtaket. Ps! Dere har en del trær på deres tomt,
og da er det vel slik at jeg får utsynsrett for
bakenforliggende hyttetomter over deres tomt også, eller er det annerledes? Helt naturlig vil jeg si,
også sett med deres øyne.
Jeg skal som dere skjønner fortette området med flere hyttetomter, selv skal jeg ha en hyttetomt,
min bror, samt mine to barn. Jeg skal legge
til rette for allmennheten ved vannet, og jeg ønsker å rydde opp rot og skrot. Jeg skal også legge til
rette for off. avløp, fordi hyttene i område har
innlagt vann, men ikke godkjent avløp..
Jeg har forsøkt å ta kontakt med dere for å informere som ny eier av 74/12, og spørre om ting, men
det ser ikke ut til at dere ønsker en slik
dialog?
Jeg har lest de aller fleste jordskiftesaker og øvrige dokumenter mm vedrørende min eiendom
74/12, og ser at det har vært mange saker..
Jeg ser i den sammenheng at det også har vært diskusjoner med forrige eier. Slike diskusjoner
ønsker ikke jeg som eier av 74/12.
Dere må innfinne dere med situasjonen, og gjøre det beste ut av det, for området blir regulert.
Kopi: Heidi Johansen i Asplan Viak. Da har også hun fått svar på sine spørsmål.
Ha en fin kveld!
Med vennlig hilsen
Torbjørn Lensebakken
Fra: Eva Lindtveit <evasl@icloud.com>
Sendt: 2. mai 2018 14:26
Til: Torbjørn Lensebakken <post@taxare.no>
Kopi: vibekesem@icloud.com; heidi.johansen@asplanviak.no
Emne: Reguleringsplaner Stølekilen, berørte eiendom 74/44 mm.
Til Torbjørn Lensebakken.
Hei!
Vi henviser til spørsmål om makeskifte, slik nevnt i din e-post av 04.04.2018.
Vi ønsker ingen endring, (slik du foreslår) og sier dermed nei til foreslåtte makeskifte.
Vi ser med stor uro på foreslåtte kyststi.
Den gangen vi sa ja til å legge internveien til Simonsen så tett inntil vår uteplass (som er den som
brukes mest), var det kun snakk om at den skulle brukes til adkomst til Simonsen’s hytte. Ikke bruk
til noe annet.
I pkt. 2 i Rettsforliket av 15.05.2009 står det bl.a:
Veien kan benyttes av 74/12 i forbindelse med skogsdrift eller arbeid på eiendommen.
Eier av 74/12 har ingen vedlikeholdsplikt, men ansvar for å reparere eventuelle skader.
Eier av 74/12 kan ikke parkere i veien.
Vi ønsker virkelig ingen kyststi så tett inntil vår uteplass. - Det vil gå ut over vårt privatliv og en
forringelsen av vår eiendom.
2

Jeg har snakket med Heidi Johansen på AsplanViak, og forklart henne ovenstående. Hun ber meg
sende denne e-post også til henne, samt utskrift av rettsdokumentet.
Korrespondanse vedrørende denne sak bes sendt oss begge :
Vibeke Sembom, e-post : vibekesem@icloud.com
Eva Sandberg Lindtveit, e-post : evasl@icloud.com
Med vennlig hilsen
Eva Sandberg Lindtveit
Sætrevegen 153
3810 Gvarv
Mobil : 95 75 85 30
Vibeke Sembom
Røed 34
4823 Nedenes
Mobil : 91 60 80 90
Vedlegg :
Rettsbok, sak nr. 0900-2006-032a Støle. + Kart som hører til denne rettsboken.
Kopi av vårt brev av 30.03.09 til Aust-Agder Jordskifterett, sak nr. 0900-2006-032a.
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Til Grimstad kommune

Grimstad, 14.10.2018

Merknader til forslag til detaljregulering av Stølekilen – offentlig ettersyn
Vi viser til forslag til detaljregulering for Stølekilen som er lagt ut til offentlig ettersyn. Vi kommer
med merknader til planforslaget på vegne av vår andel i sameiet for eiendommen Ruhaven, gnr/bnr.
74/27, Kjørrvigveien 12.

Kort oppsummering av våre merknader:
Hovedargumentet for å godkjenne planforslaget er «allmenne interesser». I forslag til
detaljregulering fremstilles utbyggingen slik at den i stor grad er ment å sikre nettopp allmennhetens
interesse. Det er selvfølgelig ikke riktig, da det i all hovedsak er snakk om privat utbygging av 17 nye
hytter, parkeringsplasser og et småbåtanlegg for 40 båter. Det at man lager «tursti» uten endring i
terrenget, markerer et par utsiktspunkter som allerede er tilgjengelige og setter opp et par benker og
en grill, kan etter vår vurdering ikke anses å medføre at «området som rekreasjonsområde vesentlig
blir forbedret fra dagens situasjon», ref. vedtak i teknisk utvalg. Vi vil argumentere for det motsatte,
med særlig henvisning til størrelsen og plasseringen på småbåtanlegget, samt bygging av hytter
innenfor 100-metersbeltet, oppsummert i følgende krav:
1. Det nordlige bryggeanlegget tas ut av planen, og også resterende bryggeanlegg revurderes.
2. Hyttene 8, 9 og 10 tas ut av planen.

Begrunnelse for punkt 1 – bryggeanlegg
Bærebjelken «allmennhetens interesse»
Generelt er vi sterkt kritiske til planen om å etablere et småbåtanlegg for 40 båter innerst i
Stølekilen. Utgangspunktet for å starte opp et reguleringsarbeid var områdets «store potensial for å
få etablert et offentlig friområde langs sjøen», ref. prinsippavklaringen. Det var «allmennhetens
interesser» som var bærebjelken for at rådmannen i 2016 ga klarsignal om å starte arbeidet. Det gis
ingen opplysninger om båtanlegg i forslagsstillers notat av 20.01.2016 eller i prinsippavklaring
16.02.2016. I forslag til planprogram i januar og oktober 2017 (utgave 1 og utgave 3, side 5) foreslås
det å «..legge til rette for en mer hensiktsmessig disponering av arealene ved sjøen, evt. samle
eksisterende båtplasser og brygger i et nytt felles flytebryggeanlegg», mens dette i forslag til
detaljregulering av august 2018 (side 1 og 5) har utviklet seg til å være «.. med hensikt ..å etablere
småbåtanlegg» og «forslag til etablering av 2 småbåtanlegg, i form av flytebrygger, med til sammen
40 båtplasser».
Utbygger har med andre ord gått fra en «opprydning» av eksisterende båtplasser og endt opp med et
småbåtanlegg for 40 båtplasser. Utbyggers gevinst er åpenbar, men vi kan ikke se at et småbåtanlegg
for 40 båter innerst i Stølekilen bidrar til å oppfylle målet om et offentlig friområde til glede for
allmennheten.
Båtplasser i kommunen
Utbygger argumenterer også med å avhjelpe mangelen på båtplasser i kommunen, men til dette
formål vil det være mer naturlig å se på en utvidelse av den allerede eksisterende småbåthavnen i
sørvestlige del av Stølekilen. Dette begrunner vi særlig med den negative påvirkningen det foreslåtte
småbåtanlegget vil gi på vannmiljøet, spesielt i forbindelse med det nordlige anlegget der bukta er
grunnest.
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Vannmiljø
Konsekvensutredning om vannmiljø i Stølekilen vurderer hvilken påvirkning detaljreguleringen får for
vannmiljøet. Rapporten viser at det er en større ålegressforekomst i dette området. Rapporten viser
til at verdien av ålegresslokaliteten er vurdert som viktig og at området er ca. 35 dekar stor.
Ålegresset har tilsvarende høy primærproduksjon som en åker på land og det er en viktig naturtype
med et høyt antall smådyr. Det er også et viktig oppvekst- og beiteområde for fisk og krepsdyr.
Rapporten slår fast at andre undersøkelser har vist at småbåthavner påvirker ålegressforekomster
negativt.
Videre viser rapporten til at deler av Stølekilen er svært grunn med dårlig vannutskiftning og dermed
mer sårbart for forurensning som følge av etablering av småbåthavn – utslipp av miljøskadelige
stoffer fra båter, drivstoffsøl, økt turbulens, oppvirvling av bunnsediment og dårlige lysforhold. Når
det gjelder nordlige bryggeanlegg heter det: «Nordre brygge vil pga lokalisering gi dårligere
vannutskiftning i bukt nord for havn. Dette sammen med kloakkpåvirkning fra Ruhavenbekken og søl
av drivstoff og olje fra småbåttrafikken gjør at vannkvaliteten forventes å påvirkes negativt av
etableringen av småbåthavna.»
Konsekvensutredningen foreslår følgende avbøtende tiltak for å redusere påvirkning på vannmiljøet:
1. «Redusere planområdet slik at den ikke påvirker ålegraslokaliteten – det vil si at innkjøring til
småbåthavnen ikke bør gå over lokaliteten.»
Det er ført inn en kommentar som sier at: «Planområdet er justert slik at ålegresslokaliteten
ikke blir direkte berørt av forankringen til flytebryggene.»
2. «Et alternativ med færre antall båtplasser gir mindre negativ konsekvens for vannmiljøet»
Det er ført inn en kommentar som sier at «Antall båtplasser er redusert ifht tidligere
planforslag. Konsekvensgrad er nedjustert ifht til dette.»
Vi har følgende kommentarer til disse tiltakene:
-

Ad. punkt 1: Vi kan ikke se at planområdet er justert i en slik grad at det oppfyller kravene i
konsekvensutredningen om å verne ålegressforekomstene. Selv om utbygger nå har justert
bryggestørrelsen slik at bryggene ikke ligger direkte over ålegressområdet, går det klart fram
av plantegningen at bryggene ligger helt inntil området med ålegress. Teknisk utvalg foreslår
å «anlegge bøyer i sjø for å begrense ferdsel over ålegressforekomst», men vi kan heller ikke
se hvordan bøyer skal kunne ha noen effekt, fordi flertallet av bryggeplassene – spesielt i det
nordlige anlegget – vil være utilgjengelige med mindre man kjøre over
ålegressforekomstene.

-

Ad. punkt 2: Vi kan ikke se at antall båtplasser er redusert som et avbøtende tiltak. Det er
uklart for oss når og i hvilken sammenheng det er foreslått en enda større båthavn enn 40
båtplasser. Dette fremkommer så vidt vi ser ikke i noen av dokumentene som er gjort
tilgjengelige på kommunens nettside. Første gang vi kunne lese om planene om en
småbåthavn var altså i teknisk utvalgs vedtak fra august i år. Det som imidlertid er klart, er at
konsekvensutredningen om vannmiljø er justert etter at småbåtanlegget er blitt redusert.
Det går klart fram av konsekvensutredningen at de avbøtende tiltakene de foreslår nå,
gjelder med utgangspunkt i et småbåtanlegg med 40 båtplasser, beliggende slik planen viser i
dag. Dermed kan man ikke anføre at en «reduksjon i båtplasser» er gjennomført som et
avbøtende tiltak for å oppfylle kravene rapporten setter. For oss synes dette mer som en
smart løsning fra utbyggers side for å få det til å se ut som at han tilpasser seg miljøkravene.
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Et småbåtanlegg vil med andre ord ha svært negative følger for hele Stølekilen og særlig indre
(nordre) del både med tanke på forurensning og negativ påvirkning på ålegressforekomstene. Vi viser
også til at Ruhavenbekken allerede er svært belastet etter at kommunen har regulert mye av
overvannet fra Kjæråsen ut gjennom Ruhavenbekken. Dette er en pågående sak vi har med
kommunen som ennå ikke er avklart. En negativ miljøpåvirkning fra en småbåthavn i tillegg til en
allerede belastet Ruhavenbekk vil være svært ødeleggende for vannmiljøet i indre del av Stølekilen.
Vi er sterkt imot en detaljregulering som fører til forringelse av vannmiljøet i dette området.
Adkomst fra sjøen og bading ved privat brygge
Vi viser til vår merknad nr. 4 til forslag planprogram (30.03.2017): «Videre forutsetter vi at evt. tiltak
ikke kommer i konflikt med vår naturlige bruk av Ruhavens sjøeiendom, inkl. badeplass og tilgang
med båt til brygge.» I notatet «Behandling av merknader til utforming av reguleringsplan» har
utbygger kommentert at tiltaket ikke vurderes å være i konflikt med Ruhavens sjøeiendom. Dette er
vi sterkt uenige i. Strandretten gir rett til adkomst til eiendommen fra sjøen – den såkalte
tilflottsretten. Videre beskytter den muligheten for bading og friluftsliv og den gir et visst vern for
forurensning og ulemper av estetisk art. Etter vår vurdering vil det nordlige bryggeanlegget hindre
vår rett til å ha adkomst sjøveien og til fortøyning med akterfeste. I tillegg vil småbåtanlegget være til
hinder for å kunne bade trygt fra egen brygge. Sammen med den allerede påpekte negative
innvirkningen småbåtanlegget vil ha på vannmiljøet i bukta, synes det klart for oss at bryggeanlegget
er i strid med strandretten og naborettslige lover. Det vil være svært uheldig å gjennomføre en
detaljregulering som kan skape privatrettslige tvister om lovligheten til å anlegge småbåtanlegget.
Oppsummert punkt 1
Det er vanskelig å forstå grunnen til at kommunen ønsker å tilrettelegge for en privat utbygging av et
småbåtanlegg som:
-

ikke er nødvendig for å oppfylle målet om et offentlig friområde til glede for allmennheten,
vil øke antall båtplasser i kommunen ved hjelp av utbygging i en grunn bukt sårbar for
forurensning,
har store negative konsekvenser for vannmiljøet (ålegressforekomster og vannkvalitet),
er i strid med rettigheter til adkomst fra sjøen og bading ved privat brygge.

På dette grunnlag mener vi det nordlige bryggeanlegget må tas ut av planen, og at også resterende
bryggeanlegg revurderes hva gjelder størrelse og plassering.

Begrunnelse for punkt 2 – hytter
Bærebjelken «allmennhetens interesse»
Vi viser til rådmannens forslag til detaljregulering der det står: «Hyttetomtene 8, 9 og 10 som ligger
tett opp mot rekreasjonsområde og sitteplass #1, vil kunne skape en opplevd privatisering av
friluftsområdet og forringe områdets mange gode kvaliteter og allmennhetens 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».
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Vi er enig i rådmannens vurdering. Vi registrerer at teknisk utvalg lot hensynet til god arealutnyttelse
for en privat utbygger veie tyngre enn allmennhetens interesser, men vi minner om at
utgangspunktet for reguleringen av området var nettopp «allmennhetens interesser» og at
rådmannen viser til at «bærebjelken for planforslaget ligger i rekreasjonsområde og kyststien».
Vi synes det underlig og meget uheldig at kommunen går inn for å dispensere fra byggeforbud i 100metersonen når formålet med reguleringsplanen er å sikre allmenn ferdsel nettopp i dette området.
Området der hyttene 8, 9 og 10 er tegnet inn er i dag et flott friluftsområde med skog og stier. Dette
er i utgangspunktet et vakkert naturområde som pr. i dag er lett tilgjengelig for allmenn ferdsel.
Utbygging vil gi en stor forringelse av området og en privatisering sammenliknet med i dag. Vi legger
inn noen foto av området slik at de som ikke har vært der kan danne seg et bilde av hvordan det ser
ut i dag.

Bilde 1: Området sett fra fjellet med sjøen i ryggen – det
går en sti inn i skogen. Gul hytte er nr. 13. Planlagt hytte
nr. 10 skal ligge rett fram i bildet.

Bilde 2: Området sett fra nord og ut mot Stølekilen. Det går
en sti inn i skogen midt i bildet. Planlagt hytte nr. 8 og 9
skal ligge til høyre i bildet.

På dette grunnlag mener vi at hyttene 8, 9 og 10 må tas ut av planen.

Arendal/ Lillesand/ Grimstad 14.10.2018
Helle Ruhaven

Ingvild Ruhaven

Per Ivar Ruhaven

helle.ruhaven@gmail.com

iruhaven@gmail.com

piruhav@gmail.com

Kopi: Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen
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Til Grimstad kommune
Samfunn - og miljøsektor
Kommentar til reguleringsplanen for Stølekilen
Det som berører vår eiendom 74/53 når det gjelder utbyggingen av Stølekilen, er først og fremst
flytebrygga som er planlagt i nord.
Vi er en del av et bryggesameie som ble opprettet av jordskifteretten i 2008 og består av 8 private
båtplasser.
Vi er sterkt imot at det anlegges flytebrygge her med 12 båtplasser i tillegg til våre 8. En slik utvidelse
– pluss 20 båtplasser på den andre planlagte flytebrygga – vil føre til betydelig mer forurensing i
Stølekilen.
Vi stiller oss også tvilende til at allmennhetens interesser ivaretas ved at det bygges 17 hytter,
sjøbuer og to flytebrygger i området.
3 av hyttene ligger innenfor 100-metersbeltet og vil, som vi ser det, komme i konflikt med
friluftsområdet.
Lillesand 15.10.2018
Vennlig hilsen
Margrethe Dannevig Flaa
Fjordgt.19, 4790 Lillesand

Cecilie Bjerke Skj0mming og Bj0rn Skj0mming
Topdalsveien 81
4656 Hamresanden
Hamresanden 16.10.2018
Grimstad kommune
Samfunns- og milj0sektor
Pb 123 / v/postmottak@grimstad.kommune.no
4891 GRIMSTAD
Merknad til detaljregulering for St0lekilen ref 16/17731-25
Vi er eiere til Gnr. 74, bnr 28 og 29, i planen oppgitt til tomt 19 med eksisterende fritidsbolig.
Vi har f0lgende merknader:
Byggegrense-endring:
Det er lagt inn en ny hyttetomt som grenser til oss mot vest, beliggende mellom oss og Roa Id Stykket.
Vi motsetter oss ikke dette, men 0nsker a ha mulighet for a bebygge var egen tomt mot nordvest for
a skjerme var uteplass mot innsyn. Planen viser i dag en urimelig stram byggegrense mot nordvest.
Begrensning mot sj0en og mot kollen er forstaelige.

I dag ligger det gamle annekset med utedo i ytterkant av var tomt. I framtiden kan det bli aktuelt a
rive denne og utvide bebyggelsen med f.eks. nytt toalett/bad, som en naturlig utvidelse av dagens
nyere hyttebebyggelse. En utvidelse vii kunne bidra til at vart uterom kan forbli skjermet for innsyn,
som er en viktig tomtekvalitet for oss.
Ny bebyggelsen vii da skje i bakkant av dagens bebyggelse og endrer dermed verken silhuett eller
fasade ut mot sj0en. Haper byggegrensen kan endres slik skissen viser:

.�

I

��266m \

Rev. Byggegrense;
Mulighet for hytteutvidelse/
- skjerming av vart uterom
-hindre innsyn
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Grimstad Kommune
Samfunns- og miljøsektor
Postboks 123, 4891 Grimstad
Oslo/Grimstad, 18.10.18

Deres referanse: PlanId 396

Merknader – Detaljregulering Stølekilen
Viser til forslag til detaljregulering for Stølekilen som er lagt ut til offentlig ettersyn. Til gjeldende
planbeskrivelse ønskes det å melde følgende merknader på vegne av gnr/bnr 74/45, 74/44 og
74/54.

Fortetning av området
Fra vedtak i teknisk utvalg om å legge den aktuelle detaljreguleringen for Stølekilen ut til offentlig
ettersyn, fremkommer det at et av hovedargumentene for å fatte dette vedtaket er at teknisk utvalg
anser «Tiltakshaver [å ha] gjennom reguleringsprosessen hensyntatt allmennhetens interesse i
området på en god måte» og at «Standarden på området som rekreasjonsområde blir vesentlig
forbedret fra dagens situasjon». (Ref. saknr 18/149 dok: 16/17731)
At teknisk utvalg kan legge til grunn at en omfattende utbygging av private fritidseiendommer, der
store deler ligger innenfor 100 metersbeltet, vil ha denne effekten, stiller vi oss svært uforstående
til.
Hele det aktuelle området er regulert i kommuneplanen som et LNF-område og som hensynssone
for friluftsliv (H530). Dette i tillegg til at store deler av området ligger innenfor 100-metersbeltet, må
medføre at terskelen for å godkjenne utbygging av den karakter som planbeskrivelsen legger opp
til er svært høy.
Området bør på dette grunnlaget bevares på en måte som gjør at det i all hovedsak fremstår som
er friluftsområde for allmenn ferdsel. At man da planlegger å sette ut benker og grill på enkelte
plasser innenfor det begrensede området som ikke vil være privatisert tomt i form av hytter og
hager, kan ikke anses å tilstrekkelig ivareta at området fortsatt har karakter av friluftsområde ved
utbygging av de planlagte 17 fritidseiendommene.
Når man videre skriver i planbeskrivelsen at formålet med planarbeidet er 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.
Videre henviser man på side 12 i planbeskrivelsen til at området i dag er vanskelig tilgjengelig for
allmennheten grunnet «terrenghindringer». Når man da senere på side 20 uttrykker at «I dette
planforslaget foreslås å opparbeide rekreasjonsområder for allmennheten på steder med flatere
terreng og der tilretteleggingen av adkomst ikke medfører terrenginngrep», stiller vi oss spørrende
til hvordan disse to uttalelsene om det samme område er forenelig.
Vi ønsker også å belyse det faktum at et av de rekreasjonsområdene for allmennheten som det
legges opp til i planene, omfatter eksisterende privat brygge som eies av andre enn initiativtaker til
reguleringsplanen. Dette kan ikke legges til grunn før eventuell bruk er avklart med faktiske eiere.

Basert på dette og sett i lys av den høye terskelen det er for å tillatte utbygging i LNF område,
hensynssone for friluftsliv og til dels utbygging innenfor 100-metersbeltet, mener vi at den
omfattende utbyggingen av private fritidseiendommer og boder som det her legges opp til, helt
klart ikke er forenelig med den regulering kommunen har vedtatt for området.
Vi minner også om at en slik avgjørelse kan oppfattes som presedens for tilsvarende ønsker om
privatisering av sjønære friluftsområder i kommunen på senere tidspunkt.
Skulle kommunen uansett velge å godkjenne utbygging i det aktuelle området, ønsker vi å minne
om at det i rådmannens forslag til vedtak inneholdt et forbehold om at «Hyttetomt 8, 9 og 10 tas ut
av planforslaget og reguleres til friluftsområde». (Ref. saksprotokoll fra saknr 18/149 dok:
16/17731).
Rådmannens begrunnelse for dette forbeholdet er at «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.» (Ref. saksframlegg
for teknisk utvalg 21.08.2018 dok 16/17731-16).
Forbeholdet er ikke videreført i vedtaket til teknisk utvalg, uten at det foreligger noen form for
dokumentasjon som begrunner dette. Når hovedargumentet til teknisk utvalg for å godkjenne at
detaljreguleringen legges ut for offentlig ettersyn er at planen ivaretar «allmennhetens interesse i
området» på en god måte, er det for oss uforståelig hvilken argumentasjon som er lagt til grunn av
teknisk utvalg for fjerning av forbeholdet. Denne for oss ukjente argumentasjonen for utbyggingen
av disse private hyttetomtene må da i utvalgets øyne veie tyngre enn de ovenfor nevnte
momentene rådmannen viser til når man har vurdert hva som kan anses å i tilstrekkelig grad
ivareta «allmennhetens interesse» på en god måte. En slik vekting stiller vi oss svært kritiske til.
Vi mener derfor at hyttetomt 8, 9 og 10 i alle tilfeller må tas ut før eventuell detaljplan kan
godkjennes.

Bygging av småbåthavn
Ifølge planbeskrivelsen er det tenkt bygget to nye brygger som til sammen skal utgjøre 40
båtplasser. Til dette har vi følgende kommentarer:
1. Utbygging fra privat brygge
Den ene av bryggene (Sb1) er ifølge plankartet tenkt bygget ut fra privat brygge som eies av
«Støle Bryggesameie» som består av åtte andelseiere. (Se Aust-Agder Jordskifterett sak nr. 09002006-0032). Som det fremkommer av rettsboka har eier av 74/12 «ikke lenger selv båtplass på
den nevnte strekningen». En slik utbygging vil kreve samtykke fra bryggesameiet, noe som i dag
ikke foreligger. Det er heller ikke oss bekjent ønske til noen i sameiet å benytte seg av den
mulighet som fremkommer av planbeskrivelsen om at «nytt bryggeanlegg åpner for flytting av
eksisterende båtplasser fra privat brygge». Videre vil det heller ikke være mulig å «oppgradere,
utvide, skilte og tilrettelegge [privat brygge] med sittebenker for allmennheten», ref.
planbeskrivelsen s. 10 uten eventuell avklaring om de privatrettslige forhold.
2. Utbygging av småbåthavn tett opp til ålegrasforekomst

I siste versjon av planbeskrivelsen (versjon 3) har man flyttet Sb1 noen meter for ikke å være
direkte over ålegrasforekomsten som befinner seg i Stølekilen. I konsekvensutredningen for
vannmiljø fra 03.07.2018 siterer man følgende fra en CIEN-rapport (2, 2011): «Undersøkelser fra
småbåthavner i Oslofjorden har vist at disse har redusert diversitet av smådyr og endret
samfunnsstruktur av smådyr i ålegraslokaliteter nær småbåthavner». Når det i denne rapporten
vises til funn «nær» småbåthavner stiller vi oss spørrende til i hvilken grad det å flytte
bryggeanlegget til å være helt tett opp til, men ikke over forekomsten, har tilstrekkelig avbøtende
effekt. Vi kan ikke se at det er gjort noen vurdering av dette i noen konsekvensutredning. Vi
forventer at dersom man foretar avbøtende tiltak for å redusere en risiko, gjør man også en
vurdering av hvilken effekt disse risikoreduserende tiltakene faktisk har.
3. Vannkvalitet/miljø i Stølekilen
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. Når dette var et argument som medførte at man til nød fikk tillatelse til
utbygging av bryggeanlegg innerst i kilen noen år tilbake, stiller vi oss spørrende til hvilken
miljømessig endring som har skjedd i området som eventuelt skulle medføre at videre utbygging av
båtanlegg nå er forsvarlig.

Benyttelse av vei
Plankart som illustrerer tiltenkt utbygging legger opp til ferdsel på eksisterende vei som går til
gnr/bnr 74/44 og 74/45. Dette fremkommer blant annet ved at fremkomst til parkering for planlagt
fritidseiendom 14 og 16 i plantegningene vil være avhengig av kjøring på deler av den aktuelle
veien.
Veien er bygget og påkostet av eierne av 74/45 og 74/44 etter rettforlik i Aust-Agder jordskifterett
(saks nr. 0900-2006-032A) der partene (74/45, 74/44 og 74/12) inngikk forlik som omfattet at eier
av 74/45 har «anledning til å anlegge og bekoste ny kjørevei» og at «eier av 74/45 får rett til å
benytte den første delen av veien opp mot 74/44». Videre var det del av forliket at eier av 74/12
kun kan benytte veien «i forbindelse med skogsdrift».
Eierne av 74/44 og 74/45 har således en enerett på all bruk av denne veien med unntak av at eier
av 74/12 har rett til å benytte veien i forbindelse med skogsdrift. Det vil derfor ikke være anledning
for eventuelle fremtidige eiere av planlagt fritidseiendom 14 og 16 å benytte veien slik som
planbeskrivelsen legger opp til.

Oppsummert
Den aktuelle detaljreguleringen utgjør i all hovedsak en vesentlig privatisering av området og
fremstår således som stikk i strid med kommuneplanen, der området er regulert som LNF område
og hensynssone for friluftsliv. Dette i tillegg til at mye av utbyggingen skal skje innenfor 100
metersbeltet og at det legge opp til en bruk av vei og brygge som ikke er forenlig med
privatrettslige forhold, mener vi kommunen ikke kan godkjenne planen slik den foreligger per i dag.

Reidar Grunde Simonsen
Brit Jacobsen
Dreng Simonsen

Leif Magnus Udjus

Eva C. Sandberg Lindtvedt
Vibeke Sembom
Knut Sembom

dreng.simonsen@dnb.no
reidsimons@hotmail.com

ludjus@comcast.net

knutsembom@outlook.com
evasl@icloud.com
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To:
Cc:
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Attachments:

Einar Robertsen <einar.robertsen@sor.no>
19. oktober 2018 13:32
Postmottak Grimstad
heidi.johansen@asplanviak.no
Reguleringsplan Stølekilen ref 16/17731-25
Vedlegg 1 fra Robertsen.pdf; Vedlegg 2.pdf

Categories:

TL

Innsigelser på ny sideparkering for etablert hytte.

Som eiere av gnr.74 bnr 48 i Grimstad kommune har vi innsigelser mot ny side parkering.
I detaljreguleringen for område F5.med ny hyttetomt 22,23 og vår tomt 74/48 med betegnelse
nr. 24 er det inntegnet side parkering .
Den nye sideparkering / lommeparkering er ikke akseptabelt.
Ifølge tegning på ny detaljregulering vedlegg nr. 2 er det tegnet inn 2.stk parkerings plasser
på nedsiden på gnr.74/12,mot sydvest av vår tomt. ( har merket det med gult og er akseptabelt
)
Disse to parkeringsplassene har Torbjørn Lensbakken prøvd å forhandle med oss om.
Vi kunne få disse mot at vi ga fra oss endel av tomten vår i øst som grenser mot ny tomt nr. 22
og 23.
Dette er ikke aktuelt for vår del med makebytte på tomt., Da det er den delen av vårt tomt som
ligger øverst/høyest og har noe sjø gløtt.
Vi har ikke bedt om parkering på egen tomt, men vi har tinglyst 2 plasser på 74/12 og
forutsetter at Asplan Viak AS tegner inn to gode vinkelrette parkeringsplasser
i nærheten av vår tomt , merket med gult eller grønt i vedlegg. Nr. 1.
Dette lar seg gjennomføre med å gå lengre inn mot vår tomt.
Det bør også avmerkes en god snuplass i enden av denne blindveien.

Dagens parkering viser jeg til til Aust-Agder jordskifterett sak nr 0900-2006-0032 datert
28.08.08 er det avsatt "et areal på 19 meter lang langs veien så breit at det blir greit å parkere
7 biler vinkelrett på veien" utdrag av rettsbok.
Vi har i dag. 2 stk. parkeringsplasser som er vinkelrette med bredde på til sammen 5,42 m og
har fungert utmerket. Vises på vedlegg 1.
Med vennlig hilsen
Turid Bodin Robertsen og Einar Robertsen
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Glenn Andersen <gleandersen@gmail.com>
19. oktober 2018 20:48
Postmottak Grimstad
Utbygging Stølekilen

Categories:

BK

Hei.
Hyttetomt nr.8 er plassert der hvor min septikk ligger i dag. Jeg venter på tilbud for å koble på
offentlig kloakk. Ønsket mit var å legge rørene ca 2 meter tettere på min eiendom om mulig,
da jeg slipper å sprenge i fjell. Det blir mest sansynlig en veldig kostbar jobb da det er solid
fjell om jeg må flytte kloakk over på egen tomt noe som selvfølgelig er ønskelig for
grunneier. Septik har forøvrig vært plassert der i rundt 40 år.
En annen ting er at tomt nr 8 og 9 vil hindre endel sikt mot sjø fra min tomt. Noe som vil
senke verdien på min eiendom (74/64). Jeg ønsker derfor at det følges rådmannens anbefaling
om at tomt 8,9 og 10 beholdes som friareal.
Mvh
Glenn Andersen
Støleveien 191

Til Grimstad Kommune
Kristiansand 20.10.18
Vi viser til forslag til detaljregulering for Stølekilen som er lagt ut til offentlig ettersyn. Vi kommer
med merknader til planforslaget på vegne av vår andel i sameiet for eiendommen Ruhaven, gnr/bnr.
74/27, Kjørrvigveien 10.
Kommentar til forslag:
Småbåtanlegg:




Vi stiller oss undrende til at detaljregulering nå legger opp til et småbåtanlegg med kapasitet
til 40 båter innerst i Stølekilen. Ettersom planen nå viser en utbygging for 17 hytter, så er vi
av den oppfatning at det bør etableres et båtanlegg som kun dekker båtplasser i henhold til
det antall hytter som bygges.
Småbåtanlegget som ligger lengst nord er plassert så nærme Ruhavens sjøeiendom, at denne
vil hindre adkomst til og fra vår brygge, samt at den vil være til hinder på våre båtplasser.
Samtidig er det helt klart at adkomst til og fra nytt båtanlegg vil gjøre vår badeplass utrygg.

Vi ber derfor om at foreslåtte småbåtanlegg reduseres betydelig, og at nordre anlegg i sin helhet
fjernes fra planen.
Vann- og avløpsnett:
 Vi viser til følgende kommentar etter vårt innspill til plan datert 29.03.18:
‘Det offentlige avløpsnettet har god kapasitet. Støy oppstår ved utløp fra overvannsrør som
ender i et lite fossefall. Mye regn vil føre til økt vannføring og mer lyd fra utløpet.
Når det gjelder lukt så kommer overvannet fra områder langt utenfor planområdet der man
naturligvis ikke har kontroll på hva som føres inn på avløpsnettet.’
Vi ønsker fortsatt at utslipp frr kommunalt vann- og avløpsnett må utbedres før nye boenheter kan
tilkobles. Det nye anlegget har, som vi også påpekte i vårt innspill, medført mye støy ved utløpet ved
vår eiendom. I tillegg har vi etter en sommer med tørke, opplevd mye ubehagelig lukt som til tider
har ført til at vi ikke kan oppholde oss på deler av eiendommen. Vi vil presisere at dette ikke var noe
problem før kapasiteten på avløpsnettet ble utvidet med tilhørende utslipp i Ruhavenbekken.
Om flere eiendommer nå skal tilkobles dette nettet, så ber vi om at det gjøres en grundig
konsekvensanalyse av fremtidig utslipp i bekken og at det blir en utbedring av dagens utslipp.
Hyttetomt nr 8, 9 og 10:
Vi ber om at man sikrer allmennhetens tilgjengelighet og at man unngår for stor grad av privatisering
ned mot kyststi foran hyttetomt nr 8, 9 og 10.

Vennlig hilsen

Knut Ruhaven Sæthre
Knut.sathre@bwoffshore.com

Kristin Sæthre Bondevik
Kristinsb36@gmail.com

Elin Sæthre Ruhaven
elinsaethre@icloud.com

