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Vedtaksbehandling - detaljregulering av Stølekilen 74/12 og 74/20
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til detaljregulering for
Stølekilen 74/12 og 74/20 med endringer i byggegrensene til Sb1 og Sb2 vist på skisse 1.
Vedlegg
Plankart 11.04.19
Reguleringsbestemmelser 12.04.19
Planbeskrivelse 12.04.19
Illustrasjonsplan 12.04.19
ROS analyse 11.04.19
Skisse 1 reviderte byggegrenser Sb1 og Sb2 15.05.19
Kommenterte merknader til offentlig høring
Merknader til offentlig høring
Vedtak TU 1. gangsbehandling 21.08.18
Saksfremlegg før offentlig høring 21.08.18
Temarapport vannmiljø 3.7.2018
Vedtatt planprogram 10.10.17
Kommenterte merknader til oppstartsvarsel og planprogram
Merknader til oppstart og planprogram
Vedtak TU prinsippavklaring oppstart av planarbeid 16.02.16
Sammendrag
Asplan Viak fremmer på vegne av Eva Britt Lensebakken, Torbjørn Lensebakken og Ole Christian
Alsand detaljregulering med konsekvensutredning for Stølekilen. Formålet med reguleringen er å
fortette eksisterende hytteområde med 17 hytter, etablering av småbåtanlegg med 40 plasser og
legge til rette for allmenn ferdsel ved etablering av turvei, tursti og allment tilgjengelige
oppholdsområder.
Planforslaget innebærer at privatrettslige forhold som veirett, parkering og bruk av områder i sjø
må avklares før det kan gis byggetillatelse innenfor enkelte delområder i planen. Det kom inn 18
merknader til offentlig høring. Det har vært utført endringer i plandokumentene for å imøtekomme
merknader og innspill. Rådmannen er positiv til reguleringsplanen og anbefaler kommunestyret å
vedta planforslaget.
Fakta
Planarbeidet startet med en prinsippavklaring fordi området er regulert til LNF med hensynssone
friluftsliv i gjeldende kommuneplan. I teknisk utvalg 16.02.2016 ble det vedtatt at reguleringsarbeid
kan startes opp under forutsetning at planarbeidet ivaretar retningslinjer for hensynssone friluftsliv i
kommuneplanen. Planprogrammet ble vedtatt i teknisk utvalg 28.11.2017 Planforslaget ble lagt ut
på offentlig høring 21.08.18
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Merknader:
Det kom 18 merknader til planforslaget. For å begrense omfanget saksfremlegget omtales
merknadene med hovedvekt på merknader fra offentlige instanser. Private merknader er i stor grad
overlappende og omtales på et overordnet nivå i saksfremlegget. For mer utfyllende kommentarer
vises det til vedlegg 07 hvor merknadene er gjennomgått i detalj og merknadene i sin helhet,
vedlegg 08.
























Fylkesmannen
Er særlig kritiske til tomt 8,9 og 10. 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 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.
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.
Fylkeskommunen
Svært positivt at det sikres 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.
Turvei er i planforslaget er angitt som fellesareal i bestemmelsene, mens kartet 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.
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.
Statens Vegvesen
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.
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.
Område Fr3 ved tomt 24, med sin nærhet til planlagte boligfelt, vil komme til å fungere som
en snarvei inn i området og ned til sjøen. Vi mener derfor at dette må ivaretas med å
avsette tilstrekkelig areal til siktsone.
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.
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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.
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. 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.
Kystverket
Viser til bestemmelse 9.5 som sier det skal anlegges bøyer i sjøen. Ber om at
bestemmelsen utgår. Det vil ikke gis tillatelse til å etablere slike bøyer.
Minner om at brygger og fortøyningsinstallasjoner krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet.
Oppsummering merknader fra private
Negative til småbåthavn Sb1 og Sb2 og utvidelse av bryggen (Br2), dette i dag er et
bryggesameie (opprettet 2008) og ønsker ingen endring.
Ønsker ikke småbåthavn Sb1 og Sb2 da tilflott/strandretter blir krenket.
Motstand mot bruk av privat vei og flytting av eksisterende parkeringsplasser.
Småbåthavner vil gi redusert vannkvalitet i stølekilen og gå negativt utover Ålegrasset.
Planforslaget vil redusere allmenhetens mulighet for friluftsliv i planområdet, spesielt
tomtene 8,9 og 10.
Foreslått plan vil gi negative landskapsvirkninger.

Kommentarer til innspill
Ved behandling før offentlig ettersyn ble det fattet vedtak i teknisk utvalg at alle tomtene i
planforslaget, inkludert 8,9 og 10 tomtene skulle være med i forslaget til offentlig høring.
Begrunnelsen for dette var å sikre effektiv arealbruk i planområdet gjennom høy utnyttelse. Som et
kompromiss har man gjort endringer i planen for å sikre bedre terrengtilpassing av hyttene og økt
tilrettelegging for allmennheten. Området #1 (møteplass og sykkelparkering) og turveitraseen er
justert for bedre tilpassing i terreng og gi større avstand fra hytte 10. Det er også foretatt en
revidering i bestemmelse 3.3 som hindrer at tomt 8, 9 og 10 ikke kan anlegge platting 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 som blant annet skal vise hvordan
omsøkte bygninger og parkeringsplasser er tenkt plassert og tilpasset opprinnelig/naturlig terreng.
Utomhusplan skal leveres sammen med byggesøknaden. For å ytterligere belyse konsekvensene
av terrenginngrep 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.
De veitekniske innspillene fra Statens vegvesen er tatt til følge og innarbeidet i plandokumentene.
For detaljer vises det til vedlegg 7 Kommenterte merknader til offentlig høring.
Det er vurdert å gjøre turvei og rekreasjonsarealer offentlige i eierform men eksisterende
planforslag og eierform vurderes til å ivareta allmenhetens bruk av området. Tilrettelegging for
rekreasjon og friluftsinteresser i området er sikret gjennom reguleringsbestemmelser, krav til
opparbeiding og skilting. Samlet vurderes tiltakene som tilstrekkelige for å gi gode rammevilkår for
allmenhetens tilgang og muligheter for friluftsliv i planområdet.
Etter dialog med kystverket er bestemmelse om etablering av bøyer i sjø for å begrense ferdsel
over ålegrass tatt ut da en tillatelse til bøyer ikke er aktuell å gi fra Kystverket. Konsekvensene
dette har for ålegrasset er klarert med Fylkesmannen.
Småbåthavnene har fått merknader i forhold til negativ påvirkning av vannmiljøet og
ålegrasslokaliteten. Konsekvensene av småbåtanlegget er beskrevet i temarapporten for vannmiljø
som liten til middels negativ konsekvens. Ålegrasset vil bli noe mer negativt påvirket ved at bøyer
ikke anlegges for å begrense ferdselen over Ålegrasset.
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Tilflott, strandrett, veiretter, parkering og andre privatrettslige følger av reguleringsplanen og er i
utgangspunktet ikke en del av et reguleringsplanarbeid men det må sannsynliggjøres at
reguleringsplanen er gjennomførbar. For å etablere småbåtanlegget Sb1 og utvidelse av Br2 må
tiltakshaver avklare nødvendige rettigheter med bryggesameiet. Det er arbeidet med
byggegrensene for småbåtanleggene for å sikre at ikke ny arealbruk er til hinder for tilflott av
eksisterende brygger og båtplasser. Det er nylig arbeidet frem en revidert byggegrensene for Sb1
og Sb2 som rådmannen vurderer som et kompromiss som ivaretar nye båtplasser og eksisterende
rettigheter\båtplasser. Byggegrensen er ikke tegnet inn i de offisielle plandokumentene men er
under utarbeidelse og er oppdateres fortløpende. Skissen under viser revidert byggegrense som
legger opp til 6 meters utriggere i småbåtanlegget. Dette gir begrensinger for båtstørrelse i havnen
og dermed også reduserer manøvreringsarealet.

Skisse 1 reviderte byggegrenser Sb1 og Sb2
Adkomst til tomt 16 er lagt til privat vei f_v2 som krever privatrettslig avtale før den kan etableres,
eksisterende hjemmelshavere av veien ønsker ikke felles vei.
Vurderinger
Allmennhetens interesser
Planforslaget ivaretar allmennhetens interesser på en god måte. Opparbeidelse av turveier,
møteplasser og brygge Br2 vil bidra til at området vil bli mer tilgjengelig og attraktivt for
allmenheten. Tydelig merking og skilting vil sikre at brukerne av området vet hvilke områder som er
private og hvilke som er tilrettelagt for offentlig bruk. Det er foretatt revideringer av turveitrasen
forbi hytte 10 og det er lagt begrensninger for hytte 8,9 og 10 når det gjelder mulighet for å anlegge
platting mot områder regulert til friluftsformål.
Landskapstilpasning
Dokumentnr.: 16/17731-68

side 4 av 5

Det er satt krav om 3D illustrasjoner ved innsending av søknad om tiltak. På denne måten vil man
få et bedre vurderingsgrunnlag for å se landskapsvirkninger av de enkelte tiltakene. Sammen med
øvrige bestemmelser om maksimale høyder, krav om naturfarger og natursteinsmurer vurderes
hensynet til landskapet å være godt ivaretatt.
Privatrettslige forhold
Etablering av den nordlige småbåthavnen Sb1 og veiadkomst til tomt 16 krever at det etableres
privatrettslige avtaler. For å hindre konflikter med eksisterende brygger og båtplasser er
byggegrensene for småbåthavnene Sb1 og Sb2 innskrenket. Reguleringsplanen fjerner ingen
eksiterende rettigheter men viser ønsket fremtidig arealbruk. Rådmannen mener planforslaget
både tar hensyn til eksisterende rettigheter men samtidig legger opp til en god utvikling og mer
effektiv arealutnyttelse i planområdet.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas med endringer i byggegrensene til Sb1 og Sb2 vist
på skisse 1.
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