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FORORD
Forslag til detaljregulering av Stølekilen er resultat av en rekke justeringer underveis i
planprosessen og i etterkant av innsending til 1. gangs behandling for med dette å
imøtekomme innspill fra dialogmøter med kommunen, vurderinger knyttet til vannmiljø og
naturverdier, og forslagsstillers eget ønske om en positiv utvikling av planområdet.
Forslag til detaljregulering av Stølekilen ble 1. gangs behandlet 21.08.2018.
Revidert planforslaget (iht. vedtak i teknisk utvalg 21.08.18) ble sendt på høring og lagt ut til
offentlig ettersyn i perioden 08.09.18- 21.10.2018. Det ble totalt mottatt 20 merknader til
planforslaget. For oppfølging av merknader har det blitt gjennomført justeringer av
planforslaget. Kommunen har vært i møte med Statens vegvesen for avklaring av forhold
knyttet til veg og trafikksikkerhet. Kommunen har også vært i kontakt med Fylkesmannen for
avklaring av forhold knyttet til ålegrasforekomst. Som følge av merknader fra enkelte naboer
har kommunen også vært i kontakt med Jordskifteretten for avklaring om eventuelle
jordskiftesaker skal tas før eller etter planforslaget sluttbehandles. Dette gjelder forhold
knyttet til veirett, og adkomst til eksisterende og planlagte båtplasser. Grimstad kommune
har landet på at eventuelle jordskiftesaker kan tas etter at vedtatt plan foreligger.
Tekst i planbeskrivelsen som er endret/supplert er angitt med rødt.
Kopi av innkomne merknader og eget notat med oppsummering og kommentar til disse
følger som vedlegg til saken.
Det vises til kapittel 10 for oversikt over endringer i plankart og bestemmelser som er gjort
etter høring/offentlig ettersyn.
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PLANFORSLAGETS INNHOLD
-

Plankart, rev. 11.04.19
Bestemmelser, rev. 12.04.19
Planbeskrivelse, rev. 12.04.19
Illustrasjonsplan, rev. 12.04.19
ROS-analyse, rev. 11.04.19
Oppsummering og kommentar til merknader (varsel)
Kopi av innkomne merknader (samlet)
Kopi av varslingsbrev og varslingsliste
Konsekvensutredning temarapport vannmiljø, 03.07.18

-

Kopi av innkomne høringsmerknader

1. PROSJEKTOPPLYSNINGER
PLANTITTEL:

Stølekilen

TILTAKSHAVERE:

Eva Britt og Torbjørn Lensebakken
Skotfossveien 71
3720 Skien
Tlf.: 905 01 427
Ole Christian Alsand
Støle Gård, Støleveien 300
4887 Grimstad
Tlf.: 975 10 655

UTREDNINGER/DETALJREGULERING: Asplan Viak AS
Kystveien 14
Postboks 701 Stoa
4808 Arendal
Tlf.: 417 99 417
e-post: arendal@asplanviak.no
Hjemmeside: www.asplanviak.no
Org.nr.: 210 209 205
OPPDRAGSLEDER ASPLAN VIAK AS:

Sivilarkitekt Heidi Johansen
e-post heidi.johansen@asplanviak.no

Arkiv Asplan Viak AS:

O\536747-01

Torbjørn Lensebakken
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2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET
Oppdraget utføres for Eva Britt og Torbjørn Lensebakken som eiere av eiendommen
GNR/BNR 74/12 og for Ole Christian Alsand som eier av naboeiendommen GNR/BNR 74/ 20.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for allmenn ferdsel gjennom etablering av
turvei, tursti og allmenn tilgjengelig grillplass og oppholdsområder, fortette eksisterende
hytteområde og etablere småbåtanlegg.

3. KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING
På bakgrunn av bestemmelse § 2 punkt d i Forskrift om konsekvensutredning for planer etter
plan og bygningsloven utløses krav om konsekvensutredning,
§2 «Følgende planer skal alltid behandles etter forskriften:
d)
områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 daa, som omfatter nye
områder til utbyggingsformål.»
I tråd med merknader til planprogrammet vurderinger av konsekvenser (for utvalgte tema)
integrert som del av planbeskrivelsen.

Torbjørn Lensebakken
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4. PLANPROSESS
03.03.2016 Oppstartsmøte med Grimstad
kommune.
08.02.17 Varsel og kunngjøring
(Agderposten og Grimstad Adressetidende)
av oppstart av planarbeidet.
Samtidig ble planprogrammet lagt ut til
offentlig ettersyn.
20.06.17 Møte med Grimstad kommune for
gjennomgang av merknader til planprogram
28.11.17 Fastsetting av planprogram datert
03.10.17.
01.03.18 Arbeidsmøte med Grimstad
kommune for drøfting av planskisse.
20.04.18 Presentasjon av planforslag og
avklaring med Grimstad kommune før
innsending til 1. gangs behandling.
11.06.18 Innsending av planforslag til 1.
gangs behandling (første gang).
Dialog m/Grimstad kommune.
06.07.18 Innsending av revidert planforslag
til 1. gangs behandling (andre gang).
21.08.2018 1. gangs behandling i Teknisk
utvalg.
Kunngjøringsannonse i Agderposten og
Grimstad Adressetidende.

Revisjon av planforslag iht. vedtak i KPU
21.08.18.
08.09.18 - 20.10. 2018 Høring/offentlig
ettersyn
10.01.2019 Avklaringsmøte med Statens
vegvesen.
Revisjon av planforslag iht. mottatte
merknader og dialog med Grimstad
kommune.
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11.06.18 Innsending til 1. gangs behandling (første gang)
Planforslaget ble oversendt kommunen for 1. gangs behandling 11.06.18.
På bakgrunn av tilbakemelding fra kommunen (14.06.18) ble planforslaget justert:
- antall nye båtplasser ble redusert fra 49 til 28
- badeplass ble fjernet
- nytt rekkefølgekrav om opparbeidelse av Støleveien
- utvidelse av turvei
- samt enkelt tekniske justeringer i plankart
Som følge av reduksjon av antall nye båtplasser ble «Konsekvensutredning temarapport
vannmiljø» justert. Ny dato 03.07.18.
Kommunens ønske om å ta ut tomt 8, 9 og 10 ble fulgt opp.
06.07.18 Innsending av revidert planforslag til 1. gangs behandling (andre gang).

21.08.2018 1. gangs behandling i Teknisk utvalg:
Kopi av vedtak:

Planforslaget ble justert i henhold til vedtak 21.08.18 før høring/offentlig ettersyn.
08.09.18- 20.10. 2018 Høring/offentlig ettersyn
Det ble mottatt 20 merknader ved høring/offentlig ettersyn. Med bakgrunn i mottatte
merknader og dialog med Grimstad kommune er planforslaget justert. Kopi av
høringsmerknader er vedlagt planforslaget.
Det vises til kapittel 10 for oversikt over endringer i plankart og bestemmelser som er gjort
etter høring/offentlig ettersyn.
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5. PLANENS AVGRESNING
5.1.

Forslag til planavgrensning

Illustrasjon 1. Planavgrensning og eiendomskart.

Ortofoto.

Torbjørn Lensebakken
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5.2. Hjemmelshavere (tilsvarende som i planprogram)
Tabellen under lister opp hjemmelshavere til eiendommer som ligger innenfor eller grenser
til planområdet, med arealer iht. GAB- registeret (omfatter hele eiendommens areal).
Gnr/bnr
74/4
74/12

Areal i
m²
90 291
96 475

74/20
74/27

39 294
3 308

74/28
74/29

308

74/32

3 627

74/38

9 967

74/44

1 845

74/45

928

74/48

1 667

74/54*
74/56

3 022

74/66
2 227
74/68
1 298
Tabell 1.*Ikke oppmålt

Torbjørn Lensebakken

Hjemmelshaver

Adresse

Poststed

Bjørn Støle
Eva Britt Lensebakken
Torbjørn Lensebakken
Ole Christian Alsand
Per Ivar Ruhaven
Kristin Sæthre
Bondevik
Elin Sæthre Ruhaven
Knut Ruhaven Sæthre
Cecilie Bjerke
Skjømming
Cecilie Bjerke
Skjømming
Nina T. Hoftun
Bergesen
Dag Hoftun Knutsen
Claus Birger Lehland
Agnethe Lehland
Eftevaag
Vibeke Sembom
Eva C. Sandberg
Lindtveit
Brit Jacobsen
Reidar Grunde
Simonsen
Einar Robert
Robertsen
Turid Bodin
Robertssen
Leif Magnus Udjus

Støleveien 231
Skotfossvegen 71
Skotfossvegen 71
Støleveien 300
Møllerheia 11
Bjørnebakken 36

4887 Grimstad
3720 Skien
3720 Skien
4887 Grimstad
4878 Grimstad
4631 Kristiansand
S
1392 Vettre
4816 Kolbjørnsvik
4656 Kristiansand
S

Jan Støle
Ellen Terjesen
Marie Henriksson
Roald Stykket

Blakstad Hageby 4 B
Sandvigveien 101
Topdalsveien 81

Ramsvigkroken 57

4015 Stavanger

Ramsvigkroken 57
Skaregrømsveien 1
Borghilds vei 11
Røed 34
Sætrevegen 153

4015 Stavanger
4876 Grimstad
4633 Kristiansand
S
4823 Nedenes
3910 Gvarv

Egeliveien 1 A
Knibeheia 6

4876 Grimstad
4876 Grimstad

Bregneveien 27

4620 Kristiansand
S
4620 Kristiansand
S
98020
Washington
4879 Grimstad
4885 Grimstad
4887 Grimstad
3675 Notodden

Bregneveien 27
11050 Berry Lane,
Woodway
Terje Løvås vei 139
Opplandsveien 220
Støleveien 205
Bergestuguvegen 49

Asplan Viak AS
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6. PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER
6.1. Kommuneplan for perioden 2015- 2027
Kommuneplanen for perioden 2015 – 2027 ble vedtatt av Grimstad kommunestyre
31.08.2015.

Illustrasjon 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF-formål og båndlagt med hensynssone
friluftsliv H530, med følgende retningslinjer:
a)
For disse områdene skal det tas særlig hensyn til at tiltak ikke skal svekke atkomstmulighetene eller tilgjengelighet. For tiltak i disse områdene skal konsekvenser for friluftsliv
gis en særskilt vurdering, og eventuelle avbøtende tiltak skal sikre at friluftskvalitetene blir
ivaretatt.
b)
Ved tiltak innenfor hensynssonen skal grønne opplevelseskvaliteter langs
eksisterende og planlagte stier skjermes i størst mulig grad.
c)

Normal drift av landbruk, jakt og fiske er tillatt, i samsvar med gjeldende lovverk.

I den någjeldende kommuneplanen er kravet om områderegulering av hele Stølehalvøya tatt
ut. Dette medfører at detaljreguleringer kan utføres direkte på grunnlag av
kommuneplanens arealdel.
For dette planarbeidet er følgende bestemmelser under § 2.1.1 Detaljreguleringer på Støle
relevante:
e. Det skal legges vekt på helhet og sammenheng i områdets grønnstruktur som viser
tilrettelegging for friluftsliv, opphold, lek, aktivitet og idrett, herunder kyststi, stinett,
badeplasser og utsiktspunkter som er offentlig tilgjengelige.
f. Mulighet for nye småbåthavnanlegg skal vurderes.

Torbjørn Lensebakken
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6.2. Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv
Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv for perioden 2015 – 2027 ble vedtatt
samtidig med kommuneplanen. På kartet er området markert med hensynssone friluftsliv og
vist med symbol for kyststi-trasé – prioritert forslag. Bratt terreng langs sjøen gjør at stien er
ført utenom og via fylkesveien forbi planområdet.

Illustrasjon 3. Utsnitt av grønnstrukturplan.
6.3.

Reguleringsplaner/-forslag

Illustrasjon 4. Utsnitt fra kommunens kartløsning på nett. Rød tekst angir tilgrensende
reguleringsplaner og pågående planarbeid.

Torbjørn Lensebakken
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 Støle 1
Områdene på vestsiden av fylkesveien inngår i reguleringsplan for Støle 1, vedtatt av
kommunestyret i Grimstad 07.10.1991.
 Moneheia
Moneheia ligger nord for Stølekilen og er under regulering. Planarbeidet omfatter
tilrettelegging for boligbebyggelse.
 Brunåsen
Brunåsen ligger nordvest for Stølekilen og er under regulering. Planarbeidet omfatter
tilrettelegging for boligbebyggelse.


Detaljregulering for Støleveien
Første del av Støleveien
ble utbedret og utvidet
med gang-/sykkelvei i
forbindelse med
regulering og utbygging
av bolig-områdene
Kallandsheia og
Kjæråsen lenger nord på
Støle.
Detaljregulering for
Støleveien ble 24.04.18
vedtatt lagt ut til
offentlig ettersyn med
vilkår om at gang- og
sykkelvei føres helt ut til
vendehammer ved
avkjøringene til Alsand
gård og eksisterende
boligfelt sør på
Stølehalvøya.
Detaljreguleringsplan for
Støleveien ble vedtatt i
kommunestyret
29.10.18.

Illustrasjon 5.
Detaljregulering
Støleveien – plankart.
Vedtatt 29.10.18.

Torbjørn Lensebakken
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7. BESKRIVELSE DAGENS SITUASJON
7.1. Generelt
Planområdet omfatter 47596 m² og utgjør del av eiendom GNR/BNR 74/12 som ligger
mellom Støleveien og sjøen, samt eiendommene 74/44, 74/45, 74/48, 74/64, 74/66 og
74/68. Mot nordøst grenser planområdet mot eiendommen 74/20 og i sørvest mot eiendom
74/56, 74/4 og 74/32.
Området har med den eldre spredte bebyggelsen i dag en lav utnyttelse, uten at dette
medfører særskilt tilgang/tilgjengelighet for allmennheten og beboere – dels på grunn av
terrenghindringer, manglende tilrettelegging og eiendomsforhold.
Planområdet er i dag bebygd med 2 helårsboliger og 6 fritidsboliger på utparsellerte tomter.
Nordvest i planområdet er det oppført en offentlig pumpestasjon.
Deler av strandområdet, spesielt i den søndre delen, består av flere eldre sjøbuer, brygger og
båtplasser.
7.2.

Eksisterende bebyggelse

Oversiktsfoto. Sørøstlig del av planområdet.

Torbjørn Lensebakken
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Dagens
bebyggelsen har
ulik arkitektonisk
utforming, fargeog materialbruk.

Eksisterende
enebolig.
7.3. Landskap
Deler av planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet. Terrenget stiger 4 – 5 meter bratt
opp fra sjøen til et platå på ca. kote +5. Landskapet har en markert kant mot det høyere og
småkuperte terrenget videre bakover på mellom kote +10 og kote +15.

Oversikt over planområdet sett fra sjøsiden.

Torbjørn Lensebakken
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Område mellom eksisterende fritidsboliger og strandsone.
7.4. Grunnforhold
Området består i hovedsak av bart fjell. Det er ikke registrert særskilte løsmasser i området.

Illustrasjon 6. Kartutsnitt med visning av «Løsmasse flate SOSI-koder» fra NVE ATLAS.
7.5. Naturverdier/naturmangfold - land
Det er ikke registret viktige naturtyper på land.

Torbjørn Lensebakken
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7.6. Naturverdier/naturmangfold – i sjø
Utdrag fra vedlagt Konsekvensutredning temarapport vannmiljø, kapittel 4:
Området er definert med «god» marin bløtbunnsfauna (flere indekser). Nedre voksegrense
for makroalger klassifiseres som svært god (www.vann-nett.no).
Planområdet grenser til en større ålegraslokalitet med ID BN00045168 Saltøya i Naturbase
(www.naturbase.no). Verdien av lokaliteten er vurdert som viktig og er ca 35 dekar stor og
har tette ålegressenger med kraftige planter. Lokaliteten er undersøkt i 2007.
Lokaliteten ligger såpass tett på planområdet at denne vil inkluderes i verdivurderingen for
vannmiljø.

Det er registrert en
større ålegraslokalitet i
Stølekilen (merket med
grønn farge)
(www.naturbase.no).
Illustrasjon 7. Ålegrasforekomster.

7.7. Grønnstruktur, nærmiljø og friluftsliv (herunder tilgjengelighet til sjø)
En kjenner ikke til at området er mye brukt til friluftsliv. Kupert terreng, privatisering og
mangel på tilrettelegging antas å være noen av årsakene.
Kyststien i kommunedelplanen for grønnstruktur er tenkt ført utenom og via fylkesveien
forbi området på grunn av bratt terreng videre sydover langs strandlinjen.
7.8. Landbruk
Området er ikke dyrkbart eller nyttbart til landbruksdrift.

Torbjørn Lensebakken
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Kulturminner/kulturmiljø
Gjengivelse av beskrivelse fra
Askaladden.ra.no:
Lokalitetsnavnet kunne tyde på at det her
kunne ha ligget en gravrøys. Nils Andersen,
eier av 74/12,13 opplyste 31.05.1983 at det
bare lå noen spredte stein på denne
knausen. Nå er det bygget en villa på
stedet.

Illustrasjon 8.

7.10. Barn og unge
En kjenner ikke til at området er mye brukt av barn og unge i dag.
7.11. Trafikk og transport
Dagens trafikkmengde for Støleveien, FV 41: ÅDT 900. (2017, vegvesen.no/vegkart). ÅDT-tall
gjelder for hele Støleveien, fra avkjøring fra Mollandveien FV 420.
Støleveien benyttes i dag som adkomstvei for boliger og fritidsboliger.
7.12. Forurensning
Planområdet er ikke tidligere benyttet til forurensende virksomhet og det antas derfor at det
ikke er forurenset grunn innenfor planområdet.

Torbjørn Lensebakken
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7.13. Vannmiljø
Vannmiljø for Ruhavenbekken og Stølekilen er vurdert i vedlagt Konsekvensutredning
temarapport vannmiljø. Tabell 2 i rapporten presenterer verdivurdering av vannlokaliteten:
Vannmiljø/miljøtilstand

Begrunnelse

Ruhavenbekken og
Stølekilen (planområdet
og umiddelbart utenfor)

God økologisk tilstand i Stølekilen. Ikke
oppgitt tilstand i Ruhavenbekken.
Vurderer tilstand i Ruhavenbekken som
moderat på befaringstidspunkt. Deler
av Stølekilen svært grunn med dårlig
vannutskifting. Dette betyr at området
er mer sårbart for forurensning.
Grenser til en større ålegraslokalitet
som isolert sett får middels verdi.
Ruhavenbekken er en potensiell
sjøørretbekk hvis vandringshinder
fjernes. Tydelig kloakklukt i bekken.
God økologisk tilstand. Større dyp og
bedre vannutskifting. Ålegraslokalitet i
deler av influensområdet.

Stølekilen
(influensområdet)

Verdi

▲

▲

Tabell 2.
7.14. Flom
Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Tabell med stormflotall
og havnivåstigning i rapport Havnivåstigning og stormflo (DSB 2016) estimerer 1000-årsflom
til 125 cm (over middelvannstand) og havnivåstigning til 8 cm (over middelvann NN2000).
7.15. Støyvurderinger
Planområdet er ikke utsatt for støy i dag.

7.16. Samfunnstjenester / sosial infrastruktur
Planforslaget medfører ikke økt behov for sosial infrastruktur.
Avstand til barnehage og grunnskoler knyttet til eksisterende boliger innenfor planområdet:
- Østerhus barnehage: 3,6 km
- Ny barnehage (reguleringsplan «Støle barnehage og bolig, 79/19»): 1,3 km mot nord
langs Støleveien.
- Langemyr skole og ressurssenter: 3,6 km
- Holviga skole: 3,7 km

Torbjørn Lensebakken
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7.17. Teknisk infrastruktur
El-forsyning
Dagens boliger og fritidsboliger får levert strøm fra to ulike nettstasjoner. Begge ligger langs
Støleveien: en ca. 300 meter mot nord og den andre ca. 660 m mot sør. Luftlinjer fra de to
nettstasjonene går gjennom planområdet.
Vann og avløp
Offentlig hovedanlegg for vann og avløp er etablert i området. Offentlig pumpestasjon ligger
rett nord for bolig (se rød sirkel). Det er god kapasitet på både vann og avløpsledning.

Illustrasjon 9. Temakart for vann og avløp. Kartutsnitt fra kommunens karttjeneste på nett.
7.18. Universell utforming
Med unntak av parkeringsplass ved Støleveien så er dagens situasjon innenfor planområdet
ikke tilrettelagt med universell utforming.

Torbjørn Lensebakken
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8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
8.1.
Plangrep
Se avsnitt 8.10 og 8.11 for plankart og illustrasjonsplan.
Tilrettelegging for allmennheten og opprydding av private båtplasser:
Et overordnet mål med planarbeidet er å legge til rette for allmenn ferdsel og
rekreasjonsområder. På bakgrunn av eksisterende topografi og ønske om minimale
terrenginngrep så vurderes områder markert i illustrasjon 10 som de mest attraktive
arealene for slik tilrettelegging. Planforslaget omfatter også opprydding av båtplasser og
tilrettelegging av privat brygge for allmenn bruk.
Fortetting:
Planforslaget legger til rette for fortetting av eksisterende hytteområde med 17 (inkl eks
bygg tomt 15) nye fritidsboliger innenfor områder (se markering i illustrasjon 10). Plassering
er ikke til hinder for allmenn ferdsel eller opphold. Antall
Tilpasning til eksisterende terreng:
Planforslaget legger stor vekt på å sikre tilpasning til eksisterende terreng ved gjennomføring
av regulerte tiltak. I bestemmelser er det stilt krav om at eksisterende terreng og stedlig
vegetasjon i størst mulig grad skal opprettholdes. Det er kun tillatt med mindre inngrep i fjell
for etablering av infrastruktur og for plassering av bebyggelse. Det tillates ikke inngrep i fjell
for etablering av anlegg som hage/plen, terrasser/plattinger, boder eller lignende.

Illustrasjon 10. Flyfoto med markering av fortettingsområde, attraktive områder som
tilrettelegges for allmenn ferdsel og opphold og bryggeopprydding ved privat brygge.

Torbjørn Lensebakken

Asplan Viak AS

Side 21 av 44

Detaljregulering Stølekilen. PLANBESKRIVELSE

8.2. Turvei og rekreasjonsområder
Hovedfokus i løpet av planprosessen har vært tilrettelegging for allmennheten. I plankartet
er det regulert inn totalt 3 infrastruktursoner (H410_1, 2 og 4) for å sikre krav om etablering
av terrengtilpasset turvei og tursti, og 4 rekreasjonsområder for allmennheten.
Infrastruktursoner H410_3 er lagt inn for å sikre kommunens fremtidige rettighet til
etablering av tursti mot sør.
Turvei/ tursti:
Turveier er planlagt i forlengelsen av nordlig adkomstvei og er angitt med hensynssone
H410_1 og skal opparbeides med grusdekke og være 2 meter bred. Det er stilt krav om
montering av bom for å hindre motorisert ferdsel. Turveien er koblet til område for
allmennheten (#1-3) som gir tilgang til brygge, tursti (H410_2) og interne adkomstveier.
Turvei vil også fungere som adkomst til hyttetomt 8, 9 og 10 som ikke har kjøreadkomst.
Turvei i sørvest som er angitt med H410_2 i plankart skal opparbeides som tursti. Turstien vil
også fungere som adkomst til hyttetomt nr. 19 og 20 som ikke har kjøreadkomst. I
reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om montering av rekkverk i bratte partier, og
rydding av vegetasjon. Turstien kan gruses og anlegges med klopper ved behov.
Trasé for tursti H410_2 er planlagt mellom GNR/BNR 74/68 og 74/66. I planforslaget er det
foreslått justering av eiendomsgrenser og makeskifte mellom GNR/BNR 74/68 og 74/12 er
avtalt mellom grunneiere. Eksisterende frititdsboligtomt (74/68) er utvidet mot sørvest i
bytte mot areal i sørøst som er regulert til tursti.
Innenfor infrastruktursone H410_4 skal det legges til rette for tursti som sikrer
gangforbindelse til Støleveien. I bestemmelsene er det stilt krav om sikring av sikt mellom
kjørevei og tursti.
Tilrettelagte av 5 rekreasjonsområder (Se illustrasjon 10-13):
Områdene langs sjø er regulert til friluftsområde i kommuneplanen, men lite brukt av
allmennheten. Områdene har kupert terreng med stedvis bratt fjell ned til vannet. Det er
andre nærliggende områder, som Kjørvika, som egner seg bedre for opphold i strandsonen. I
dette planforslaget foreslås å opparbeide rekreasjonsområder for allmennheten på steder
med flatere terreng og der tilrettelegging av adkomst ikke medfører terrenginngrep.
I planforslaget foreslås tilrettelegging av 5 ulike rekreasjonsområder. Et av områdene
omfatter eksisterende privat brygge, markert med blå sirkel i illustrasjon 10, som
oppgraderes, utvides, skiltes og tilrettelegges med sittebenker for allmennheten. Tiltaket
forutsetter flytting av eksisterende private båtplasser til bryggeanlegg.
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Rekreasjonsområdene ligger langs regulert turvei og reguleringsbestemmelser stiller krav om
opparbeidelse med følgende funksjoner og utforming:
Bestemmelsesområder regulert i plankart:
#1 Møteplass Det skal anlegges sykkelparkering og sitteplass for minst 4 personer.
#2 Grillsted

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

#3 Utsiktspunkt og gangforbindelse mellom H410_1 og Br2
Det skal anlegges sitteplass for minst 4 personer.
Det skal tilrettelegges for gangforbindelse mellom H410_1 og Br2.
#4 Utsiktspunkt Det skal anlegges sitteplass for minst 4 personer.

Formål regulert i plankart:
Br2 Brygge Brygge skal oppgraderes og utvides til formålsgrenser og det skal
anlegges sitteplass for minst 4 personer. (Båtplasser omplasseres)
Skilting: I planforslaget stilles det rekkefølgekrav til oppføring av skilt for markering av
turveier/turstier og rekreasjonsområder for allmennheten. Det er også sikret med
bestemmelse at planlegging og oppføring av skilt skal gjøres i samråde med Grimstad
kommune.

Illustrasjon 11. Regulerte tiltak for tilrettelegging av allmenn ferdsel og opphold.
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Illustrasjon 12. Nedskalert illustrasjonsplan med markering av regulerte tiltak.

Illustrasjon 13. Flytting av eksisterende båtplasser til nytt bryggeanlegg åpner for etablering
av allmenn tilgjengelig oppholdsområde ved vannet.
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8.3. Bebyggelse, byggegrenser og byggehøyder
Eksisterende hytteområde fortettes med 17 nye hyttetomter. Planforslaget omfatter totalt
23 hyttetomter (nye og eksisterende tomter) fordelt på 5 felt: F1 – F5. Eksisterende boliger
er regulert med felt B1 og B2. Innenfor hver hyttetomt tillates 1 fritidsbolig med BRA inntil
120 m2. Maks mønehøyde er angitt i tabell 1 i bestemmelsene. Høyde målt fra
opprinnelig/naturlig terreng til overkant ferdig innvendig gulv for bebyggelse skal ikke
overstige 1,2 m. Dersom plassering av bebyggelse medfører at høyde på overkant ferdig
innvendig gulv over opprinnelig/naturlig terreng overstiger 1,2 m skal bebyggelsen avtrappes
og tilpasses terreng. Søyler og fundament for terrasse og forstøtningsmurer skal ikke være
høyere enn 1,2 m målt fra opprinnelig/naturlig terreng. Forstøtningsmurer skal oppføres i
naturstein.
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet har ulike arkitektoniske uttrykk og det er i
denne planen ikke stilt særskilte krav til utforming eller detaljering av bebyggelsen med
unntak av at det ikke tillates reflekterende takstein, og at fasader skal ha naturfarger.
Bebyggelsen kan ha saltak, pulttak eller flatt tak. Nedtrapping av bebyggelsen tillates. Ved
nedtrapping av bebyggelse tillates takterrasse over laveste del av bebyggelsen.
Innenfor N1 og N2 tillates oppføring av naust/sjøboder på en etasje. Bebyggelsen skal
utformes med saltak. Maks mønehøyde er 3,5 m og maks gesimshøyde er 3,0 m.
Utforming av naust/sjøboder skal gjenspeile utforming av eksisterende sjøboder i området.
Innlagt strøm, og fremlagt vann til eks. sløyebenk for rensing av fisk kan etableres ved
sjøboder.
Innenfor N1 tillates sjøbod med BRA inntil 15 m2. Innenfor N2 tillates flere naust med samlet
BRA inntil 66 m2, og disse kan utformes sammenhengende.
8.4. Adkomst og stenging av avkjørsler.
Adkomst til planområdet er planlagt med to avkjørsler fra Støleveien, begge med tilsvarende
plassering som i dag. Avkjørsler er tilpasset ny veiføring for Støleveien. Eksisterende
avkjørsel som ligger mellom regulerte avkjørsler stenges. Adkomstvei i nord er regulert med
veibredde 4,0 m med sideareal 1,0 m på hver side, og skal opparbeides med asfaltdekke.
Adkomstvei lenger sør, samt interne kjøreveier er regulert med veibredde 3,5 m med
sideareal 1,0 m på hver side, og skal opparbeides med grusdekke.
Kjøreadkomst til enebolig i nord er regulert som kombinert kjøreveg/gangvei (f_VG2) og her
tillates kun kjøring til/fra enebolig. Kombinerte kjøreveier/gangveier er regulert med bredde
3,5 m og skal opparbeides med grusdekke. Kjøreveier og kombinert kjøreveier/gangveier
skal være åpne for allmennheten.
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8.5. Småbåthavn
Det er mangel på båtplasser i Grimstad kommune. Planforslaget omfatter opprydding av
flere av dagens båtplasser og etablering av 2 småbåthavner med til sammen 40 båtplasser.
12 av 40 båtplasser er omplasserte eksisterende båtplasser og anlegget omfatter totalt 28
nye båtplasser. Nye båtplassene er tiltenkt eksisterende og nye fritidsboliger og fremtidige
boligområder som ligger i gangavstand fra planområdet. Begge småbåthavnene er planlagt
utfra fra eksisterende brygger.
Nye bryggeanlegg åpner for flytting av eksisterende båtplasser fra privat brygge og
etablering av allmenn tilgjengelig oppholdsområde ved vannet. Se illustrasjon 13.
Tabell 3 og 4 angir fordeling av båtplasser og forholdet mellom eksisterende og nye.
Felt
Sb1
Sb2
Totalt

Antall
plasser
20
20
40

Båtplasser tilhørende fritidsboliger innenfor
planområdet

12

I dagens situasjon er det til sammen 12 båtplasser som
omplasseres til nytt bryggeanlegg innenfor Sb1 og Sb2.
Planforslaget omfatter til sammen 28 nye båtplasser.

Bryggeanlegg Sb1 og Sb2 omfatte 40 båtplasser.

Tabell 3. Småbåtanlegg
Eksisterende
båtplasser
Nye båtplasser

28

Tabell 4.
8.6. Parkering
Planforslaget omfatter 6 parkeringsanlegg med til sammen 35 p-plasser.
Det skal avsettes 5 p-plasser til allmennheten hvorav 1 skal tilrettelegges for
bevegelseshemmede, 14 p-plasser til brukere av småbåthavn og 15 plasser til fritidsboliger
og sjøbu. I tillegg etableres 1 ladestasjon for el-bil. Se tabell 5 for fordeling av p-plasser.
Ved søknad om tillatelse til å anlegge parkeringsplasser innenfor f_P1 - f_P6 er det i
bestemmelser stilt krav om at det skal vedlegges profiler som dokumenterer hvordan
anleggene er tilpasset opprinnelig/naturlig terreng. Skjæringer skal opparbeides med
vegetasjon, eventuell mur skal oppføres i naturstein.
Boligbebyggelse
Det skal etableres minst 2 parkeringsplasser per enebolig på egen tomt.
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Fritidsbebyggelse
Det skal etableres minst 2 parkeringsplasser per fritidsbolig.
Innenfor F1-F6 tillates etablering av 2 parkeringsplasser innenfor hver tomt, med følgende
unntak:
- For tomt 8, 9, 10, 18 og 19 skal parkering etableres i fellesanlegg f_P1- f_P5.
- For tomt 23 skal parkering etableres innenfor f_P6
Småbåtanlegg
Det skal etableres minimum 0,5 parkeringsplasser per båtplass. Parkeringsplasser skal
etableres innenfor f_P1-f_P5, og/eller i tilknytning til fritidsboliger innenfor F1-F5

Tabell 5 angir fordeling av parkeringsplasser innenfor felt f_P1-f_P6.
Felt

Bruk (tomt/sjøbu/formål)

Fordeling

Allmennheten (4+ 1 HC)
Tomt 8
Tomt 9
Tomt 10

5
2
2
2

Sjøbu #10 (areal 5m x 7m)
Ladestasjon for el-bil

3
1

F_P1

F_P2

Totalt
antall
11

4

F_P3

8
Småbåthavn Sb1, Sb2

8

Tomt 18
Tomt 19

2
2

F_P4

4

F_P5

6
Småbåthavn Sb1, Sb2

6

F_P6

2
Tomt 23

Totalt antall
parkeringsplasser
Tabell 5. Fordeling av parkeringsplasser.

2
35

8.7. Renovasjon
I plankart er det avsatt areal til renovasjonsanlegg ved sørlig avkjørsel til planområdet. Det er
stilt krav om etablering av nedgravd anlegg.

Torbjørn Lensebakken

Asplan Viak AS

Side 27 av 44

Detaljregulering Stølekilen. PLANBESKRIVELSE

8.8. El-forsyning og nettstasjon
Det er avsatt areal i plankart (langs nordlig adkomstvei) til en eventuell ny nettstasjon.
Hvorvidt det er behov for ny nettstasjon avklares på seinere stadium.
8.9. Vann og avløp
Nye og eksisterende fritidsboliger skal kobles på offentlig anlegg for vann og avløp som er
etablert i området.
8.10. Nedskalert forslag til plankart

Illustrasjon 14. Utsnitt av plankart.
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8.11. Nedskalert illustrasjonsplan

Illustrasjon 15. Nedskalert illustrasjonsplan.
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9. BESKRIVELSE AV VIRKNING AV PLANFORSLAGET
Under dette kapittelet presenteres antatte virkninger av planforslaget. I tråd med
planprogrammet er konsekvensvurderinger for 6 utvalgte tema integrert i denne
planbeskrivelsen. Temaene er presentert i tabellform og er følgende: landskap,
grønnstruktur, nærmiljø og friluftsliv, barn og unges interesser, vannmiljø/forurensning i
sjø/bekk, naturverdier og naturmangfold, og trafikk. Vurdering av grønnstruktur, nærmiljø
og friluftsliv og barn og unges interesser er slått sammen.
9.1. Oppsummering - avveining av virkning av planforslaget
Planforslaget omfatter konkrete tiltak for tilrettelegging for allmenn ferdsel og allmenn
tilgjengelige rekreasjonsområder i et område som i dag er dårlig tilrettelagt og lite
tilgjengelig. Virkningene av slik tilrettelegging vurderes å være viktige og svært positive blant
annet med hensyn til allmennhetens turmuligheter, folkehelse, barn og unge. Fortetting av
eksisterende hytteområde vil ikke medføre negative konsekvenser for allmenn bruk da ny
fritidsbebyggelse ikke vil være til hinder for allmenn ferdsel eller opphold.
I planforslaget er det foreslått 2 nye bryggeanlegg som gir 28 nye båtplasser innenfor
planområdet. Antall nye båtplasser innenfor planområdet har vært halvert i løpet av
planprosessen, blant annet for å unngå plassering over registrert Ålegraslokalitet og for å
redusere den negative virkningen knyttet til vannmiljø. På bakgrunn av dette, og et stort
behov for båtplasser på Støle (jfr. kommuneplanen) og mulighet for omplassering av private
båtplasser for tilrettelegge for brygge for allmennheten, så vurderes den samlede
samfunnsmessige virkningen av nye bryggeanlegg som positiv.
Planforslaget følger opp kommuneplanens bestemmelse § 2.1.1 punkt e) som stiller krav om
tilrettelegging for friluftsliv, turmulighet (kyststi) og rekreasjonsområder, og bestemmelse §
2.1.1 punkt f) som stiller krav om at nye småbåtanlegg skal vurderes.
Oppsummering av positive plangrep/tiltak i reguleringsplanen:


Regulering av nye fritidsboliger er gjort på en slik måte at disse ikke hindrer
allmenn ferdsel/opphold.
 Nye fritidsboliger ligger tilbaketrukket fra strandsonen.
 Rekkefølgekrav som sikrer etablering/opparbeidelse av
- turvei/tursti
- 4 oppholdsområder på land for allmennheten (sittebenker, grill,
sykkelparkering)
- brygge for allmennheten med sittebenker
- Skilting av allmenn tilgjengelig turvei/tursti og oppholdsområder
- 5 Parkeringsplasser for allmennheten. 4 + 1 HC
 Opprydding av private båtplasser
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Virkning av planforslaget med hensyn til landskapsbildet
ved fortetting av hytteområde og økt antall båtplasser
Det vises til avsnitt 8.3 og oversiktsfoto som illustrerer
karakteristiske landskapstrekk for planområdet: småkupert
kystlandskap og bart fjell langs vannet med stedvis bratte
partier.
Det vises til 3D-skisse i dette avsnittet som viser forslag til
bebyggelse. Fargekoder i 3D-skisse:
Grå - Eksisterende eneboliger/fritidsboliger
Hvit - planlagte naust/sjøboder
Oransje - Nye fritidsboliger
Ny bebyggelse
Ny bebyggelse er planlagt tilbaketrukket og ikke nærmere
vannet enn eksisterende fritidsboliger eller øvrig
fritidsbebyggelse i området. Se illustrasjonsplan avsnitt
8.11. 3D-skisser viser ny situasjon med utbygging.
Vegetasjon i 3D-skissen er gjengivelse av data fra scanning
av området. Med utgangspunkt i illustrasjonsplan og 3Dskisser så vurderes det at planlagt utbygging ikke vil være
mer fremtredende i landskapsbildet enn eksisterende
fritidsboliger i nærliggende områder.
Småbåthavn
De to planlagte småbåthavnene er plassert ut fra
eksisterende brygger og muliggjør tilrettelegging av privat
brygge for allmenn bruk. Adkomst til nordlig anlegg er
planlagt via naturlig terreng og til sørlig brygge er adkomst
planlagt langs eksisterende brygger.
Småbåthavnene vil endre dagens landskapsbilde for
sjøområdene, men tiltakene er reversible og medfører ikke
permanente endringer av dagens landskapsbilde og terreng.

VIRKNING
positiv /negativ

Fortetting av området og nye småbåthavner vurderes å ikke
ha negativ virkning på landskapsbildet.

EVT. AVBØTENDE TILTAK

Reguleringsbestemmelser stiller krav om terrengtilpasning
ved plassering av ny bebyggelse og infrastrukturanlegg.
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Illustrasjon 16. Ny situasjon illustrert i ArcGis.

Illustrasjon 17. Ny situasjon illustrert i ArcGis.
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Illustrasjon 18. Ny situasjon illustrert i ArcGi.

9.3. Grønnstruktur, nærmiljø og friluftsliv (herunder tilgjengelighet til sjø) og barn og
unges interesser
PROBLEMSTILLING
Virkning av planforslaget mht friluftsliv, tilgjengelighet til sjø
og barn og unges interesser.
DAGENS SITUASJON

Det er ikke kjent at områder på land og strandsonen
benyttes mye av allmennheten eller barn og unge, som
turområde, lekeareal eller badeområde. Dette kan skyldes
terrenghindringer, manglende tilrettelegging og
privatisering av strandsone.
Kommunens kyststi går i dag langs Støleveien og har ingen
avstikkere til planområdet.

GRAD AV ENDRING

Planforslaget vil medføre at området åpnes for
allmennheten. Turvei og tursti innebærer nye turmuligheter
i området og etablering av sykkelparkering, utsiktspunkt,
møteplasser, grillsted og allmenn tilgjengelig brygge legger
til rette for nye sjønære rekreasjonsområder.
Fortetting av eksisterende hytteområde vurderes å ikke
være til hinder for allmenn ferdsel eller opphold.
Gjennomføring av tiltakene som reguleres i planforslaget
vurderes å ha svært positiv virkning når det gjelder friluftsliv
og tilgjengelighet til sjø for allmennheten.

VIRKNING
positiv /negativ
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Ny turvei/tursti og nye rekreasjonsområder vurderes som
svært positive «utvidelser» av dagens kyststi.
Planforslaget vurderes å ha utelukkende positiv virkning når
det gjelder barn og unges interesser.
For å sikre offentlighet karakter langs turvei og tursti og ved
rekreasjonsområder er det stilt rekkefølgekrav knyttet til
opparbeidelse og skilting. Oppføring av bom i starten av
turvei er også sikret med rekkefølgekrav.

9.4. Forurensning sjø/bekk (vannmiljø)
Det vises til vedlagt Konsekvensutredning temarapport vannmiljø, datert 03.07.18.
PROBLEMSTILLING

Vurderinger av konsekvensene ved økt antall båtplasser
mht vannutskiftning/forurensning.
Inkluderer vurdering av konsekvenser av tiltaket mht
Ruhavenbekken.

DAGENS SITUASJON

Det vises til avsnitt 8.13 Vannmiljø for beskrivelse av dagens
situasjon.
Planforslaget omfatter forslag til etablering av 2
småbåthavner (flytebrygger) med til sammen 40 båtplasser.
12 av dagens båtplasser omplasseres til nye bryggeanlegg
og til sammen vil planforslaget innebære 28 nye båtplasser.
Det skal ikke være opplag av båter innenfor planområdet og
det skal ikke mudres.
Se nedskalert illustrasjonsplan under avsnitt 8.11 for
plassering av småbåthavn.

GRAD AV ENDRING

Utdrag fra Konsekvensutredning temarapport vannmiljø,
tabell 3:
Stølekilen innenfor planområdet:
Det må forventes en akkumulering av forurensende stoffer i
bunnsediment over tid. Det er svært liten vannutskifting og
grunt vann i planområdet. Økt turbulens og oppvirvling av
bunnsediment pga økt båttrafikk som kan skade
bunnvegetasjon og gi økt turbiditet og dårlig lysforhold i
vannet. Nordre brygge vil pga lokalisering gi dårligere
vannutskifting 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 etablering av småbåthavna.
Ruhavenbekken (nedre del):
Kantsonen til Ruhavenbekken foreslås bevart til
friluftsformål. Det er ikke planer om inngrep i kantsonen.
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Det planlegges en mindre kjøreveg/gangveg som vil drenere
til Ruhavenbekken. Det anslås at trafikk på denne vil bli så
liten at avrenning herfra ikke vil påvirke vannkvaliteten i
Ruhavenbekken negativt.

VIRKNING
positiv /negativ

EVT. AVBØTENDE TILTAK

Virkning av økt antall båtplasser mht vannmiljø for
stølekilen innenfor planområdet:
liten-middels negativ konsekvens (-/--).
Virkning av planforslaget mht vannkvalitet for
Ruhavenbekken:
Ubetydelig konsekvens (0).
I vannmiljø rapportens kapittel 7 foreslås følgende
avbøtende tiltak:


Et alternativ med færre antall båtplasser gir mindre
negativ konsekvens for vannmiljø.
Kommentar i rapport: Antall båtplasser er redusert
ift tidligere planforslag. Konsekvensgrad er
nedjustert ift til dette.

I temarapporten for vannmiljø forutsettes det at etablering
av bryggeanlegg ikke fraktes ned til sjøen med større
anleggsmaskiner, men at dette kan fraktes inn fra sjøsiden.
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Naturverdier/naturmangfold – på land og i sjø

PROBLEMSTILLING

Økt antall båtplasser skal sees i sammenheng med
naturverdier i sjø.

DAGENS SITUASJON

Planområdet berører en større ålegrasforekomst på ca. 35
daa. For nærmere beskrivelse se avsnitt 8.6
Naturverdier/naturmangfold – i sjø.
Bryggeanlegg er ikke plassert over Ålegrasforekomst.
Etablering av flere båtplasser i området vil medføre ferdsel
med båt over ålegrasforekomst.

GRAD AV ENDRING

VIRKNING
positiv /negativ

Økt turbulens og oppvirvling av bunnsediment kan påvirke
ålegraslokaliteten.
Med bakgrunn i at bryggeanleggene ikke er plassert over
registrert ålegrasforekomst og at kjøring med båt over
tilgrensende ålegrasområder vil være av mindre omfang så
vurderes det at etablering av småbåthavner ikke vil
medføre vesentlig negativ virkning på ålegrasforekomsten.

EVT. AVBØTENDE TILTAK

I vannmiljø rapportens kapittel 7 foreslås følgende
avbøtende tiltak:


Redusere planområdet slik at den ikke påvirker
ålegraslokaliteten – det vil si at innkjøring til
småbåthavna ikke bør gå over lokaliteten.
Kommentar i rapport: Planområdet er justert slik at
ålegraslokaliteten ikke blir direkte berørt av
forankringen til flytebryggene.

Før eventuell avbøtende tiltak gjennomføres anbefales ny
registrering av ålegrasforekomst.
Mulig avbøtende tiltak: Anlegge bøyer i sjø som begrenser
ferdsel over ålegrasforekomst.
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Trafikk og transport

PROBLEMSTILLING

Økt trafikkmengde på Støleveien som følge av utbygging.

DAGENS SITUASJON

ÅDT 900 (2017, vegvesen.no/vegkart)

GRAD AV ENDRING

Planforslag omfatter utbygging av 17 nye hytter og antas
å medføre en økning av dagens ÅDT med ca. 0,14 % noe
som tilsvarer ÅDT 901,3 for Støleveien.

VIRKNING
positiv /negativ
EVT. AVBØTENDE TILTAK

Nye båtplasser innenfor planområdet tilhører hytter
innenfor planområdet og nærliggende fremtidig
boligområde. Det er lagt til rette for 14 parkeringsplasser
for brukere av småbåtanlegg, men trafikk til/fra antas å ikke
medfører vesentlig økning av dagens trafikkmengde.
Ingen vesentlig virkninger.
Ikke behov for avbøtende tiltak.

Beregning av trafikkøkning som følge av nye fritidsboliger innenfor planområdet:
ÅDT Støleveien (2017, vegvesen.no/vegkart)
Hyttebruk. (Antall hyttebesøk/hytte i løpet av et år1)
Antall kjøreturer på Støleveien ifm hyttebesøk /år/hytte
Totalt antall kjøreturer per år (17 hytter, 28 kjøreturer per hytte)
Antatt økning av dagens ÅDT-tall for Støleveien (476/365)
Antatt ny ÅDT etter utbygging av hytter innenfor planområdet
Tabell 6.

900
14
28
476
1,3
901,3

Utbygging av 17 nye fritidsboliger innenfor planområdet vil medføre en økning av dagens
ÅDT-tall med 1,22.
Beregning av økning av trafikkmengde er basert på tall fra TØI rapport 1. Kjøreturer til/fra
butikk andre aktiviteter under oppholdet er ikke medregnet. Småbåtanlegg er i hovedsak
tiltenkt fritidsboliger innenfor planområdet og nærliggende boliger. Kjøreturer til/fra
småbåtanlegg er ikke medregnet.

1

Hyttebruk = Reise til/fra fritidsbolig/campingvogn på fast plass (TØI rapport 861/2006 Daglige fritidsaktivitet,
hytte- og båtliv og svenskehandel)
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9.7. Kulturminner/kulturmiljø
Planforslaget er ikke i konflikt med kulturminner eller kulturmiljø.
9.8.
Parkering
I planforslaget stilles det krav til minimum 2 parkeringsplasser per fritidsbolig, og 0,5
parkeringsplasser per båtplass. Kravene avviker fra gjeldende parkeringsvedtekter som er
henholdsvis 3 plasser per fritidsbolig (fritidsenhet) inntil 120 m2 og 0,7 parkeringsplasser per
båtplass. Planforslaget omfatter også etablering av flere felles parkeringsanlegg. Hensikten
med reduserte parkeringskrav og felles parkeringsløsninger er å forhindre unødvendig
terrenginngrep ved terrengregulering/planering for opparbeidelse av parkeringsplasser. I
planforslaget legges det opp til 5 parkeringsplasser for allmennheten hvorav 1 tilrettelegges
for bevegelseshemmede i fellesanlegg.
Forslag til parkeringsløsninger vurderes å ikke medføre negatives konsekvenser for
omgivelsene.
9.9. Universell utforming
Planforslaget legger til rette for turvei med fast dekke. Traséene skal tilpasses eksisterende
terreng, men i nødvendig grad bygges opp for å oppnå stigning på maks 1:6. Inngrep i fjell
tillates ikke. Sammenlignet med dagen situasjon så vil planforslaget legge til rette for økt
tilgjengelighet for forflytningshemmede.
9.10. Folkehelse
Tilrettelegging av turvei, tursti og rekreasjonsområder vurderes som svært positive tiltak for
folkehelsen.
9.11. Støyvurderinger
Planforslaget vil ikke medføre vesentlige økning av dagens støysituasjon.
9.12. Samfunnstjenester
Planforslaget utløser ikke behov for nye sosial infrastruktur.
9.13. Teknisk infrastruktur
Planforslaget medfører opparbeiding avkjørsler, adkomstveier og turveier, tilkobling til
offentlig anlegg for vann og avløp som er etablert i området, og tilkobling til
distribusjonsnett for el-forsyning. Behov for ny nettstasjon avklares på et seinere stadium.
Planforslaget utløser ikke behov for nye offentlige infrastrukturtiltak.
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9.14. Risiko og sårbarhetsvurdering (ros-analyse)

Tabell 7.
GRØNNE HENDELSER:
10. Springflo/11.Havnivåstigning
Deler av planområdet ligger innenfor aktsomthetsområde for flom. Ny fritidsbebyggelse
planlegges etablert på kote + 7,5 eller høyere og vil dermed ligge høyere i terreng enn antatt
høyde for stormflo og havnivåstigning.
Avbøtende tiltak: Ikke nødvendig.
41.Forurensning til sjø/vassdrag
Det er mulighet for hendelser med uønsket forurensning fra båter ved småbåtanlegg.
Eksempelvis akutt drivstofflekasjer. Sannsynligheten for slike hendelser vurderes som liten,
men konsekvensene vurderes å kunne være alvorlige og medføre behandlingskrevende
skader.
Avbøtende tiltak (sikret med rekkefølgekrav): Opprette beredskapsplan med prosedyrer for
å begrense skadene av utslippet. Eksempelvis ved bruk av sugeutstyr, absorberende
materiale, oljelenser osv.
GULE HENDELSER:
12. Viktige naturtyper og sårbare arter
Nye bryggeanlegg er ikke plassert over registrert ålegrasforekomst. Med bakgrunn av at
kjøring med båt over tilgrensende ålegrasområder vil være av mindre omfang (28 nye
båtplasser) så vurderes det at etablering av småbåtanlegg ikke vil medføre vesentlig negativ
virkning på ålegrasforekomsten.
Mulig avbøtende tiltak: Anlegge bøyer i sjø som begrenser ferdsel over ålegrasforekomst
(ikke lagt inn som krav med bestemmelser jf. høringsmerknad fra Kystverket)
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OVERSIKT OVER ENDRINGER ETTER HØRING

10.1. Endringer i plankart etter høring
Planens avgrensning er tilpasset vedtatt detaljreguleringsplan for Støleveien ihht avtale
med SVV.
BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bolig, B2:
Fritidsboligtomt 18 (opprinnelig nummerering) er endret til boligformål. Endring er
gjort etter avtale med kommunen da eksisterende bygning er registrert som enebolig i
kommunens kart.
Fritidsbebyggelse, tomt 1-23, F1-F5:
Ny nummerering av fritidsboligtomter (1-23) som følge av at en fritidsboligtomt er
endret til boligformål B2 (fritidsboligtomt 18 i høringsforslag. Antall fritidsboligtomter
er endret fra 18 til 17.
Byggegrenser 20 m fra midtlinje Støleveien er tegnet inn på plankart ihht krav fra SVV.
Tomt 1: Justert eiendomsgrense ihht oppmåling av eiendom 74/54.
Tomt 1: Justert byggegrense ihht ny eiendomsgrense.
Tomt 1-4: Justert tomtegrenser som følge av oppmåling av eiendomsgrense tomt 1.
Tomt 7-11: Små justeringer for tilpasning til terreng og tuvei.
Tomt 14: Endret adkomst til parkering.
Tomt 18: Endret byggegrense, etter avtale med kommunen.
Tomt 19: Endret byggegrenser for oppfølging av innspill fra nabo (tomt 21).
Tomta 21,22: Parkering på egen tomt tillates.
Tomt 23: Areal utenfor eiendomsgrense er tatt ut og lagt til Fr3 for å sikre
gangforbindelse til Støleveien. Parkering for tomt 23 er lagt til nytt parkeringsområde
f_P6.
Renovasjon, o_R:
Areal avsatt til nedgravd avfallsanlegg er redusert med 13m2 som følge av at f_P1 er
trukket lenger fra Støleveien.
Naust, N:
Formålsflate er utvidet for å sikre bedre tilpasning til terreng. Tillatt BRA er ikke endret.
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Kjørevei, fV
Etter avtale med SVV er avkjørsler fra Støleveien tilpasset vedtatt detaljreguleringsplan
for Støleveien og frisiktsoner er fjernet da disse omfattes av vedtatt
detaljreguleringsplan for Stølevein.
F_V3: Avkjørsel til tomt 22 og 23 er fjernet.
F_V4: har fått en minimal endring som følge av oppmåling av eiendom 74/54, tomt
1.
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AVG
AVG langs f_V3 er fjernet. Krav til opparbeidelse ivaretas i bestemmelser.
Parkering, f_P:
Totalt antall parkeringsplasser endret fra 34 til 35.
F_P1: Justert plassering for å ivareta krav fra SVV om avstand på 6 m til regulert veikant
for Støleveien. Parkeringsantall endret fra 12 til 11. Opprinnelig var det avsatt 6 pplasser for allmennheten. 2 plasser er slått sammen til 1 plass for bevegelseshemmede.
F_P1: Utvidet med 3 parkeringsplasser for å ivareta parkeringskravet fra kommunen.
F_P5: Antall p-plasser redusert fra 6 til 10 for å redusere terrenginngrep.
F_P6: Nytt parkeringsområde for oppfølging av innspill (tomt 23). Ønsket ikke
kantparekring.
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL
Friluftsformål, Fr:
Fr3: Utvidet ihht innspill fra SVV for å sikre gangforbindelse til Støleveien.
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
Småbåthavn, Sb:
Sb1-2: Formål for bryggeanlegg er endret fra «småbåtanlegg med tilhørende
strandssone» til «småbåthavn». Dette for oppfølging av merknad fra Aust-Agder
fylkeskommune.
HENSYNSSONER REGULERINGSPLAN
Sikringssone, H140: Frisiktsoner ved avkjørsler fra Støleveien er fjernet fra plankart
etter avtale med SVV. Frisiktsoner omfattes av vedtatt detaljreguleringsplan for
Støleveien.
INFRASTRUKTURSONER
H410_1: Endret plassering og avgrensning ifm tilrettelegging for allmenn ferdsel, og for
å redusere konflikt knyttet til eksisterende private båtbuer. Sørlig del er tatt ut etter
avtale med kommunen.
Infrastruktursone, H410: Nye hensynssoner er lagt inn i plankart, H410_3 og H410_4.
H410_3 følger opp merknad fra SVV og Aust-Agder fylkeskommune om å sikre fremtidig
videreføring av tursti mot sør. H410_4 følger opp merknad fra SVV om å sikre
gangforbindelse til Støleveien.
OMRÅDEBESTEMMELSER
Nummering er endret som følge av at det er lagt inn nye områder.
Bestemmelse område – utforming.
#1: Endret plassering som følge av justering av turvei.
#2: Utvidet mot sør for å sikre sammenheng med #3.
#3: Utvidet mot sør for å sikre kontakt med allmenn tilgjengelig brygge.
#6: Nytt område er lagt inn i plankart som følge av innspill fra nabo (tomt 19) som
ønsker at eksisterende trapp sikres.
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10.2. Endringer i bestemmelser etter høring
Endring hele dokumentet: Småbåthavn med tilhørende strandsone (1588) er erstattet med Småbåthavn
(6230).
2 FELLESBESTEMMELSER
2.5

Skilting av turvei/tursti, oppholdsområder og parkeringsplasser for allmennheten.
Endring: Krav om oppføring av infoskilt og veivisere omfatter også parkeringsplasser for allmennheten
og infrastruktursoner H410_4.
Nytt: (presisering av hva som skal skiltes) Benker, bord, grill, sykkelparkering og parkeringsplasser for
bil for allmennheten skal merkes med tekst og/eller annen merking som tydeliggjør at disse tiltak kan
benyttes av allmennheten. Innenfor H410_3 tillates kun merking med maling på fjell.
Bakgrunn: Endringer er gjort ihht innspill fra Grimstad kommune.

3 BEBYGGELSE OG ANLEGG

3.1

Boligbebyggelse, B1-B2
Endring: Omfatter også B2.
Nytt: Innenfor B1 og B2 tillates også bod/anneks. Bolig tillates oppført i 2 etasjer. Tillatt % BYA
innenfor B1 og B2 = 15%.
Bakgrunn: I plankartet som var på høring var tomta 18 angitt med arealformål fritidsbebyggelse. I
kommunens karttjeneste er bygg på tomt 18 angitt som enebolig. Arealformål for eiendommen er
endret til boligbebyggelse og fått betegnelse B2. Krav til byggehøyder er flyttet fra tabell 1. Krav til
utnyttelse manglet i forrige høringsutkast.

3.2

Fritidsbebyggelse, F1-F5
Endring: Antall fritidsboligtomter er endret fra 24 til 23.
Nytt: For tomter der eksisterende omsøkt bebyggelse har høyere utnyttelse enn det som er regulert
tillates ny bebyggelse gjenreist med tilsvarende/opprinnelig utnyttelse. ¨
Bakgrunn: Vedr antall tomter se over. Bestemmelser tilknyttet eksisterende bebyggelse er lagt til for
oppfølging av innspill fra grunneier innenfor planområdet.

3.3

Byggegrenser, B1, B2 og F1-F5
Nytt: Byggegrense 20 m fra midtlinje vei i Støleveien er angitt på plankart. Her tillates ikke oppføringer
av platting eller inngrep i terreng.
Bakgrunn: Krav fra SVV.

3.4

Krav til plassering av bebyggelse, byggehøyder og utforming B1, B2 og F1-F5
Nytt: Krav til plassering av bebyggelse omfatter også B1 og B2.
Endring: Tabell 1 som angir byggehøyder er endret som følge av endret nummerering av
fritidsboligtomter. B1 og B2 er tatt ut av tabell 1 da krav er sikret i bestemmelser 3.1.
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Parkering - boliger og fritidsboliger.
Endring: Endret nummering av fritidsboligtomter med parkering i fellesanlegg f_P1- f_P5.
Nytt: For tomt 23 skal parkering etableres innenfor f_P6.
Strøket: For tomt 22 og 23 tillates etablering av 1 parkeringsplass innenfor hver tomt. Øvrige
parkeringsplasser skal etableres i fellesanlegg f_P1-f_P5.
Bakgrunn: Parkeringsløsninger er endret for å redusere terrenginngrep.

3.6

Parkering - småbåthavn.
Endring: Endret formulering: Parkeringsplasser for småbåthavn skal etableres innenfor f_P1-f_P5
og/eller i tilknytning til fritidsboliger innenfor F1-F5.
Bakgrunn: Misvisende tekst i høringsforslag.

3.8

Private brygger, Br1, Br3, Br4 og Br5
Nytt: Bestemmelse er supplert med følgende: «Båtplasser ved Br1 og Br3 skal ikke være til hinder for
fortøyning og inn-/utkjøring (tilflott) til båtplasser innenfor Sb1 og Sb2.»
Bakgrunn: For å sikre gjensidig hensyn til nabo ifm fortøyning og inn/utkjøring.

3.12

Småbåthavn, Sb1, Sb2
Nytt: Bestemmelse er supplert med følgende: «Båtplasser innenfor småbåthavn Sb1 og Sb2 skal ikke
være til hinder for fortøyning og inn-/utkjøring (tilflott) til:
båtplasser ved brygge Br1
båtplasser ved brygge Br3
Fremtidige båtplasser innenfor eiendom (gnr/bnr) 74/4.»
Tilsvarende tekst er lagt til bestemmelser 3.8. Dette for sikre gjensidig hensyn til nabo ifm fortøyning
og inn/utkjøring.
Bakgrunn: For å sikre gjensidig hensyn til nabo ifm fortøyning og inn/utkjøring.

3.13 Naust/sjøbod, N1, N2
Nytt: Krav om at det innenfor N2 tillates naust med samlet BRA inntil 66 m2.
Bakgrunn: Opprinnelig formålsgrenser for N2 er utvidet for å gi rom for terrengtilpasning. Tillatt BRA
er ikke endret, men presisert. Endring er iht. innspill fra Grimstad kommune.
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4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Annen veggrunn, grøntanlegg, AVG (opprinnelig nr 4.3)
Bestemmelser vedrørende annen veggrunn – grøntanlegg er strøket da areal avsatt til annen veigrunn
– grøntanlegg ved fritidsboligtomt 23 er tatt ut av plankart

4.3 Parkering, f_P1-6 (NB ny nummering av best. da foregående best. er strøket).
Endring: Omfatter også f_P6 som er nytt i plankart. Tabell 2 er endret som følge av ny
parkeringsfordeling.
Endret: Totalt antall p-plasser er endret fra 34 til 35. 2 av p-plasser for allmennheten er slått sammen
til 1 p-plass for bevegelseshemmede. 1 parkeringsplass skal tilrettelegges med ladestasjon for el-bil.
F_P5 er redusert. Tomt 22 og 23 får parkering på egen tomt. F_P1 er utvidet med doble
parkeringsplasser for fritidsbolig 8, 9 og 10.
Bakgrunn: For å redusere terrenginngrep og iht innspill fra kommunen og oppdragsgiver.
4.4

Kombinert kjørevei/gangvei, f_V/G1 og f_V/G2. (NB ny nummering da foregående best. er strøket).
Strøket: For kombinert kjørevei/gangvei f_VG1 tillates kun kjøring til/fra fritidsboligtomt 5, 6 og 7.
Bakgrunn: Ikke ønskelig med unødvendig utkjøring til Støleveien dersom trafikk kan tas på internvei.
Trafikkmengde på f_V/G1 antas å være av beskjeden.
Flyttet: Krav om at f_V/G1-2 skal være felles for boliger og fritidsbebyggelse innenfor planområdet og
være åpen for allmenn ferdsel, er flyttet til 4.2.

5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL
5.1

Friluftsområde, f_Fr1 og f_Fr3.
Nytt: Omfatter også Fr3 som er utvidet og skal tilrettelegges med tursti.
Bakgrunn: Oppfølging av innspill fra SVV.

HENSYNSSONER
Sikringssoner – frisikt, H140_1 og H140_2 (opprinnelig nr 7.1)
Bestemmelse er strøket.
Bakgrunn: Frisiktsoner ved avkjørsler fra Støleveien er fjernet fra plankart etter avtale med SVV.
Frisiktsoner omfattes av vedtatt detaljreguleringsplan for Støleveien.
7.1

Infrastruktursone - turvei, H410_1, H410_2 og H410_3 og H410_4 (opprinnelig nr 7.2)
Nytt: H410_3 og H410_4 er nye hensynssoner i plankart.
Nytt: Innenfor H410_1 tillates kjøring i forbindelse med anleggsvirksomhet og rydding av vegetasjon.
Nytt: Krav om tilrettelegging av tursti innenfor H410_4, og at tursti skal kobles til fortau langs
Støleveien, og at det skal sikres tilstrekkelig sikt mellom tursti og Støleveien.
Nytt: Innenfor H410_3 tillates tursti. Inngrep i fjell tillates ikke.
Nytt: Det tillates at turvei og tursti defineres og skiltes som del av kommunens kyststi.
Bakgrunn: Oppfølging av innspill fra AAFK, SVV og Grimstad kommune.
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BESTEMMELSESOMRÅDER
8.1

Bestemmelsesområdene #1, #2 og #3 og #4
Nytt: #1 - Krav om at det skal anlegges sykkelparkering.
Nytt: #3 - Nytt krav om at det skal tilrettelegges for gangforbindelse mellom H410_1 og Br2.
Bakgrunn: Krav til sykkelparkering følger opp innspill fra SVV. Endret plassering av #3 og krav til
gangforbindelse er endret ihht innspill fra kommunen.

8.2

Bestemmelsesområdene #5 og #6
Nytt: #6 er nytt i plankart. Innenfor bestemmelsesområde #6 tillates privat trapp.
Bakgrunn: Oppfølging av innspill fra nabo.

8.3

Bestemmelsesområdene #7, #8, #9, #10 og #11
Ny nummering av bestemmelsesområder pga #6 er lagt til.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
9.1

Endring: Endret formulering ihht krav fra SVV.

9.2 (ny) Krav ifm opparbeidelse av avkjørsler ihht krav fra SVV.
9.3 (ny) Krav om at det skal vedlegges 3D illustrasjoner som viser tiltakets utforming og
tilpasning til terreng ifm med søknad om tiltak innenfor B1, B2, F1-5 og N1-2.
Bakgrunn: Oppfølging av innspill fra Grimstad kommune.
9.4

Opprinnelig nr 9.2
Nytt: Omfatter også opparbeidelse av H410_4 og tilrettelegging av gangforbindelse til Br2.
Nytt: Krav om skilting er supplert, og omfatter også H410_4, gangforbindelse til Br2 og
parkeringsplasser for allmennheten.
Bakgrunn: Oppfølging av innspill fra Grimstad kommune.

9.5

Opprinnelig nr 9.3
Endring: Krav om opparbeidelse av avkjørsler er endret til å omfatte begge avkjørsler til planområdet.
AVG langs f_V3 er tatt ut av plankart og tilhørende krav om opparbeidelse er strøket. Bestemmelse
omfatter F-F5.
Bakgrunn: Oppfølging av innspill fra SVV og rydding i rekkefølgekrav for å sikre etablering av felles
infrastruktur.

9.6

Opprinnelig nr 9.4
Endret som følge av endring i foregående bestemmelse.

9.7

Opprinnelig nr 9.5

Strøket: Krav om at det skal anlegges bøyer i sjø for å begrense ferdsel over ålegrasforekomst er
støket. Bakgrunn: Krav fra Kystverket sørøst.
9.8 (ny) Nytt krav om at nye p-plasser og båtplasser ikke kan fjernes før nye plasser og adkomst til disse er
etablert. Bakgrunn: Oppfølging av innspill fra nabo.
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