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Vedtak endring av reguleringsplan for Stølekilen
Vedtak
På delegert myndighet og i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd vedtar
kommunedirektøren endring av reguleringsplan for Stølekilen med plankart og planbestemmelser
revidert 21.05.2021 og planbeskrivelsen revidert 24.05.2021. Vedtaket forutsetter at følgende presisering
innarbeides i planbestemmelsen pkt 2.6 vedrørende byggegrenser mot sjø (ny bestemmelse gis gjengis i
sin helhet):
Grenser for hensynssone infrastruktursone (H410_1-4) og formålsgrenser gjelder som
byggegrense mot sjø for henholdsvis turvei og kjøreveg f_V2. VA-traséer for tiltak hjemlet i
reguleringsplanen tillates etablert uten nærmere angitt byggegrense mot sjø.
Fakta
Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til endring av reguleringsplan for Stølekilen på oppdrag for
selskapet Stølekilen AS v/Torbjørn Lensebakken. Gjeldende plan ble vedtatt 17.06. 2019 og legger til
rette for fortetting av eksisterende hytteområde med 17 hytter, etablering av småbåtanlegg med 40
plasser, etablering av turvei, tursti og allment tilgjengelige oppholdsområder.
Endringsforslaget som fremme til vedtak inneholder følgende endringer:






Justering av tomtegrenser for at matrikkel og plankart skal samsvare.
Justering av byggegrenser som følge av justering av tomtegrenser.
Justering av plassering av flytebrygger Sb1 og Sb2.
Ny bestemmelse om at byggegrenser i 100 metersbeltet skal samsvare med formålsgrense for
formålsområdene turvei og veg f_V2.
Inntegning av byggegrenser mot sjø for tiltak i 100 metersbeltet

Forslaget har vært på høring til berørte parter og det ble gitt 3 ukers frist for å komme med uttalelser. Det
er kommet inn totalt 8 merknader hvorav to er fra Statsforvalteren og fylkeskommunen, øvrige
merknader er fra private parter. Endringsforslaget som fremmes til vedtak er justert/endret som følge av
innspill i høringsrunden. Bestemmelsen om terrengtilpasninger innenfor friluftsformålet i den hensikt å
tilrettelegge for adkomst er nå tatt ut av endringsforslaget.
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Det er søkt om justering av tomtegrenser og byggegrenser for eiendom 18,19 og 20. Endringene
medfører at man også gjør endringer i arealformålene fritidsbolig og friluftsformål og hensynssone for
turvei. Endringen av tomt 19 gjør at både eiendomsgrense og byggegrense kommer nærmere planlagt
turvei med et samlet areal på ca 20m2. Bredden på turveien (H410_2) er i eksisterende plan regulert til 4
meters bredde på det smaleste og det nye forslaget ivaretar denne bredden forbi tomt 19 med en bredde
på 4.5 til 6 meter. Tomt 18 justeres slik at areal regulert til friluftsformål øker med 100m2 som gir en
nettoøkning av areal regulert til friluftsformål på 80m2. Konsekvensene av foreslåtte tomtegrenser
vurderes til å ikke gi negative virkninger for hensynet til friluftsliv.
Bryggene SB1 og SB2 er foreslått flyttet for å bedre tilflott for nabobrygger i sør-vest og nord øst.
Kommunaldirektøren er enig i at endringen gir bedre tilflott for nabobryggene.
Det er foreslått en presisering av byggegrenser mot sjø i planen. For turveien og veg f_V2 skal
formålsgrense gjelde som byggegrense mot sjø. Øvrige tiltak i 100 metersbeltet har fått inntegnet
lukkede byggegrenser mot sjø. For tiltak knyttet til etablering av vann og avløp er det gitt anledning til å
anlegge disse uten en bestemt byggegrense mot sjø. Det er en hovedregel at alle tiltak skal ha en
entydig byggegrense mot sjø men det er vurdert til at en streng angivelse av traseer for vann og avløp
ikke vil være formålstjenelig da det er bestemmelser om tiltak skal utføres så skånsomt som mulig. Ved
søknad om byggetillatelse skal det søkes å finne gode traséer som oppfyller bestemmelsene om minst
mulig inngrep i terrenget.
Merknader
Det er kommet inn merknader fra Statsforvalteren og fylkeskommunen på innsnevring av turvei H410_3
og endring av bestemmelsene for å bedre adkomst til båtnaustene i område N2. Flere av de private har
også hatt merknader til endringene i bestemmelsene knyttet til adkomsten til båtnaustene.
Kommunaldirektøren er enig i disse merknadene og plandokumentene er revidert på dette punkt før de
er fremmet til vedtak.
Det er kommet inn merknader på forhold som ikke er foreslått endret. For disse henvises det til tidligere
saksfremlegg og vedtak. Det er kommet merknad om å ikke endre planlagte VA traseer. Det er ikke
planlagt noen flytting av VA traseene i endringsforslaget, kun bestemmelse om at de kan anlegges uten
nærmere anvist byggegrense mot sjø. Det er kommet inn merknad om at ny flytting av flytebryggene vil
være negativ for naturtypen ålegras. Øvrige merknader omhandler privatrettslige forhold innenfor
strandretten.
En reguleringsplan er ikke avhengig av at privatrettslige forhold er avklart før vedtak. Det er derimot et
krav at tiltakshaver må kunne sannsynliggjøre det nødvendige hjemmelsgrunnlag for tiltak ved søknad
om tillatelse. Plan- og bygningslovens § 21-6 gir et vern til rettighetshavere ved at bygningsmyndigheten
skal avvise søknader hvis den som søker tillatelse åpenbart ikke har de nødvendige rettigheter. En
eventuell tillatelse innebærer heller ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.
Flyttingen av bryggene SB1 og SB2 er et tiltak for å bedre tilflott til naboer. Kommunaldirektøren er enig i
at dette er en bedring i forhold til eksisterende situasjon. Eventuelle juridiske forhold knyttet til
strandretten er ikke gjenstand for vurdering av kommunaldirektøren da dette er privatrettslig.
Konsekvensen for ålegras er vurdert i samråd med Statsforvalteren og vurdert til å ikke være av
betydning.
Konklusjon
Endringene i forslaget for reguleringsplan for Stølekilen vurderes til å være positive da de presiserer
byggegrensene mot sjø og bedrer tilflott for nabobryggene til småbåtanleggene. Endringene i
tomtegrenser og byggegrenser vurderes til å ikke gi negative konsekvenser. Kommunaldirektøren mener
endringsforslaget totalt sett er positivt og støtter forslaget.
Klageadgang
De vedtatte plandokumentene kan leses og lastes ned fra Grimstad kommune sine nettsider,
www.grimstad.kommune.no. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr.
forvaltningsloven (fvl.) § 28. Frist for å klage er satt til 25.06.2021. Eventuell klage fremsettes skriftlig til
Statsforvalteren i Agder og sendes til Grimstad kommune til postmottak@grimstad.kommune.no eller til
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postboks 123, 4891 GRIMSTAD
Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens
§§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.
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