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Kommunedirektørens forslag til vedtak
Teknisk utvalg legger detaljregulering for Støleveien 170 ut til offentlig høring og ettersyn, jf.
plan- og bygningslovens § 12-10, forutsatt at følgende endringer er innarbeidet i
plandokumentene:


Det må utarbeides rekkefølgebestemmelse som sikrer at skredfare og
områdestabilitet må være utredet, og eventuelle sikringstiltak må være utført før det
kan gis igangsettingstillatelse. Utredning må gjøres av personell med fagkompetanse
innen geologi/geoteknikk.



Formålet for boliger må tegnes med sosikode 1110 på plankart og plandokumenter
oppdateres i henhold til riktig formål. Alternativt må bestemmelser for maks høyde
reduseres til 9 meter.



Det må utarbeides rekkefølgebestemmelse som sikrer at samlokalisert område for
lekeplass og uteoppholdsareal skal opparbeides og utstyres i henhold til
kommuneplanens bestemmelser om uteoppholdsareal før det kan gis brukstillatelse
til boliger.



Rekkefølgebestemmelse 6.8 vedrørende krav om utbyggingsavtale tas ut av
planbestemmelsene.

Teknisk utvalg 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 12.10.2021 sak 21/136
Møtebehandling
Gudveig T Dalaker, Sp, fremmet følgende forslag:
«Saken sendes i retur til administrasjonen. Det bes om at lekearealet får annen plassering
enn langs veien.
Begrunnelse;
Området avsatt til lek er vist med hekk høyde 1,8m på to sider, og støyvegg med høyde på
1,3m. Dette vil oppleves som et innelukket og trangt område. I tillegg vil en plassering så
nært opptil veien gi både støv og støy til arealet som skal benyttes av de yngste barna».
Anne Gurine Hegnar, SV, fremmet følgende forslag:
«Planen stoppes og området innlemmes i Brunåsen-planen.»
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Begrunnelse:
Statsforvalterens og Agder Fylkeskommunens merknader er at det uheldig at en liten del av
tidligere oppmeldt område Brunåsen tas ut av planen. Det vil innskrenke mulighetene for å finne
gode løsninger og det å sikre at de ulike arealene innenfor det avsatte boligområdet disponeres
på en best mulig egnet måte.
Fylkeskommunen bemerker i tillegg negative bokvaliteter i forhold til lysforhold, støy og støv.»

Votering
Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 2 (SV, MDG) stemmer for Hegnars forslag som falt..
Dalagers forslag ble vedtatt med 5 mot 2 (H, Uavh.) stemmer for innstillingen som falt.
Teknisk utvalg 2019 - 2023 vedtak/innstilling
Saken sendes i retur til administrasjonen. Det bes om at lekearealet får annen plassering
enn langs veien.
Begrunnelse;
Området avsatt til lek er vist med hekk høyde 1,8m på to sider, og støyvegg med høyde på
1,3m. Dette vil oppleves som et innelukket og trangt område. I tillegg vil en plassering så
nært opptil veien gi både støv og støy til arealet som skal benyttes av de yngste barna.
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