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Støleveien 170 detaljregulering behandling før offentlig ettersyn
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Teknisk utvalg legger detaljregulering for Støleveien 170 ut til offentlig høring og ettersyn, jf. planog 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.
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Sammendrag
Planforslaget legger opp til 5 eneboliger med samlokalisert lekeplass og uteoppholdsareal på
Støleveien 170. Planområdet ligger nær Støleveien og har lite kveldssol grunnet høyde mot nordvest. For å tilfredsstille krav til støy må lekeplass skjermes mot Støleveien med støyskjerm på 1,3
meter. Området ligger under marin grense og høydeforskjeller gjør at det vil bli høye skjæringer
inntil boligene. Rasfare og områdestabilitet må vurderes av fagkyndige. Nedgravd
renovasjonsanlegg som er regulert ved Stølekilen om lag 100 meter sør for planområdet skal
betjene planområdet.
Fakta
BGM arkitekter fremmer planforslag for Støleveien 170 til offentlig ettersyn. Tiltakshaver er
Støleveien 170 AS ved Anders Øynes. Hensikten med planen er å legge til rette for
boligbebyggelse på eiendommen Støleveien 170 med gårdsnummer 74, bruksnummer 134.
Planområdet er på om lag 3,5 daa og legger til rette for 5 frittliggende eneboliger. Området er
avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. Deler av planområdet ligger under marin grense og det er
nødvendig med tiltak mot støy da deler av planområdet ligger i gul sone.
Det ble avholdt oppstartsmøte for planarbeidet 16.04.21 og planarbeidet ble varslet 22.04.21 og
det kom inn merknader fra 3 offentlige instanser.
Høyder, utnyttelse, solforhold og byggegrenser
Planforslaget legger opp til varierende høyder for bebyggelsen, BFS 4 og 5 har maks
bygningshøyde satt til kote 21.5 og BFS 1-3 har kote 19,5. Med grunnlag i planerte høyder åpner
dette for at bolig på eiendom BFS 2 og BFS 4 kan bli inntil 10 meter høye og de resterende 9.5
meter høye. Det planlegges etablert takterrasser på første og andre etasje. Det er vist til flate tak i
illustrasjonsplan og 3D skisser. Bestemmelsene gir ingen føringer for takform men sier at
bebyggelsen skal være enhetlig. Boligene skal detaljprosjekteres og selges som nøkkelferdige
boliger av tiltakshaver. Utnyttelsen er satt til 225 m2 BRA for alle boligtomtene. Mellom boligene
internt er byggegrensene satt med 4 meter totalt mellom hver bolig. Byggegrensene er lagt 1 m fra
nabogrensen i syd og vest.
Det er foretatt sol og skyggeanalyser som viser at solforhold på morgen og dagtid er middels gode
men det blir lite kveldssol i planområdet.
Støy og luftkvalitet
Det er utført støyvurderinger og planforslaget innfrir kravene. Det er ikke gjort vurderinger knyttet til
luftkvalitet.
Uteoppholdsarealer og lekeplass
Det er avsatt 287 m2 til lekeplass som innfrir kravene i kommuneplanen til både lekeplass og
uteoppholdsareal. Lekeplassen ligger relativt nær veien men innfrir kravene til støy forutsatt at
området heves til kote 11 og skjermes med en 1,3 meter høy støyskjerm. Det er gode solforhold på
dagtid på lekeplassen. Lekeplassen er planlagt på samme nivå som tilliggende adkomstvei så
tilgjengeligheten til lekeplassen er god.
Trafikk, adkomst og byggegrense mot vei
Den kommunale veinormen sier at veier med adkomst til 4 boliger eller 10 boenheter og lengde
over 50 meter skal utformes som offentlig vei. I planforslaget er vegen tegnet som privat vei.
Byggegrensen på 20 meter fra fylkesvegen er tatt inn i planforslaget men åpner for at renovasjon,
murer og lekeplass kan ligge nærmere veien. Fra planområdet er det trygg skolevei frem til Holviga
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skole.
Vann, avløp og renovasjon
Langs østsiden av Støleveien ligger kommunale vann-, spillvanns- og overvannsledninger med
tilstrekkelig kapasitet. Det er avsatt stikkledning på tvers av Støleveien som skal betjene
den planlagte bebyggelsen innenfor planområdet. Renovasjonsløsning er lagt til planlagt nedgravd
anlegg som er planlagt i reguleringsplan for Stølekilen. I henhold til Agder Renovasjons
retningslinjer for nedgravde avfallsanlegg, vil avstand fra Støleveien 170 være innenfor
avstandsanbefalingen på 150 m gåavstand. Man må krysse Støleveien for å komme til
søppelanlegget.
Naturmangfold
I planområdet er det ikke registrert viktige naturtyper eller arter av forvaltningsmessig interesse.
Kulturminner
Agder fylkeskommune anser potensiale for automatisk fredede kulturminner som lavt og ser ikke
behov for arkeologisk registrering. Det er registrert en SEFRAK-bygning fra 1794 innenfor
planområdet. Bortsett fra rester av grunnmuren er det lite igjen av det gamle. Grunnmursrestene
forutsettes revet for å gi plass til ny bebyggelse.
Grunnforhold og skredfare
Deler av planområdet nærmest veien har marine løsmasser. Det ble utarbeidet en geoteknisk
rapport med grunnboringer ved opparbeidelse av Støleveien. Massene som lå i Støleveien er
byttet ut med steinmasser og nye tomter vil ligge på fast grunn. Tiltakene ved etablering av
Støleveien gjør at område stabiliteten er forbedret. Planforslaget vil medføre høye skjæringer i
bakkant av boligene (mot vest). I bestemmelsene står det at bratte skjæringer skal avtrappes eller
sikres. BFS 3 skal planeres på kote 10 og på situasjonsplanen vil det bli en skjæring opp til kote 16
mot fjellet. I reguleringskartet er høydeforskjellen mellom byggegrense og planert høyde opp i 8-9
meter.
Risiko og sårbarhet
Det er vedlagt ROS analyse og det er identifisert 26 mulige hendelser. 23 hendelser er vurdert til
laveste alvorlighetsgrad, ubetydelig. 3 hendelser, steinsprang, ulykke bil mot bil og påkjørsel av bil
mot gående eller syklist er kategorisert til nest laveste alvorlighetsgrad, mindre alvorlig.
Merknader til oppstartvarsel
Statsforvalteren i Agder
SF mener at når man melder oppstart for en liten andel av det tidligere oppmeldte området
Brunåsen, som er isolert fra øvrige arealer avsatt til fremtidig bolig i denne, vil man potensielt
innskrenke mulighetene for å finne gode løsninger, og for å sikre at de ulike arealene innenfor det
avsatte boligområdet disponeres på en mest mulig egnet måte. Statsforvalterens faglig råd er
derfor å ikke gå videre med aktuelt planarbeid.

Forslagsstillers kommentar:
Støleveien 170 var regulert til bolig i Brunåsenplanen og er en plan i tråd med gjeldende formål.
Eiendommen ligger topografisk adskilt fra det mye større området på toppen av Brunåsen.
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Støleveien 170 var derfor ikke koblet til den øvrige bebyggelsen i den planen. Det betyr ikke at
eiendommen ikke egner seg for bebyggelse.
Plassering av boliger og lekeplass er uheldig med tanke på støy og støv. Eventuell støyskjerming
av boliger og lekeplass vil kunne forverre solforholdene ytterligere, samt at det vil kunne gi en
opplevelse av at området er «innelukka». SF mener videre at området har dårlige solforhold og er
utsatt for støy og støv fra Støleveien. Vi forventer at hensyn til barn og unge, vektlegging av
helhetlig grøntstruktur, tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv, samt hensyn til
jordbruksarealer, følges opp i planarbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
Egen støyrapport er utarbeidet av Brekke & Strand AS og konklusjonen er innarbeidet i
beskrivelsen. All bebyggelse er holdt utenfor støysone, og både denne og lekeplassen ligger
høyere enn veien, noe som er gunstig både for støy og støv. Støyskjerm på 1,3 m foran
lekeplassen er nok til å gi støyforhold iht. kravet. Solforholdene er spesielt gode om morgenen, og
det er sol til 18.45 og 19.45 midt på sommeren, noe som må være akseptabelt. Sol/skyggestudier
er omtalt i eget
kapittel på side 14-15. Hensyn til barn og unges leke- og uteoppholdsarealer, samt skolevei osv. er
beskrevet i egne punkt i beskrivelsen.
Det er uheldig at aktuelt planarbeid vil medføre økt antall kryssinger av den aktuelle gang/
sykkelvegen.
Forslagsstillers kommentar:
I vedtatt plan for Støleveien (2018) er det regulert inn to avkjørsler til aktuelt område. I planen for
Støleveien 170 er disse redusert til én. Planen fører derfor ikke til økt antall kryssinger av GS-vei,
men til færre.
Støleveien og deler av eiendommen som nå reguleres, omfattes av hensynssone marine
avsetninger i kommuneplanen. Dette forholdet må utredes i risiko- og sårbarhetsanalysen. Det må
foretas grunnundersøkelser, områdestabilitet må utredes, og det må sikres at området er stabilt før
utbygging kan ta til. Nevnte forhold må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser i planen.
Forslagsstillers kommentar:
Se eget punkt i beskrivelsen ang. grunnforhold. Planlagte tiltak blir liggende på steingrunn.
Det går en høyspentledning tett på det aktuelle området. Ved planlegging av bygg nær
kraftledninger må det sikres tilstrekkelig avstand.
Forslagsstillers kommentar:
Planlagte tiltak ligger utenfor faregrensen til høyspentledningen
Agder fylkeskommune
FK mener at ved å trekke ut et mindre område av en større plan, vil dette gå på bekostning av god
helhetlig planlegging. Bokvaliteter som lysforhold, støy og støv vil bli påvirket av de pågående
planer i området og det ligger i dag i gul støysone. I utgangpunktet vil dette ikke bedre seg ved økt
trafikk langs hovedveien.
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Forslagsstillers kommentar:
Planområdet inngår opprinnelig i Brunåsen-planen, og er omfattet av dens oppstartsmelding.
Støleveien 170 har derfor vært vurdert som del av en større, helhetlig plan, der denne tomta er
regulert til bolig. Støleveien 170 er derfor også en plan i tråd med gjeldende formål. Egen
støyrapport er utarbeidet av Brekke & Strand AS og konklusjon er innarbeidet i beskrivelsen.
FK jobber med å redusere antall kryss og avkjørsler fra offentlig vei. De mener at adkomst til
området må finne sted via underordnet vegnett.
Forslagsstillers kommentar:
Vedtatt plan for Støleveien (2018), er det regulert inn to avkjørsler til dette området. I planen for
Støleveien 170 er disse redusert til én. Planen har derfor gjort en forbedring i forhold til
eksisterende situasjon. Det er i Brunåsenplanen og i denne planen vurdert slik at adkomst ikke er
hensiktsmessig å ha via underordnet veinett i Brunåsen.
Topografisk ligger disse planen helt adskilt. 5 boenheter vil ikke medføre noen nevneverdig trafikk
ut på Støleveien, og sikten er veldig god på denne strekningen.
De viser også til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
som blant annet skal sikre et godt oppvekstmiljø for barn og unge. De forventer at
kommuneplanens bestemmelser § 3.1 om Støleområdet følges opp i det videre arbeid
Støleveien har blitt utbedret som kjørevei. I planinitiativet er det positivt at det er fremstilt at
boligene har mulighet til trygg ferdsel for myke trafikanter og bruk av kollektiv transport.
Forslagsstillers kommentar:
Hensyn til barn og unges leke- og uteoppholdsarealer, samt skolevei osv. er beskrevet i
planbeskrivelsen.
De anbefaler at det reguleres inn byggegrense langs fylkesveg. De minner om at byggegrensen
også omfatter anlegg/ konstruksjon, dvs. murer, parkeringsplass, gjerder, fylling, veg, annen
infrastruktur etc. Langs fylkesveg 3616 er byggegrensen 20 meter og langs gang- sykkelveg er den
15 meter. Gjennom planarbeid kan denne reduseres. De forutsetter da at det utredes konsekvens
for framtidig utvikling av fylkesvegnettet, annen infrastruktur, støy etc. Dette arbeidet skal
tydeliggjøres i plandokumentene. Ved høring av plan forutsettes at det foreligger tverrprofiler som
viser konsekvens av tiltaket sett i forhold til veg. De skal ligge vinkelrett på vegen. Opparbeidelse
av kryss må synliggjøres i horisontal- og vertikalplan. Opparbeidelse av kryss må gjennomføres før
boligområdene opparbeides, dette må hjemles i bestemmelser. Vegen forutsettes prosjektert og
med vegplaner inkl. tverrprofiler når planen kommer på offentlig ettersyn, slik at de kan vurdere
konsekvens av tiltaket.
Forslagsstillers kommentar:
Støleveien er nylig oppgradert for å håndtere trafikkøkning ifm nye boligområder på Støle. Det er
derfor lite trolig at veien skal utbedres i overskuelig framtid. Vi mener derfor at renovasjon, murer
og lekeplass bør kunne aksepteres innenfor byggegrensen. Andre vedtatte og pågående planer
langs veien, har også p-plasser, renovasjonsområder og lekearealer innenfor byggegrensen.
Adkomstvei blir en privat, felles vei og betraktes som avkjørsel når det kun er 3 boliger den ene
veien, og 2 den andre. Avkjørselen er beskrevet i eget punkt i planbeskrivelsen. Opparbeidelse er
hit krav i veinorm og statlige krav og er hjemlet i bestemmelsene.
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FK vurderer at potensialet for automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet er lavt, og
konkluderer med at det ikke er nødvendig med en arkeologisk registrering i denne saken. De
minner likevel om aktsomhetsplikten
Agder energi
AEN påpeker at de har lavspentlinje/ kabel til bestående bolig i det aktuelle reguleringsområdet. I
tillegg går det en 22kV høyspentlinje på utsiden av reguleringsområdet. AEN må kontaktes dersom
det skal arbeides nærmere høyspentlinjer enn 30 m. Strømforsyning til nye utbyggingsområder må
tidlig avklares med AEN. Ev nye, nødvendige tiltak i nettet må dekkes av den eller de som utløser
tiltaket. Dette gjelder flytting, nyanlegg og forstrekning, samt kostnader til erverv av nye rettigheter.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning
Vurderinger
Planforslaget legger opp til høyder som går ut over plan og bygningslovens generelle
bestemmelser om gesimshøyde på maks 8 meter og mønehøyde på 9 meter. Boliger over 9 meter
er ikke frittliggende småhusbebyggelse og må da reguleres på plankartet til det generelle formålet
boligbebyggelse, sosikode 1110. Alternativt kan bestemmelsene om maksimal høyde reduseres.
Gitt at utnyttelsen på tomtene er satt til 225 m2 BRA vil ikke boligene bli for massive. Virkningene
av høydene på boligene og byggegrensene vil ikke påvirke nabobebyggelse utenfor planområdet.
Kommunedirektøren mener det er gjort gode tilpasninger for å få så gode solforhold som mulig på
et utfordrende planområde.
Vedlagte støyrapport med tiltak sikrer tilstrekkelige støyforhold i planområdet. Det er ikke sjekket ut
i plandokumentene om luftkvalitet er tilstrekkelig god innenfor planområdet. Basert på
trafikkmengde vil ikke luftforurensing være et aktuelt problem i forhold til gjeldende grenseverdier.
Lekeplassen og uteoppholdsareal oppfyller arealkravene i kommuneplanen for samlokalisert lek og
uteoppholdsareal på 200 m2. For at området skal fungere som felles uteoppholdsareal må det inn i
bestemmelsene at området skal opparbeides og utstyres som uteoppholdsareal i henhold til
kravene i kommuneplanen. Solforholdene på lekeplassen er gode med tanke på planområdets
naturgitte begrensninger.
Adkomst til planområdet er i planbeskrivelsen beskrevet som i henhold til kommunal veinorm.
Veinormen sier at veier over 50 meter med 4 boliger eller 10 enheter skal utformes som offentlig
vei. Kommunedirektøren mener det kan gis avvik da veien inn i området ikke overstiger 50 meter
og antall boliger er lavt/marginalt over anbefalt grense. Renovasjonsbil skal heller ikke inn i
planområdet da nedgravd anlegg som ligger 100 meter sør for planområdet skal benyttes. Det er
heller ikke tilgrensende områder til planområdet som det vil være naturlig å sikre adkomst til via
dette planområdet. Fremtidig trafikkvekst på veinettet er derfor lite trolig.
Risiko og sårbarhet er delvis ivaretatt ved ROS analyse og bestemmelser. Statsforvalter er tydelig
på at områdestabilitet må utredes og at det må stilles rekkefølgekrav om dette i bestemmelsene.
Det er i planbeskrivelsen beskrevet at terrenginngrep vil bli små. Basert på det som vises i
reguleringsplanen kan skjæringene bli meget høye. Byggegrensen på plankart gir juridisk mulighet
for 8-9 meter skjæring men basert på situasjonsplan vil skjæringer bli om lag 6 meter. Dette krever
at skredfare og sikringstiltak må være utredet i reguleringsfasen. Før planen legges ut på ettersyn
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må skredfare og områdestabilitet være utredet og ivaretatt med eventuelle tiltak. Utredning må
gjøres av personell med fagkompetanse innen geologi/geoteknikk.
Det foreslås også å ta ut rekkefølgebestemmelse 6.8 vedrørende krav om inngåelse av
utbyggingsavtale ut av reguleringsbestemmelsene. En utbyggingsavtale er i praksis en frivillig
avtale mellom 2 parter, og det er ikke anledning til å sette dette som krav i
reguleringsbestemmelsene.
Konklusjon
Kommunedirektøren mener planforslaget må oppdateres med utredninger som ivaretar hensynet til
naturfare i form av steinskred og mulig lav områdestabilitet før den legges ut på offentlig ettersyn.
Formålet for boliger må tegnes med sosikode 1110 da nåværende betegnelse er forbeholdt boliger
inntil 9 meter og planforslaget legger opp til boliger på 10 meter. Samlokalisert område for
lekeplass og uteoppholdsareal må opparbeides og møbleres i henhold til kommuneplanens
bestemmelser om uteoppholdsareal. Gitt at disse endringene innarbeides i planforslaget foreslår
kommunedirektøren å legge planforslag for Støleveien 170 ut til offentlig ettersyn.
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