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Detaljregulering for Brunåsen, behandling før offentlig ettersyn
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Teknisk utvalg legger detaljregulering for Brunåsen ut til offentlig høring og ettersyn jf. plan- og
bygningslovens § 12-10 forutsatt at følgende endringer:







Det må legges inn begrensning for høyde og areal i bestemmelsene for garasjer og
carporter på henholdsvis 4,0 meter målt fra innvendig gulv og maks 50 m2 BRA.
Samtlige lekeplasser og friområder skal reguleres med offentlig eierform.
Område Bf14 tas ut av planforslaget og innlemmes i friområde a_F6
Det må utarbeides rekkefølgebestemmelse med krav om opparbeidelse og utrustning av
felles uteoppholdsareal innenfor område a_F3 før brukstillatelse til boliger kan gis.
Det må utføres kartlegging av arter og naturtyper i høringsperioden og før planen sendes til
vedtaksbehandling.
Ny rekkefølgebestemmelse om at utbygging skal skje i takt med skolens kapasitet.

Vedlegg
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Flomplan
Avvikskjema kommunal veinorm
Utomhusplan o_lek1
Utomhusplan f_lek2
Utomhusplan f_lek3
Utomhusplan f_lek4
Samlede merknader til oppstartsvarsel

Sammendrag
Generelt er planforslaget godt gjennomarbeidet og tilfredsstiller i stor grad krav for ny bebyggelse
gitt i kommuneplanen. Det er noen avvik fra kravene i kommuneplanen/andre føringer samt innspill
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fra Statsforvalter i Agder som ikke er ivaretatt. Kommunedirektøren foreslår å endre planforslaget
før det legges ut på offentlig ettersyn.
Fakta
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for ny boligbebyggelse på Brunåsen på
Stølehalvøya. Planforslaget legger opp til totalt 69 nye boenheter hovedsakelig eneboliger og
eneboliger i kjede men det planlegges også to 4 mannsboliger. Planarbeidet utføres av Asplan
Viak for selskapet Brunåsen AS. Detaljregulering for eiendommen Støleveien 170 (eiendommen
gnr. 74/134) var en del av planområdet ved melding om oppstart, er nå tatt ut. Det utarbeides et
separat planforslag av BGM Arkitekter AS for ny eier av dette planområdet, Støleveien 170 AS.
Høyder, utforming, utnyttelse og byggegrenser
Brunåsen ligger på Støle, ca. 2 km fra krysset med fylkesvei 420. Avkjøring til planområdet blir via
ny samlevei inn til Stølehalvøya. Området er regulert med en veisløyfe med tosidig
tomteutnyttelse. Terrenget på tvers gjennom planområdet stiger fra Støleveien på ca. kote 10 til
plangrensen mot nordvest hvor planerte høyder ligger på ca. kote 35. Høydene på tomtene
baserer seg på veihøydene som er angitt på plankartet.
Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet i % bebygd areal (% BYA) og er satt til 40 % for frittliggende
eneboliger og 50 % for eneboliger i kjede og firemannsboligene. Kravet gjelder for hver tomt i
områder avsatt til eneboligbebyggelse og for hvert delområde for den konsentrerte bebyggelsen.
Utendørs parkeringsplasser som er nødvendig for å oppfylle kravet til parkeringsdekning skal
medregnes med 18 m². For frittliggende eneboliger det tillates etablert tilleggsleilighet på inntil
65 m2 BRA. Parkeringsdekning skal være i henhold til kommuneplanen.
Frittliggende eneboliger kan ha underetasje. Ved underetasje må boliger i samme gruppe/rekke
med tilsvarende terreng må ha en ensartet løsning. Plan- og bygningslovens generelle
bestemmelser for høydebegrensning med 9 meter for møne og 8 meter for gesims gjelder i hele
planområdet. Boligene kan ha saltak, pulttak eller flatt tak. Bebyggelse i samme rekke eller
delområde skal ha samme utførelse. Garasjer og boder skal ha samme takform som huset. For
frittliggende eneboliger kan garasjer som bygges sammen med bolighuset ha takterrasse.
I planforslaget reguleres det i hovedsak til nye boliger men planforslaget regulerer også
eksisterende eiendommer. Bf1 er en eksisterende bolig med separat avkjørsel direkte ut på
Støleveien. Område Bf4 er i planforslaget regulert til enebolig men det forutsetter rivning av
eksisterende hytte på eiendommen. Område Bf14 er foreslått regulert med 2 eneboliger med
adkomst via eksisterende privat vei til eiendommen Støleveien 144.
Byggegrenser er inntegnet på hver tomt i eneboligbebyggelsen og områdevis for den konsentrerte
bebyggelsen. Reguleringsbestemmelsene gir mulighet for at garasje og mindre frittstående
uthusbygninger (mindre enn 15 m² BYA/BRA) og terrasser, balkonger, utvendige trapper mv. kan
plasseres utenfor byggegrense, inn til 1,5 m fra tomtegrense. Garasje som plasseres med
åpningen mot kjørevei må plasseres minst 5,0 m fra tomtegrensen mot vei. Bygge- og
anleggsområder kan opparbeides ut til formåls-/tomtegrense. Forstøtningsmurer kan plasseres i
formåls-/tomtegrense. Mot fylkesveien er grensen satt til 20 m fra senter av kjøreveien, i tråd med
regulert byggegrenseavstand i vedtatt plan for Støleveien.
Trafikk
Adkomstveien er regulert til adkomstvei A1 i veinormalen. Det søkes avvik fra lengde på veien da
den overskrider lengden som kan legges i sløyfe som i normalen er satt til maksimalt 600 m. Veien
i Brunåsen er 714 meter lang. Områder hvor avkjørslene ligger tettere enn 15 m målt senter til
senter skal veien utformes med gateløp med kantstein. Det skal etableres støttemur ca. 10 meter
fra senter vei for å redusere størrelsen på fyllinga som ligger på sørsiden av veien nedenfor Bf6.
Støle ligger innenfor skolekretsen til Holviga barne- og ungdomsskole. Med den nye Støleveien vil
skoleveien i sin helhet ha gang-/sykkelvei og derfor anses som trafikksikker.
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Det er etablert en gang og sykkelvei fra nord-østre del av planområdet nordover til gang og
sykkelvei langs Støleveien. Grunnet terrenget vil den ha stigning på ca. 14 % men innfrir krav til
kommunal standard for bredde og kurvatur. Denne gang- og sykkelvegen gjør at avstanden
mellom planområdet og skole blir under 4 km.

Lekeplasser og uteoppholdsarealer
4 områder er avsatt til lek – 1 større kvartalslek (o_LEK1) og 3 mindre sandlekeplasser (f_LEK2 –
f_LEK4) for de minste barna. Ett område på 680 m² ved fylkesveien er avsatt til ballek (f_LEK5)
med krav om opparbeidelse ballslette på minst 15 x 40 m. Felles uteoppholdsareal skal etableres
på område a_F3.
Privat uteoppholdsareal etableres på egen eiendom/tomt. I bestemmelsene er kravet til privat
uteopphold på egen tomt satt til min 100 m² for eneboligene og min 50 m² for den konsentrerte
bebyggelsen, tilsvarende som i reguleringsplanen for Stølehalvøya boligområde.
Vann, avløp og overvannshåndtering
Vann og avløp legges i atkomstveien fra tilkoblingspunkter i de 2 kryssene med samleveien i
sydvest hvor det allerede er avsatt kummer med forgreninger til Brunåsen. Det er utarbeidet en
prinsipptegning for bortledning av overvann med flomvei ut av området til sjøen i Stølekilen.
Naturmangfold
Det fremkommer ikke naturtyper eller arter av forvaltningsmessig i eksisterende databaser.
Landbruk
Et område (del av eiendommen gnr. 74/bnr. 12) ved fylkesveien er satt av til landbruk. Området er
mulig benyttet som selvforsyningsjordbruk i tilknytning til den eldre boligen på tomten Støleveien
170. Det er ikke gitt spesifikke bestemmelser om framtidig bruk av det 1 878 m² store arealet
ROS
I ROS analysen er det avdekket et forhold av betydning. Dette forholdet er også påpekt i innspill fra
Statsforvalteren. Det er kun en adkomstvei ut til Stølehalvøya og dette er sårbart med tanke på
krisesituasjoner som krever uttrykning til Stølehalvøya eller evakuering.
Dette er forhold som må avklares i kommuneplansammenheng når områder settes av til ny
bebyggelse, og dette forholdet kan ikke løses ved detaljregulering for relativt begrensede områder.
Støleveien er nylig utvidet og anlagt med separat gang-/sykkelvei, noe som bedrer
framkommeligheten også for utrykningskjøretøy.
Vurderinger
Boligene på område Bf14 er tegnet inn med en ny privat vei mot nord som kobler seg på
eksisterende adkomstvei til Støleveien 144. Den eksisterende adkomstveien skal benyttes til disse
boligene har lav standard og stigningsforhold på deler av veien på godt over 10 %. Det er verken
kjøreadkomst eller gangadkomst mellom boligene på Bf14 og resten av planen for Brunåsen.
Plandokumentene forutsetter i beregninger for nødvendig areal til lekeplass at område Bf14 holdes
utenfor. Kommunedirektøren mener disse boligene ikke er sikret kvaliteter i form av
uteoppholdsareal, lekeareal og stigningsforhold på adkomstvei og ønsker at formålet Bf14
omgjøres til friluftsformål og innlemmes i formålet a_F6
Arealkravet til felles uteoppholdsareal er oppfylt i området a_F3 men opparbeidelse og møblering
er ikke sikret med rekkefølgekrav. Det er krav i kommuneplanen om at uteoppholdsareal skal
opparbeides før det gis brukstillatelse gis til boliger.
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For å gi kommunen kontroll over Lekeplasser og friareal ønskes disse områdene regulert med
offentlig eieform. Balløkka f_LEK5 nærmest veien er ikke påkrevd jf. kravene i kommuneplanen.
Plasseringen så nær veien hadde ikke blitt godtatt hvis kommunen kunne pålegge denne anlagt.
Ved å regulere lekeplasser og friområder med offentlig eieform blir normal for utomhusanlegg gjort
gjeldende for utforming. Normal for utomhusanlegg gir krav om gjerde når det anses som
nødvendig for sikkerheten til brukerne og ballfangernett i aktuell høyde. Aktuell høyde vil være høy
da det er lite ønskelig at barn løper ut på Støleveien for hente baller.
Det er positivt at planforslaget holder seg til plan og bygningslovens generelle
høydebestemmelser, med maks høyde for gesims 8 m. og maks høyde for møne på 9 m. Det er
ikke satt begrensninger for tillatt høyde eller areal for garasjer/carporter. Basert på erfaringer er det
mange meninger om hvor stor og høy en garasje/carport skal være. Når planen også åpner for fritt
valg av takform så vil bebyggelsen kunne oppfattes som uharmonisk med stor variasjon i taktyper
og varierende høyder og størrelser på garasjene/carportene. Det er en plan som legger opp til at
bebyggelsen skal ligge relativt tett og garasjer/carporter tillates etablert inntil 1,5 meter fra
tomtegrenser ved frittliggende garasjer. For kjedede eneboliger kan tomtegrenser legges i husvegg
eller i garasje/carport. Kommunedirektøren foreslår å legge inn begrensning med maks høyde på
4 meter og maks areal på 50 m2 for garasjer og carporter.
Gang- og sykkelvei o_GS1 har en lengde på om lag 130 meter og har en stigning på ca. 14 %.
Maks krav til stigning er 8% i veinormen over et strekk på inntil 35 meter, over 35 meter er kravet til
maks stigning 7%. Stigningen vil være negativt med tanke på universell utforming men den gir
kortere reisevei for de som velger sykkel og gange. Grunnet høyere fart vil stopplengde og
stoppsikt øke. Lengden til Holviga skole blir under 4 km. ved etablering av gang og sykkelveien og
gir da ikke gratis skoleskyss for elever i 2-10. klasse. I tillegg til reduserte kostnader gir det positive
effekt i forholld til folkehelse at flere da vil benytte gange og sykkel.
Kapasiteten på dagens skole (Holviga barneskole) kan være en utfordring, den er i dag
overbelastet på kapasitet. Av den grunn ser kommunedirektøren det som svært relevant å stille
krav om at boligområdet må bygges ut i takt med skolens kapasitet. Dette henger også sammen
med at Støle bygges ut i stort monn, og det er særdeles viktig at det er tilstrekkelig skolekapasitet
før det gis tillatelse til å etablere de planlagte boligområdene. I denne sammenheng må det nevnes
at kommunen har startet opp arbeid med å regulering for ny Holviga barneskole med større
kapasitet. Det er også satt av midler på investeringsbudsjettet slik at nye og større skole er relativt
nært forestående. Det anbefales likevel at det innføres en rekkefølgebestemmelse på dette
tilsvarende som gjort i andre større nyere reguleringsplaner (Aagre og Moneland) innenfor samme
skolekrets.
Naturmangfoldsloven § 8.(kunnskapsgrunnlaget) og § 9.(føre-var-prinsippet) naturmangfoldsloven
§§ 8 og 9 er tydelig på at beslutninger som kan skade naturmangfoldet skal bygge på kunnskap og
om nødvendig må man fremskaffe ny kunnskap. Hvis kunnskapsgrunnlag ikke foreligger må
beslutningene ta hensyn til mulige skadevirkninger for naturmangfoldet. Basert på dette må det
foretas kartlegging av naturtyper og arter i henhold til innspill fra statsforvalteren.

Konklusjon
Generelt er planforslaget godt gjennomarbeidet og tilfredsstiller i stor grad krav for ny bebyggelse
gitt i kommuneplanen. Det er noen avvik fra kravene i kommuneplanen samt innspill fra
statsforvalter som ikke er ivaretatt. Kommunedirektøren mener følgende punkter bør ivaretas før
utlegging til offentlig ettersyn.
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Det må settes begrensninger på høyde og areal for garasjer/carporter
Samtlige lekeplasser og friområder ønskes regulert med offentlig eierform.
Område Bf14 er foreslått regulert med 2 eneboliger men disse boligene ligger adskilt fra
Brunåsen med adkomst via privat vei. Det er ikke vist hvordan disse boligene skal oppfylle
krav til lekeareal og uteoppholdsareal. Adkomsten er også utfordrende med tanke på
standard og stigningsforhold. Kommunedirektøren anbefaler at disse boligene tas ut av
planforslaget
Det må utarbeides rekkefølgebestemmelse med krav om opparbeidelse og utrustning av
felles uteoppholdsareal innenfor område a_F3 før brukstillatelse til boliger kan gis.
Innspill fra Statsforvalteren i Agder om kartlegging av naturtyper og arter er ikke
kommentert eller ivaretatt i plandokumentene, dette må utføres før kommunen ta planen
opp til vedtaksbehandling.
Nytt rekkefølgekrav om at utbygging skal skje i takt med skolens kapasitet.
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