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1.

GRUNNLAG

1.1. Oppdraget
1.1.1. Brunåsen
Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til detaljregulering for området Brunåsen på Støle, på oppdrag
for selskapet Brunåsen AS. Kontaktperson for Brunåsen AS har vært Scott Nilsen.
1.1.2.

lokalisering

Oversiktskart

Brunåsen ligger på Støle, ca. 2,1 km langs Støleveien, fra fv. 420 til kryss med samleveien inn til
Stølehalvøya og Brunåsen boligområder.
Avstanden til Grimstad by utgjør ca. 7 km via fv. 420 og Mollandsveien/Terje Løvåsvei/ Vesterled.
Avstand til barne- og ungdomsskolene i Holvika utgjør ca. 3,9 km langs samme rute.
Det er i dag sammenhengende gang-/sykkelveinett fra boligområdet til skolene og sentrum.
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1.1.3. Hensikt med planarbeidet
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i tråd med intensjonene i
gjeldende kommuneplan. Det har siden tidlig på 1990-tallet versert planer for utbygging av området,
jfr. kap. 2.

1.2. Planinitiativ/oppstartsmøte/ melding om planarbeid
Planinitiativ datert 24.06.19 ble sendt kommunen i e-post 25.06.19 I planinitiativet er utbyggingsvolum og boligtype oppgitt til ca. 60 boliger, med en blandet småhusbebyggelse.
Oppstartmøte for reguleringen ble avholdt med planenheten i Grimstad kommune 10.04.19. Til stede
var Roar Melsom fra Asplan Viak og enhetsleder Hans Tveitereid og saksbehandler Jon Øyvind Reme
fra kommunen.
Melding om planarbeid ble sendt ut ved brev 27.08.19,
med frist for merknader 15.10.19. Meldingen ble
annonsert i Grimstad Adressetidende.

Meldingskart

Planområdet som utgjør et areal på ca. 60 daa, grenser
til Stølehalvøya boligområde i nordvest og regulert (og
anlagt) ny Stølevei (fv.41) i sydøst. I sydvest er planavgrensningen trukket i senter av regulert samlevei til
Stølehalvøya boligområde.
1.2.1. Støleveien 170
Selskapet BGM Arkitekter AS har utarbeidet et eget reguleringsforslag for eiendommen Støleveien
170 (gnr. 74/bnr. 134). Dette området ble solgt til ny eier og regulering satt i gang etter at melding
om planarbeid ble sendt ut. Området som er «tatt ut» av planforslaget for Brunåsen, utgjør 2 360,5
daa.
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Bildet viser den opprinnelige eiendommen
gnr. 74/bnr. 134 med tilleggsarealer, som
utgjør området som reguleres i egen plan av
BGM Arkitekter AS.
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2.

HISTORIKK

2.1. Utbyggingsplaner på Støle
Reguleringsplan for naboområdet - ”Støle 1” - (som nå for en stor del er erstattet av ny detaljregulering for Stølehalvøya boligområde) ble fremmet i juli 1989 og egengodkjent av Grimstad
kommunestyre den 07.12.91 som sak 45/91. Utbygging av de ca. 135 eneboligtomtene i den
dagjeldende planen ble utsatt grunnet krav om utbedring av fylkesveien (regulert første gang 1991)
og etablering av offentlig vann og avløp ut til Støle. Noen tomter ble fradelt basert på dispensasjon
fra kravet om vei, vann og avløp.
I et møte 29.04.96 vedtok Grimstad kommunestyre å søke Fylkesmannen i Aust-Agder om rammetillatelse for utslipp fra 14 boliger og 7 hytter basert på infiltrasjon i grunnen og minirenseanlegg med
utslipp via eksisterende sjøledning. I søknaden har kommunen oppgitt at den regner med at samtlige
avløp i området er knyttet til offentlig nett innen år 2003, senest innen 2010. Fylkesmannen i AustAgder ga i brev av 21.06.96 utslippstillatelse for 2 boliger pr. år fram til 01.01.2003. Fylkesmannen
uttalte imidlertid følgende:
”Da det synes uklart om den private reguleringsplanen vil bli realisert har fylkesmannen satt krav
om at kommunen skaffer seg oversikt over den faktiske avløpssituasjonen i området og lager en
plan for opprydding i eventuelle ulovlige utslipp og oppgradering av lovlige utslipp uten
tilstrekkelig rensekapasitet. Dette skal gjøres før den første utslippstillatelsen kan gis.”
I brev av 01.12.97 fremmet Konsmo Fabrikker en prinsippsøknad om fradeling av 2 tomter fra
eiendommen 74/12. I referat fra et møte mellom Konsmo Fabrikker og Grimstad kommune den
24.04.99 opplyser kommunens representant at området er satt av til boliger i kommuneplanen og
grenser til et allerede regulert boligområde, men at utbyggingen av dette området ikke hadde
kommet i gang på grunn av en for kostbar teknisk infrastruktur.
Konklusjonen var at det i første omgang skulle søkes om utslippstillatelse for 2 separate tomter og
dersom dette ble godkjent, sette i gang utarbeidelse av reguleringsplan for området. Søknad om
utslippstillatelse ble sendt inn 10.06.99. Den 30.06.99 avslår bygningssjefen søknaden, begrunnet
med at tomtene bør inngå i en godkjent reguleringsplan mellom allerede regulert område og
fylkesveien. På dette tidspunkt var heller ikke oversiktsplanen for avløp ferdig utarbeidet av
kommunen.
Etter anbefaling fra Grimstad kommune tok Asplan Viak ved brev av 27.02.07 initiativ til et møte med
de største grunneiere i området, med sikte på få til et samarbeid om en større reguleringsplan –
herunder oppgradering av gjeldende plan for ”Støle 1” – og gjennomføring av tekniske hovedanlegg.
Videre samtaler om et samarbeid mellom kommunen og
grunneierne kom først i gang i 2014 – 2015 og resulterte i at
offentlig vann- og avløpsanlegg ble anlagt ut til Støle i 2016,
fram til en pumpestasjon innenfor Stølekilen.
Støleveien er regulert på nytt i flere delstrekninger og er pr. i
dag ferdig anlagt ut til kryss med samleveien til Stølehalvøya
og Brunåsen boligområder.
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2.2. Tidligere planforslag for Brunåsen
Brunåsen ble tatt opp til regulering første gang i 1999. Planarbeidet stoppet opp grunnet manglende
avløpsløsning.
Bildet viser planforslaget fra 1999 med til
sammen 32 eneboligtomter, utarbeidet av
Konsmo Fabrikker AS.

Planforslag 1999

Området ble tatt opp til regulering på nytt ved
melding 10.11.07 og et ferdig planforslag
datert 01.09.10 (utarbeidet av Asplan Viak AS
for Konsmo Fabrikker AS) sendt Grimstad
kommune til behandling.
Forslaget ble liggende ubehandlet grunnet
krav i den daværende kommuneplanen, om en
områderegulering for hele Støle som grunnlag
for nye detaljreguleringer. Dette kravet ble
tatt ut av kommuneplanen ved revisjon i 2012.
Senere trakk Konsmo Fabrikker AS seg fra
samarbeidet med grunneier, som kan ha vært
grunnen til at behandling av planforslaget fra
2010 ikke har blitt etterlyst.

Planforslag 2010

2.3. Ny regulering
Området er nå overtatt av selskapet Brunåsen AS. Da Brunåsen AS ønsket å videreføre reguleringen
fra 2010 stilte kommunen krav om at planarbeidet måtte starte formelt på nytt med et nytt
oppstartmøte, på grunn av den lange tiden som hadde gått siden forrige prosess.
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3.

PLANSTATUS

3.1. Kommuneplanen
3.1.1.

Kommuneplan 2015- 2027
Kommuneplanen for perioden 2015 – 2027 ble
vedtatt av kommunestyret 31.08.15, og gjaldt fram
til revisjon av arealdelen med nytt vedtak i
kommunestyret 27.10.20.

Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 i kartløsning

3.1.2.

Kommuneplan 2019 – 2031
Arealdel for perioden 2019 – 2031 ble vedtatt av
Grimstad kommunestyre 27.10.20.

Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031
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Følgende bestemmelser til arealdelen gjelder for detaljreguleringer på Støle:

3.2. Overordnede nasjonale og kommunale føringer
Følgende nasjonale retningslinjer har relevans for planarbeidet:
•
•
•

1995 – Barn og unges interesser i planleggingen
2018 – Klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
2014 – Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Kommunale bestemmelser og retningslinjer som gjelder:
•
•
•
•
•

Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv
Estetisk veileder
Vegnormal for Grimstad kommune
Forskrift om husholdningsavfall og retningslinjer for avfall

3.3. Detaljreguleringer
Oversikt over gjeldende reguleringsplaner og planer under arbeid er hentet fra Grimstad kommunes
digitale planregister.
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Moneheia boligområde – under
arbeid, igangsatt 05.06.19

Løvmo – Mollandskjær – under
arbeid, igangsatt 17.03.20

Stølehalvøya boligområde – vedtatt
17.04.20

Stølekilen hytteområde – vedtatt
17.08.19

Støle
Støle 1 (gjenværende del) - vedtatt
1991, mindre endring under arbeid
Stølehalvøya boligomrde – vedtatt
………
Støleveien – vedtatt 29.10.18

Stølehalvøya bolig– og hytteområde – vedtatt 29.08.11

Støle

Planoversikt

3.3.1. Detaljregulering for Stølehalvøya boligområde
Tilgrensende område i vest og syd - Stølehalvøya boligområde - ble første gang regulert i 1991 (med
plantittel «Støle 1»).
Ny detaljregulering (med nytt plannavn Stølehavløya) ble vedtatt av kommunestyret 29.10.18, og en
mindre endring vedtatt 30.06.20. Ny plan omfatter store deler av områdene i planen fra 1991, men
med unntak av eiendommen gnr. 74/bnr. 4 med tidligere fradelte boligtomter og flere eldre bolig- og
fritidsboligeiendommer langs Strandfjorden. Den delen som omfatter eiendommen 74/4 er nå tatt
opp til revisjon.
Brunåsen grenser til Stølehavløya i nordvest og sydvest, og til reguleringsplan for ny Stølevei i syd
øst. Brunåsen skal tilknyttes samleveien inn til Stølehalvøya, som nå er under utbygging. Første del av
samleveiens linjeføring er noe endret fra den opprinnelige planen bl.a. pga. nye krav til stigning.
Bildet under viser utsnitt av gjeldende regulering for Stølehalvøya boligområde, sammenstilt med del
av den opprinnelige planen for Støle 1 som enda ikke er revidert.
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Utsnitt av detaljregulering for Stølehalvøya
boligområde sammenstilt med reguleringsplanen fra 1991 og ny regulering for Støleveien.
Vedtatt detaljregulering for Stølekilen hytteområde på østsiden av Støleveien)

3.3.2. Detaljregulering for Støleveien
Ny detaljregulering for Støleveien ble vedtatt av kommunestyret 29.10.18. Ny Stølevei (fv. 3616)
inngår i 3 forskjellige reguleringsplaner på strekningen fra fv. 420 til nåværende snuplass ved Alsand
Gård.
Veien er i dag ferdig anlagt med
gang-/sykkelvei fra fv. 420 fram
til og med buss-stoppet etter
krysset med samleveien inn til
Stølehavløya boligområde.
Bildene viser utsnitt av detaljregulering for Støleveien langs
Brunåsen boligområde.
Rød pil på kartdel 2 viser så
langt veien er ferdig bygd pr. i
dag.
BRUNÅSEN

Kartdel 1: utsnitt av reguleringsplan for Støleveien – nordre del langs Brunåsen

side 13 av

55

BRUNÅSEN

Kryss med samleveien
til Stølehalvøya og
Brunåsen
Kartdel 2; utsnitt av reguleringsplan for Støleveien – søndre del langs Brunåsen

Bildene under viser del av den tidligere reguleringsplanen for Stølveien fra 1991 (sammenstilt med
planen for Støle 1).

Den tidligere reguleringsplanen for
Støleveien ble vedtatt i 1991, og er i
dag erstattet av ny plan vedtatt
29.10.18.
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3.3.3. Detaljregulering for Stølekilen hytteområde
Detaljregulering for Stølekilen hytteområde ble vedtatt av kommunestyret i møte 17.06.19.
Planen inneholder 2 helårs eldre boenheter og 22 hyttetomter, herav 6 eksisterende og 16 planlagte.

Detaljregulering for Stølekilen

3.3.4. Detaljregulering for Stølehalvøya
Detaljregulering for Stølehavløya ble vedtatt av kommunestyret i møte 29.08.11.
Planen inneholder boliger planlagte hyttetomter.
Boligområdet er dag ferdig
utbygd.

Detaljregulering for Stølehalvøya
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3.3.5. Detaljregulering for Moneheia boligområde
Et forslag til detaljregulering for Moneheia boligområde ble behandlet første gang i Teknisk Utvalg i
møte 24.11.20, men er enda ikke lagt ut til offentlig ettersyn.

Utsnitt av forslag til detaljregulering for Moneheia boligområde
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4.

DAGENS SITUASJON

4.1. Ny Stølevei
Bildene viser den nye Støleveien langs planområdet. Veien er ferdig anlagt med gang-/sykkelvei fra
kryss med fv. 420 fram til og med buss-stoppet etter kryss med samleveien inn til Stølehalvøya og
Brunåsen boligområder.

Støleveien – foto 12.10.20

Bildet under er tatt fra samme sted og sett sydover. På bildet
vises avkjørselen til den nåværende kjøreatkomsten til hyttetomt Støleveien 174 (gnr. 74/bnr. 49).

Støleveien – foto 12.10.20

Standpunkt for foto
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4.2. Eiendomsoversikt
Planforslaget omfatter følgende eiendommer eller del av eiendommer (arealer iht. grunnboken):
Gnr./bnr.
74/131
74/30
74/49
74/134
Del av 74/12
Del av 74/4*
Del av 79/80
Del av 82/71

Areal
45 062,5
2 513,1
1 087,2
1671,7

Hjemmelshaver
Brunåsen AS
Cathrine Marita Rygh
Olaug Birgit Svennerud
Støleveien 180 AS
Eva Britt og Torbjørn Lensebakken
Bjørn Støle
Asbjørn Kristiansen
Kamilla og Kristoffer Øyerhamn Aamot

Hjemmelshavers adresse
Juskestredet 4, 4876 Grimstad
Støleveien 180, 4887 Grimstad
Margarethas vei 23, 1473 Lørenskog
Vadrettveien 8, 3720 Skien
Støleveien 231, 4887 Grimstad
Støleveien 150, 4887 Grimstad
Støleveien 160, 4887 Grimstad

*Inngår for å tilpasse planområdet til ny samlevei til Stølehalvøya boligområde.

Kartet viser nåværende eiendomsgrenser (men er
ikke oppdatert med ny Stølevei). Arealene i
tabellen over er arealer før ev. endringer som
følge av ny Stølevei.

Eiendomskart

4.3. Terrengforhold
Bildet illustrerer det skrå terrenget
opp fra fylkesveien, som varierer
fra kote 8 – 10 langs fylkesveien til
mellom kote 30 og 38 langs
grensen mot nordvest.
Planområdet består i hovedsak av
glissen skog og fjell i dagen. Deler
av området er i dag ryddet.

Foto 12.10.20
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Ortofoto

4.4. Eksisterende bebyggelse
Innenfor planområdet ligger det i dag en enebolig (Støleveien 180 - gnr. 74/bnr. 30), én fritidsboligeiendom (Støleveien 174 - gnr. 74/bnr. 49) i tillegg til det eldre bolighuset på eiendommen gnr. 74/
bnr. 134 (Støleveien 170).

4.5. Tilgrensende område Stølehalvøya
Området som grenser til
Brunåsen i nordvest inngår i detaljregulering for
Stølehalvøya boligområde
som er under utbygging.
Tomtene i området langs
plangrensen mot Brunåsen er fradelt og ferdig
planert. På noen av
tomtene er husene under
oppføring.
Bildet på neste side viser
tomtene som er innringet.
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Stølehalvøya boligområde under utbygging – foto 28.01.21

Hovedatkomsten fra Støleveien er anlagt fram til første byggetrinn innenfor Stølehalvøya boligområde.

Samleveien opp til Stølehalvøya boligområde – foto 28.01.21
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5.

REGISTRERINGER

Aktuelle temaregistreringer iht. Miljøstatus og Naturbase.

5.1. Grunnforhold
Det er ikke registrert erosjonsrisiko i området.
(Miljøstatus.no, 2019)
Berggrunnen består av trondhjemitt-kvartsdioritt, som gir
dårlig bonitet. Over grunnfjellet er det stedvis et tynt
løsmasselag.
Langs av Støleveien er det
registrert «tykk marin strandavsetning». Det er ikke
registreringer av kvikkleire
innenfor tiltaksområdet i
planen for Brunåsen.
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5.2. Naturressurser
Vegetasjonen i området består av
blandingsskog, hovedsakelig furu.
Produksjonskvalitet varierer fra
uproduktiv til middels bonitet.
Planområdet er ikke registrert med
potensial som landbruksareal,
beiteområde eller skogbruk.

5.3. Nærmiljø og friluftsliv
Grimstad kommune har utarbeidet kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv for perioden
2015 - 2027, der hovedmålet er en langsiktig plan som skal gi oversikt over viktige naturkvaliteter og
friluftsverdier, og danne grunnlag for hvordan disse skal ivaretas til beste for fellesskapet. Innenfor
Brunåsen ligger det ingen registreringer av turstier eller sikrede friområder, ifølge kommunedelplanen eller karter i Miljøstatus.no.

Utsnitt fra kommunedelplanen for grønnstruktur og friluftsliv
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5.4. Naturmangfold
Naturmangfoldlovens formål er å bevare natur og arter som er av betydning for «biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser», jf. naturmangfoldloven (nml.) §1.
Kartutsnittet er hentet
fra Naturbase.no. Det
er ingen registrerte
naturverdier innenfor
planområdet.
Naturmangfoldlovens
§§ 8 – 12 anses derfor
å være oppfylt.

Registrerte naturverdier

5.5. Arter

Det er ingen registreringer av særskilte
arter innenfor området.

Registrerte truede eller fremmede arter
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5.6. Kulturminner og kulturmiljøer

Det er en registrering av automatisk fredet
kulturminne innenfor området - med uavklart
vernestatus.
Den eldre boligen på eiendommen gnr. 74/bnr.
134 er SEFRAK-registrert (oppført på slutten av
1700-tallet i flg. Askeladden).

Kulturminnet er beskrevet på følgende måte i Askeladden:
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5.7. Jordbruk og kulturlandskap

Det er ingen registreringer av kulturlandskap innenfor planområdet.
Bildet viser registrert «dyrkbar jord»
med brunt firkantsymbol og «jordbruk» med oransje farge.
Registrerte områder på nordvestsiden
av Støleveien er medgått ved
utvidelse og oppgradering av
Støleveien. Jfr. punkt 6.7.

Dyrkbar jord og jordbruk

5.7.1.

Erosjonsrisiko, løsmasser og radon-aktsomhet

Området har ingen registreringer for erosjonsrisiko eller løsmasser.
Området er registrert med lav til moderat risiko
for radon (gul farge). Områdene langs Støleveien
har «usikker» fare for radon (grå).

Radon
side 25 av

55

5.8. Sosial infrastruktur
Nærmeste barnehage er på Østerhus ca. 4,3 km fra Brunåsen boligområde. Østerhus Panorama Åpen
barnehage ligger omtrent 3,8 km unna. I reguleringsplanen for Støle barnehage og bolig, 79/19
(vedtatt 2016) er det avsatt en ca. 5 daa stor tomt til barnehage som enda ikke er utbygd, men som
vil være svært aktuell etter hvert som områdene på Støle bygges ut. Tomten ligger langs Støleveien i
en avstand i underkant av 1,5 kilometer fra Brunåsen boligområde.
Nærmeste grunnskoler er Langemyrskole og ressurssenter som ligger omtrent 3,8 km fra Brunåsen,
og Holviga skoler ca. 3,9 km unna. Nærmeste høyere utdanningstilbud er Universitet i Agder som
ligger i an avstand på omtrent 5,1 km. Avstandene er regnet fra krysset på (avkjøringen fra) Støleveien.
Støle ligger innenfor skolekrets nr. 5 som omfatter Holviga barne- og ungdomsskoler. Elever i
grunnskolen som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skoleskyss. For elever i 1. klasse er
skyssgrensen 2 km (Grimstad Kommune, 2016). Er skoleveien under skyssgrensen, men anses farlig
eller vanskelig kan skoleskyss tilbys.
Med den nye Støleveien vil skoleveien i sin helhet ha gang-/sykkelvei og derfor anses som trafikksikker, selv om avstanden ev. tilsier at elevene i grunnskolen vil ha krav på skoleskyss. I dag har
elever i 1. – 7. klasse fri skoleskyss fra Støle til krysset Terje Løvås vei/Grooseveien/Holviga
barneskole (Grimstad kommune, 2009).

5.9. Støy og forurensing
Det er så vidt vi kan se ingen problemer knyttet til trafikkstøy eller forurensning på Støle. Bildene
under viser støysituasjonen basert på prognoser for trafikk i 2030.

Kartet på neste side viser beregnet støy langs fylkesvei nr. 3616 (tidligere nr. 41 - Støleveien) i
kommunens nettkartløsning. Gul støysone berører ikke nye tomter innenfor planområdet.
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Veitrafikkstøy har heller ikke vært et tema i forbindelse med behandling av andre reguleringsplaner
langs Støleveien.

Utsnitt av støyvarselkart av Grimstad kommune (Statens vegvesen, 2016).
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6.

PLANFORSLAGET

6.1. Generelt
Bildet viser planforslag revidert 21.10.21,
iht. vedtak i Teknisk utvalg 12.10.21.

Plankart revidert 21.10.21

Plankartet er framstilt med tomteinndeling for eneboligbebyggelsen og med områdeinndeling for
den konsentrerte bebyggelsen. Tomtene/delområdene er angitt med byggegrenser og illustrert
bebyggelse - med forslag til plassering av bebyggelsen. Avkjørsler er vist med pilsymbol som kan
tilpasses disponering av tomtene.
Tomteinndeling for den konsentrerte bebyggelsen (kjedeboligene) fastsettes ved gjennomføring.
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Planen inneholder følgende planlagte boligtyper og -antall:
Område

Boligtype

Antall bol.

Antall boenh.

Bf2

Eneboliger

2

2

Bf3

Eneboliger

2

2

Bf5

Enebolig

1

1

Bf6

Eneboliger

2

2

Bf7

Eneboliger

2

2

Bf8

Eneboliger

4

4

Bf9

Eneboliger

6

6

Bf10

Eneboliger

4

4

Bf11

Eneboliger

5

5

Bf12

Eneboliger

4

4

Bf13

Eneboliger

4

4

Bk1

4-mannsboliger

2

8

Bk2

Eneboliger i kjede

2

2

Bk3

Eneboliger i kjede

5

5

Bk4

Eneboliger i kjede

4

4

Bk5

Eneboliger i kjede

4

4

Bk6

Eneboliger i kjede

4

4

Bk7

Eneboliger i kjede

3

3

Sum boenh.

Sum planlagte boliger innenfor eiendom 74/131
Bf4

36

30
66

Enebolig (79/49)

1

1

Sum planlagte boliger innenfor planområdet

1

67

Tabell boligtyper og -antall

Område Bf14 er tatt med planforslaget etter avtale med grunneier Asbjørn Kristiansen.
Den eldre hyttetomten gnr. 74/bnr. 49 (Støleveien 174) med et areal på 1 087,2 m² (regulert
937 m² etter reduksjon for veiareal), er avsatt til
eneboligtomt.
Hjemmelshaver er Olaug Birgit Svennerud, men
eiendommen skal nå være overtatt av Torbjørn
Lensebakken.
Den eldre hyttebygningen forutsettes fjernet
ved utbygging.
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Eiendommen gnr. 74/bnr. 30 (Støleveien
180 / hjemmelshaver: Cathrine Marita
Rygh) med opprinnelig areal 2 513,1 m²
(nytt areal 2 626 m² etter arealet er
tilpasset til planegrensen for ny Stølevei) er
regulert med dagens bebyggelse –
frittliggende enebolig.

Eksisterende boligeiendom Støleveien 180 – foto 28.01.21

6.2. Plangrense
Plangrensen mot øst sammenfaller med plangrensen for ny Stølevei. I sydvest er grensen trukket i
senter av samleveien inn til Stølehalvøya boligområde, for å tilpasse de 2 kryssene for atkomstveiene
i Brunåsen.
Plangrensen mot nordvest (fradelte tomter i Stølehalvøya) følger eiendomsgrensen. Plangrensen til
tilstøtende reguleringsplan for Stølehalvøya er trukket opp i tråd med den tidligere manuelt
konstruerte planen fra 1991, som har vist seg å avvike noen steder fra faktisk eiendomsgrense.
Tomtene som nå er fradelt innenfor Stølehalvøya følger eiendomsgrensen.
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Dette har medført at plangrensene for de to tilstøtende reguleringsplanene, som begge følger
faktisk eiendomsgrense,
ikke vil være helt sammenfallende. Ev. kan plangrensen for Stølehalvøya
korrigeres i etterkant.

Utsnitt av plankart datert sist 21.10.21

Bildet viser utsnitt av planforslag datert 16.08.21
(med uthevede eiendomsgrenser).
Område Bf15 er tatt ut og erstattet med friområde
ved revisjon 21.10.21, i samsvar med vedtak i
Teknisk utvalg 12.10.21. Den private fellesatkomsten til tomtene er tatt helt ut av planforslaget.

Utsnitt av planforslag datert 16.08.21

6.3. Terrengbehandling
Området er regulert med en veisløyfe med tosidig tomteutnyttelse. Atkomstveien er konstruert med
høybrekk ved ca. pel 470 (ved område F3), med sammenhengende fall i begge retninger ut mot
samleveien i syd. Hovedavløp i vei kan dermed anlegges med selvfall gjennom hele området og gi
mulighet for etappevis utbygging.
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Terrenget på tvers gjennom planområdet stiger fra Støleveien på ca. kote 10 til plangrensen mot
nordvest med terreng (ferdig planerte tomter) på kote 30 – 35.
Prinsippsnittene under viser planlagt opparbeidelse av området med tomtenivåer basert på
veihøydene som er angitt på plankartet.

Snitthenvisning A - F

Snitt A

Snitt B

De 2 rekkene med boliger som ligger på oversiden av atkomstveien bør ha bør ha underetasje for å ta
opp mest mulig av høydespranget både internt og mot tomtene Stølehalvøya boligområde (planert
område øverst til venstre).
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I forslaget er boligen i den kjeda bebyggelsen i områdene Bk4, Bk5 og Bk7 løftet 1 – 2 m med
trappeadkomst fra gårds-/biloppstillingsplassen. Avkjørselen (garasje/carport) er dessuten plassert
på den høyeste siden av den stigende atkomstveien.

Snitt C

Snitt D

Snitt E

Snitt F

På noen av snittene over er det vist forstøtningsmur og skråning og på noen fjellskjæring. Dette vil
variere noe gjennom området.
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6.4. Byggegrenser
Byggegrenser er inntegnet på hver tomt i eneboligbebyggelsen og områdevis for den konsentrerte
bebyggelsen. Mot fylkesveien er grensen satt til 20 m fra senter av kjøreveien, i tråd med regulert
byggegrenseavstand i vedtatt plan for Støleveien. Byggegrensen mot Støleveien er avsatt gjennom
hele planområdet etter anbefaling fra veimyndighet.
Byggegrenser langs kommunal vei er avsatt med 8,0 m fra senter. 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.

6.5. Tillatt utnyttelse, høyde og antall
Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet i % bebygd areal (% BYA). 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 tillatte høyder gjelder plan- og bygningslovens generelle bestemmelser.
Eneboligtomtene kan disponeres til 1 boenhet ev. med tilleggsleilighet (hybel). I områder avsatt til
konsentrert bebyggelse skal antallet boenheter maks utgjøre det antall som framgår av tabellen i
bestemmelsenes punkt 3.2.1. Planforslaget inneholder til sammen inn til 69 planlagte boenheter, i
tillegg til den eksisterende boligen i område Bf1.

6.6. Tekniske forhold
6.6.1. Vei
Bildet under viser plantegningen for atkomstveien gjennom området, med fyllingsutslag basert på
terreng før opparbeidelse av tomteområdene på hver side (automatisk generert fra den digitale
veikonstruksjonen basert på eksisterende terreng). På strekningen mellom ca. pel 290 og ca. pel 315
(langs grønnstrukturområde) reduseres fyllingsutslaget med forstøtningsmur ca. 10 m ut fra senter,
som illustrert på tverrprofilet under.

Kjørevei skal utformes med gateløp med kantstein når avstanden mellom avkjørsler er
mindre enn 15 m c/c.

Veikonstruksjon – plantegning
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Lengdeprofil

Veihøydene kan iht. forslag til bestemmelser, justeres ved teknisk prosjektering.

Tverrprofil pel 305 (prinsipp)

Utsnitt av plankartet viser regulert fyllingsutslag i
grønnstrukturområdet langs kjøreveien og gang/sykkelveien.

Fyllingsutslag mellom pel 290 og pel 315

Bildet under viser normalprofil for atkomstveien gjennom området. Veien er regulert iht. standarden
for adkomstvei A1 i kommunens veinormaler. Adkomstvei A1 kan benyttes for inn til 80 boenheter i
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sløyfe. Sløyfer kan ha lengde opp til 600 m. Veien i Brunåsen er noe lenger (ca. 714 m senter-senter
av samleveien). Avviksskjema for veilengde følger som vedlegg til planforslaget.

6.6.2. Gang-/sykkelvei nordover
Etter mailkorrespondanse og gjennomgang med planenheten i møte 18.06.21 er det innarbeidet en
gang-/sykkelveiforbindelse fra innerst i veisløyfen nordover ned til etablert gang-/sykkelvei langs
Støleveien. Veien vil ha en stigning på ca. 14 % over en strekning på ca. 130 m. Veien er regulert med
kommunal standard mht. bredde og kurvatur.

Lengdeprofil vei o_GS1
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På plantegningen for gang-/sykkelveien er fyllingen på utsiden av veien
overført fra veikonstruksjonsprogrammet med helning 1:2.
Langs kjøreveien og langs en mindre
strekning av gang-/sykkelveien er
veifyllingen kombinert med
forstøtningsmur.
Fyllingen mellom traséen og tomtene
på oversiden er konstruert og tegnet
manuelt, med en helningsvinkel på
1:1,5.
Høyder og skråninger er kontrollert
vha. snittene i veikonstruksjonen.
De 2 tomtene i tidligere område
Bf14 på østsiden av gang/sykkelveitraséen, er tatt ut ved
revisjon 21.10.21.

6.6.3. Vann og avløp
Vann og avløp legges i atkomstveien fra tilkoblingspunkter i de 2 kryssene med samleveien i sydvest
(inn til Stølehalvøya boligområde), hvor det allerede er avsatt kummer med forgreninger til
Brunåsen.
6.6.4. Overvann
Det er utarbeidet en prinsipptegning for bortledning av overvann med flomvei ut av området til sjøen
i Stølekilen.
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Flomvei

6.6.5. Høyspent/strømforsyning
Høyspentlinjen med tilhørende byggeforbudssone gjennom området er avsatt med bestemmelsesområde, med rekkefølgekrav til at linjen må legges i jordkabel før utbygging innenfor sonen kan
gjennomføres.
Det er avsatt område for trafo ved
det første krysset med samleveien.

Område for trafo (utsnitt av plankart 16.08.21)

6.6.6. Parkering
Bestemmelsene stiller følgende krav til parkering (som er i samsvar med gjeldende bestemmelser til
arealdelen til kommuneplan):

Antall parkeringsplasser skal minst tilsvare følgende krav:
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Boligstørrelser i BRA

Min. antall p-plasser

Mindre enn eller lik 65 m²
Større enn 65 m²

1,0 plasser pr. boenhet
1,5 plass pr. boenhet

Boliger med tilleggsleilighet må ha 1 ekstra bil-parkeringsplass.
Plassering av garasje/carport skal vises på situasjonsplanen ved byggemelding selv om
bygningen ikke skal oppføres samtidig med bolighuset.
Kravene til parkering er iht. kommuneplanens generelle bestemmelser for sone C i Grimstad
kommune:

For 4-mannsboligene er det stilt krav om sykkelparkering med minst 1,5 plasser pr. boenhet. For de
øvrige boligene er det ikke stilt særskilte krav sykkelparkering.
Det er avsatt en privat fellesparkering med 5
plasser beregnet for besøkende til boligene i
den konsentrerte bebyggelsen.
Plassen skal opparbeides samtidig med
etablering av tilliggende vei.

Felles p-plass f_P1 (utsnitt av plankart 16.08.21)
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6.6.7.

Renovasjon og post
Det er satt av 1 område til
innsamling av renovasjon
beregnet for nedgravd anlegg.

Område for renovasjon og post (utsnitt av plankart 16.08.21)

6.7. Uteopphold/lek/grønnstruktur
6.7.1. Uteopphold
Arealene mellom boligområdet og fylkesveien er avsatt til grønnstruktur – friområde.
I tillegg er den høyeste «kollen»
langs atkomstveien i den nordvestre delen av området avsatt til
friområde a_F3 for opphold og
sosialt møtested - med et areal på
1 374 m². Området har flott utsikt
mot sjøen.
Området skal opparbeides med
stiatkomst, benker og bord og
minimum grillplass.
Bildet under er tatt fra friområde
mot nordøst.

Felles uteoppholdsområde
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Område a_F3 – foto 28.01.21

Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel stiller følgende krav til uteoppholdsarealer pr.
boenhet:
•
•

Minst 15 m² felles uteoppholdsareal
Minst 8 m² privat (skjermet) uteoppholdsareal

Kravet til felles uteoppholdsareal er oppfylt med god margin i område a_F3 (15 m² x 70 boliger =
1 050 m²).
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.
6.7.2. Lek
4 områder er avsatt til lek – 1 større kvartalslek (o_LEK1) og 3 mindre sandlekeplasser (o_LEK2 –
o_LEK4) for de minste barna. Ett område på 680 m² ved fylkesveien er avsatt til ballek (o_LEK5) med
krav om opparbeidelse ballslette på minst 15 x 40 m. Alle lekeplassene har endret eierform fra felles
privat til offentlig ved revisjon 21.10.21.
Kommuneplanen stiller følgende krav til lekeareal:
•
•

Minst 25 m² pr. boenhet
Det enkelte område for lekeplass skal ikke være mindre enn 200 m².
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Oversikt over lekeplasser i forhold til kravet i kommuneplanen kan settes opp slik (arealer i m²):
Lekeplass

Areal

Ant. bol.

o_LEK1 – kvartals

1 181

73

o_LEK2 – sandlek

251

28

o_LEK3 – sandlek

200

25

o_LEK4 - sandlek

206

17

o_LEK5 - ballek

680

73

2 518

73

Sum

Pr. bolig

Sum krav

25

1 825

+/-

+ 693

Følgende forutsetninger legges til grunn:
•

Område Bk6 medregnes med inntil 4 boenheter, som er maks utnyttelse iht. forslag til
planbestemmelser.

•

Område Bf1 medregnes med 1 boenhet (eksisterende bebyggelse).

•

Boenheter innenfor detaljregulering for Støleveien 170 medregnes ikke.

Kvartalslekeplassen er avsatt med offentlig eierform. De øvrige plassene med privat felles eierform.
Tomteområdene som plassene er felles for framgår av bestemmelsene. Antall boenheter som hver
av plassene skal betjene framkommer i tabellen over (kolonne 3).
Bildene under viser illustrasjoner til alle lekeplassene.

illustrasjon o_LEK1

side 42 av

55

Illustrasjon o_LEK2

Illustrasjon o_LEK3
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Illustrasjon o_LEK4

6.8. Landbruk
Et område (del av eiendommen gnr. 74/bnr. 12) ved fylkesveien er satt av til landbruk. Området er så
vidt vi kjenner til tidligere 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.

6.9. Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser ingen særskilte risikomomenter. Fylkesmannen (nå Statsforvalter)
mener det må redegjøres for alternative atkomstveier til Støle med tanke på en krisesituasjon.
Dette er etter vårt skjønn forhold som må avklares i kommuneplansammenheng når områder settes
av til ny bebyggelse, og at det ikke kan stilles krav til den enkelte utbygger om å forutsetningsvis
redegjøre for og dokumentere dette.
Mange områder har kun en veiforbindelse. I dette tilfellet er Støleveien utvidet og anlagt med
separat gang-/sykkelvei, noe som bedrer framkommeligheten også for utrykningskjøretøyer.
Risikobildet kan oppsummeres slik:
Fylkesforvalteren har i brev av 08.10.19 anført at Støleveien er eneste atkomstvei inn i området. Med
tanke på framkommelighet for utrykningskjøretøyer, samt behov for evakuering kan dette være en
utfordring.
.
NR. 1

UØNSKET HENDELSE: Framkommelighet for utrykningskjøretøy

Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kun én offentlig hovedadkomstvei til planområdet. Det kan oppstå hendelser med begrenset
framkommelighet, spesielt på vinterføre.
Støleveien er i dag utvidet med separat gang-/sykkelvei. Dette mener vi at øker framkommeligheten for utrykningskjøretøyer ved samtidig uhell som fører til veien er stengt. Det finnes også
gårdsveier på Støle som kan benyttes av utrykningskjøretøyer fra Kjæråsen helt ut til Støle.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse
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X

Konsekvens
Liv og helse

Store

Middels

Små

X

Utrykning ved livstruende tilfeller

Stabilitet

X

Materielle verdier
Risikoreduserende tiltak

Lite sannsynlig at hendelser som begrenser
framkommelighet og behov for utrykning inntreffer
samtidig.
Begrunnelse
Risiko

X

Ved brann

Ev. lokalisere alternative kjøreveier.

6.10. Universell tilgjengelighet
Bestemmelsene til arealdelen av kommuneplan stiller følgende krav til «universell utforming» i punkt
2.7:

Vi legger til grunn at det med uttrykket «universell utforming» menes at boligene skal tilfredsstille
kravene til tilgjengelighet for alle i byggeforskrift TEK17. I planforslaget vil alle tomtene med unntak
av kjedebebyggelsen i områdene Bk4, Bk5 og Bk8 (dersom bebyggelsen utformes som beskrevet i
punkt 6.3) og ev. leilighetsbygg i områdene Bk1 og Bk7 (uten heis), tilfredsstille kravene.

6.11. Estetikk
I Estetisk veileder for Grimstad kommune skal alle plan og byggesaker tilfredsstille rimelige
skjønnhetshensyn i forhold til seg selv, til nære omgivelser og til fjernvirkning. Kommunen kan kreve
særskilt estetisk redegjørelser for alle typer saker dersom en finner grunn til det.
Slik vi forstår veilederen er estetetiske krav utover de generelle iht. plan- og bygningsloven (punkt 1 i
retningslinjene) mest aktuelt i sentrumsområder, langs innfartsveier og i fortettingsprosjekter. På
Brunåsen er ikke stilt særskilte krav til bebyggelsen mht. utforming, takform mv. Sammenhengende
bebyggelse må samme arkitektur, takform og utvendig materialbruk innenfor hvert avdelområdene.

6.12. Stier
Det er sett på muligheter for en gangsti ned fra området mot nord, som en snarvei ned til gang/sykkelveien for gående og ev. syklende. Dette har imidlertid vist seg vanskelig å oppnå med en
akseptabel stigning uten store terrenginngrep/-oppfyllinger, og er derfor frafalt.
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Traséen som i dag er atkomstvei
fra Støleveien til hyttetomt gnr.
74/bnr. 49 (Støleveien 174) er
markert som sti fra gang-/sykkelveien langs Støleveien, og kan ev.
opparbeides dersom det oppnås en
avtale om dette med grunneieren
av eiendommen langs Støleveien.
Traséen er justert noe som følge av
utvidelsen av tomten Støle-veien
170.

Bildet til venstre viser grunnkartet
med gjeldende eiendomsgrenser.

Bildet under viser dagens kjørevei
til hyttetomten Støleveien 174.
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7.

VIRKNINGER

7.1. Klima
Klima (klimagassutslipp) er et gjennomgående tema i kommuneplanen. Det oppfordres til å til rettelegge for at innbyggere i kommunen kan gjøre klimavennlige valg som å gå, sykle eller bruke
kollektive transportmidler fremfor personbil.
Ny gang-/sykkelvei langs Støleveien vil gi mulighet for at flere kan gå og sykle til og fra området. Det
relativt store omfanget planlagte boliger på Støle (1 500 iht. anslag i kommuneplanen) vil også etter
hvert gi et godt grunnlag for hyppigere bussforbindelse.

7.2. Trafikkforhold og støy
Selv om området i en viss grad vil være bilbasert, er det gode muligheter for å bruke sykkel til og fra
sentrum og til bussforbindelse på fv. 420. Ny Stølevei med sammenhengende gang-/sykkelvei
medfører at veien vil ha svært god kapasitet og være trafikksikker for gående og syklende. Skolebuss
og etter hvert flere vanlige bussruter vil redusere personbiltrafikk og behovet for egen bil.
Det er ikke næringsområder på Støle som gir grunnlag for tunge kjøretøyer, slik at andelen store
kjøretøyer vil være tilnærmet 0.
Bebyggelsen på Brunåsen ligger mer enn 50 – 60 meter fra senter av Støleveien og anses ikke å være
utsatt for sjenerende støy eller andre ulemper på grunn av trafikk på Støleveien.
Det er etter vårt skjønn ligger planområdet godt innenfor hva som er definert som "trygge og
helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning".

7.3. Folkehelse
Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens
helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre
helse. Arealplanleggingens rolle i folkehelsearbeidet er først og fremst å legge til rette for aktivitet i
attraktive og trygge omgivelser for alle aldersgrupper i nærmiljøet.
Innenfor satsningsområdet folkehelse og levekår er det fokus på gode oppvekstsvilkår, tilrettelegging
for at hele befolkningen kan være fysisk aktive og at Grimstad skal være et inkluderende samfunn på
tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag.
Innenfor planen for Brunåsen er det tilrettelagt områder for uteopphold og lek for alle aldersgrupper.
Sammenhengende gang- /sykkelvei langs Støleveien og videre til skoler, aktivitetsområder og
sentrum gir mulighet for å sykle og gå til daglige gjøremål og tjenestetilbud.
Store natur- og friluftsområder på Støle med eksisterende og planlagte stier og turveier og aktiviteter
i tilknytning til sjø og strandliv, gir varierte muligheter for fremme av folkehelse.

7.4. Barn og unges oppvekstsvilkår
Skolevei og bruken av Støleveien generelt vil forbedres etter opparbeidelse av den nye veien med
gang- og sykkelmuligheter. Skolevei anses som trygg selv om avstanden på rundt 4 km ev. kan
innebære krav om skoleskyss for de minste barna.
Uteoppholdsarealer for barn og unge er sikret i planen. Det skal opparbeides arealer for lek og sport i
tråd med kommuneplanens krav.
Store turområder og tilgang til sjøen med mulighet for bad, sol og båtliv vil gi barn og unge gode
oppvekstsvilkår.
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7.5. Landskapstilpasning
Store deler av Brunåsen fremstår i dag som urørt. Utbygging vil i stor grad endre landskapet innenfor
tiltaksområdet. Det er imidlertid lagt vekt på å tilpasse utbyggingen til landskapsformasjon i området
og å redusere inngrep og utfyller så mye som mulig langs kantene.
Stor høydeforskjell og skrått terreng gjør det imidlertid nødvendig å etablere tomtene i nivåer med
en jevn avtrapping slik at høydespranget mellom tomterekkene. Det er brukt mye tid på å finne fram
til et veiprofil (veihøyder) som gir best mulig terrengtilpassing.
Tomtene i den nederste rekka med en kombinasjon av fyllinger og natursteinsmurer.

7.6. Kyststi
Området berøres ikke av kyststi-traséen som er avsatt i kommuneplanen.
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8.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

8.1. Oppstartsmøte/ melding om planarbeid
Melding om planarbeid ble sendt ut ved brev
27.08.2019, med frist for merknader 15.10.2019.
Meldingen ble samtidig annonsert i Grimstad
Adressetidende.

Agder fylkeskommune – brev datert 22.01.2021
Sammendrag uttalelse
Grunnet manglende uttalelse fra vegvesenet til
meldingen i 2019, har fylkeskommunen nå avgitt
uttalelse som vegmyndighet etter at forvaltningsansvaret for fylkesveier ble overført fra vegvesenet til
fylkeskommune 01.01.20.
Fylkesrådmannen skriver at det ikke er momenter som
taler for å videreføre avkjørsel fra Støleveien ved profil
1770 da forholdene i området endres. Hvis avkjørselen
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Kommentar Asplan Viak AS

Avkjørselen har vært og er fremdeles
kjøreatkomst til hytteeiendom 74/79,
og ble avsatt i ny detaljregulering for
Støleveien. Avkjørselen ble opparbeidet
i forbindelse med gjennomføring av
Støleveien – jfr. bildet i punkt 4.1. Ved

skal videreføres må det reguleres inn sikt og etableres
et flatt parti mot gang-/sykkelveien.

utbygging av Brunåsen vil det ikke være
mulig å benytte avkjørselen for kjøretøyer på grunn av stigningsforhold, men
traséen kan være aktuell som for en sti
opp fra gang-/sykkelveien. Vi har
foreslått en rekkefølgebestemmelse om
at avkjørselen fra fylkesveien må fjernes
når nytt veianlegg i feltet er etablert.

Fylkesrådmannen anbefaler at det reguleres inn byggegrense mot fylkesvei slik at dette er entydig i framtiden.
Byggegrensen langs vei er også gjeldende for anlegg/
konstruksjon, dvs. murer, parkeringsplass, gjerder,
fylling etc.

Byggegrense er inntegnet langs fylkesveien.

Den generelle byggegrensen langs fylkesvei 3616 –
Støleveien – er 20 m og 15 m fra senter av g/s-vei. Det
forutsettes at de støymessige sidene blir ivaretatt ved
støyberegninger/vurderinger og at nødvendig tiltak
framgår av planen. I den forbindelse må det beregnes
framtidig trafikk iht. gjeldende reguleringsplaner og
kommuneplan.

Vi legger til grunn at avstanden fra vei
til planlagte boliger er så vidt stor at
støy fra Støleveien ikke vil være en
aktuell problemstilling.

Aust-Agder fylkeskommune – brev datert 17.10.2019
Sammendrag uttalelse
Kommentar Asplan Viak AS
Avstander til ulike servicetilbud tilsier at området blir
bilbasert, noe som ikke er særlig forenelig med 0vekstmålet for personbiltrafikken fra 2025.

Fylkesrådmannen peker på alminnelige planhensyn og
kommuneplanens bestemmelser og nevner spesielt
barn og unges interesser, estetikk og landskapstilpasning, trafikksikkerhet og tilrettelegging for gående
og syklende.
Kulturminner:
Fylkeskommunen nevner SEFRAK-huset fra 1794, som
er av lokal interesse og der lite er igjen av det gamle
bortsett fra grunnmuren. Kommunen må vurdere om
bygningen skal tas vare på.
Området ligger under marin grense og har stort
potensiale for kulturminner fra jern- og steinalder. Det
er derfor nødvendig med en arkeologisk registrering av
området for å avklare forholdet til automatisk fredete
kulturminner.
Kostnadsoverslag og prosjektplan utarbeides og sendes
tiltakshaver.
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Området er avsatt til boliger i
kommuneplanens arealdel. Vi legger til
grunn at dette forholdet er vurdert i
forbindelse med behandling og vedtak
av kommuneplanen.

Temaene er kommentert i planbeskrivelsen.

Boligen fra 1794 inngår i egen
reguleringsplan for eiendommen
74/134 m/tillegg.
Områdene som ligger under marin
grense innenfor planen for Brunåsen
skal ikke bearbeides.
Vi legger til grunn at arkeologisk
registrering utføres i forbindelse med
offentlig ettersyn,

Fylkesmannen i Agder – brev datert 08.10.2019
Sammendrag uttalelse
Området er avsatt i kommuneplanen til boligformål, og
planarbeidet er dermed i tråd med denne. I ATP for
Arendalsregionen framgår det at deler av Støle ligger
langt unna busstilbud på fv. 420, noe som gjør at bygda
vurderes å være bilbasert.

Brunåsen inngår i et større område på Støle avsatt til
boligformål. I kommuneplanbestemmelsene § 2.1.1
framgår en rekke forhold som skal utredes og ivaretas i
detaljreguleringene. Fylkesmannen forventer at disse
bestemmelsene følges opp.
Kommunen har en lovpålagt plikt til å vurdere hensynet
til barn og unge i all planlegging Det forventes at
følgende vurderes i det videre planarbeid; kapasitet på
barnehage og skole, trygg skolevei samt frilufts- og
lekeområder.
I flg. Folkehelsemeldinga er det et nasjonalt mål at
fysisk inaktivitet skal reduseres med 15 % innen 2030.
Med en avstand til skole på ca. 3,5 km kan man
forvente at mange foreldre vil velge å kjøre barna til
skole. Forskning viser at en aktiv skolevei er viktig med
tanke på barns helse samtidig som det bedrer grunnlaget for læring. Ved boligbygging på Støle bør det
derfor gjøres konkrete vurderinger av mulighetene for å
forkorte gangavstanden gjennom å tilrettelegge snarveier.
Innenfor planområdet finnes det en kartlagt lokasjon av
utvalgt naturtype «hul eik». Området er i dag tilnærmet
ubebygd, og fylkesmannen kjenner ikke til at det er
foretatt en grundig kartlegging av naturtyper og arter i
det aktuelle planområdet fra tidligere. Med mindre det
likevel finnes en slik kartlegging, forventes det at det
foretas en slik kartlegging i felt. Videre forventes det at
det redegjøres for hvordan det skal tas hensyn til
registrert forekomst av hule eiker innenfor planområdet. I den sammenheng anbefales det at man også
tilstreber å ta vare på spesielle landskapselementer og
store trær som positive miljøelementer.

Kommentar Asplan Viak AS
Området er avsatt til boligformål i
kommuneplanens arealdel. Vi legger til
grunn at kommunen har gjort
nødvendige vurderinger i forhold til
lokalisering ved behandling av
kommuneplanen.
Kravene til detaljreguleringer på Støle
er gjengitt i punkt 3.1.2. Etter vårt
skjønn er disse bestemmelsene fulgt
opp.

Barn og unges oppvekstsvilkår er omtalt
i planbeskrivelsen.

Vi legger til grunn at dette forholdet er
vurdert og hensyntatt ved vedtak av
kommuneplanen, og er etter vårt
skjønn et overordnet tiltak som ikke kan
knyttes til ett enkelt utbyggingsområde.

Registrert hul eik har stått i kanten av
den gamle Støleveien og har blitt
fjernet i forbindelse med utvidelse og
utbedring iht. tidligere godkjent
detaljregulering.
For å tilrettelegge området for
utbygging er nødvendig med omfattende terrengarbeider. Det er derfor
ikke mulig å spare trær eller annen
vegetasjon innenfor tiltaksområdet.

Risiko- og sårbarhetsanalysen foreligger og gir ingen særskilte risikoStøleveien er i dag eneste atkomstvei inn i området der punkter, jfr. punkt 6.8. Det er redegjort
det nå planlegges omfattende boligbygging. Med tanke for alternative kjøreveier ut til Støle.
på framkommelighet for utrykningskjøretøyer, samt ved Dessuten er Støleveien utvidet og
behov for evakuering, kan dette være en utfordring.
anlagt med separat gang-/sykkelvei som
Disse forholdene må utredes i ROS-analysen, herunder
også gir ekstra framkommelighet for
må det lages en beredskapsplan for tar for seg hvilke
utrykningskjøretøyer.
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alternativer som finnes ved krisesituasjoner dersom
Støleveien ikke kan benyttes.
Det framgår av NGU sine kart at Støleveien omfattes av
hensynssone med forekomst av marine avsetninger.
Dette forholdet må utredes i risiko- og sårbarhetsanalysen, og det må foretas grunnundersøkelser og
sikres at området er stabilt før utbygging kan ta til.

Agder Energi Nett AS – e-post datert 08.10.2019
Sammendrag uttalelse
AEN påpeker at de har høy- og lavspentanlegg i
området, og at disse må tegnes inn på plankartet etter
angitte avstandsregler. AEN må kontaktes dersom det
skal arbeides nærmere høyspentlinjer enn 30 m. Det er
varierende nøyaktighet på inntegnede ledningsnett i
oversendte kart. Det må derfor gjøres målinger før
tiltak langs traséen gjøres.

Støleveien er ferdig opparbeidet. Tiltak i
planen for Brunåsen vil ikke berøre
grunnforholdene under eller langs
Støleveien.

Kommentar Asplan Viak AS
Tas til etterretning. Strømforsyning til
Brunåsen er hensyntatt i opplegget som
nå er etablert inn i Stølehalvøya boligområde.

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.

Rolf Erik Dale Jensen for Knud Erik Holte Jensen – e-post datert 08.09.2019
Sammendrag uttalelse
Kommentar Asplan Viak AS
Eier av Støleveien 144 mener å ha sett på tilsendt kart
at grensen for utbygging går rett igjennom hans hage.
Han ber derfor om nærmere oversikt over hvordan
utbygging vil berøre hans eiendom. Han vil også ha
informasjon om avstander til, og høyder på bebyggelse
som vil komme tett på hans hus, da han i dag har
sjøutsikt og kveldssol.

Knud Erik Holthe Jensen er hjemmelshaver til eneboligtomten Støleveien 144
(74/74). Han vil bli nærmere orientert
om planforslaget og påvirkningen på
hans tomt mht. til blant annet utsikt, i
forbindelse med offentlig ettersyn.
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Ingvild Udjus Hanssen og Bjørn Olav Hanssen – e-post datert 05.09.2019
Sammendrag uttalelse
Kommentar Asplan Viak AS
Avsender bor i nærområdet og ønsker dokumenter
tilsendt.

Hanssen er ikke nabo eller gjenboer,
men har anledning til å se dokumentene
når forslaget ligger ute til offentlig
etter-syn.
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9.

BEHANDLINGER

9.1. 1. gangs behandling i Teknisk utvalg
Planforslag datert 16.08.21 ble behandlet av Teknisk utvalg i møte 12.10.21, sak 21/137, med
følgende vedtak:

9.2. Offentlig ettersyn
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden ……… - ………

9.3. 2. gangs behandling i Teknisk utvalg
………………

9.4. Behandling i kommunestyret
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10. REVISJONER
10.1. Revisjon 16.08.21
Planforslag datert 10.02.21 ble sendt inn til kommunen i e-post 01.03.21.
Etter tilbakemeldinger fra planenheten i e-post 28.04.21 er plandokumentene justert og datert på
nytt 16.08.21.

10.2. Revisjon 21.10.21
Plankart, bestemmelser og beskrivelse er rettet iht. vedtak i Teknisk utvalg 12.10.21.
Følgende punkter er tatt inn i bestemmelsene:
•

Nytt avsnitt punkt 2.1.1 med følgende ordlyd:

«Garasjer og carporter kan ha maks BRA = 50 m² og høyde maks 4,0 m målt fra
innvendig gulv.»
•

Nytt punkt 8.3 med følgende ordlyd:
«Felles uteoppholdsareal a_F3 må være opparbeidet og utrustet for det kan gis
brukstillatelse for boliger innenfor planområdet.»

•

Nytt punkt 8.4 med følgende ordlyd:
«Utbygging av området skal skje i takt med skolens kapasitet.»

Følgende bestemmelser er tatt ut:
•

Tidligere punkt 3.5.2 med følgende ordlyd:
«Tabellen under angir hvilke boliger som felles sandlekeplassene er felles for og
det maks antall boliger hver av plassene kan betjene.
Lek

Boliger i områder

o_LEK2

Bf2, Bk1 – Bk5, Bf3

o_LEK3

Bk6 – Bk7, Bf4 – Bf9

o_LEK4

Bf10 – Bf13

o_LEK5

Alle boligene innenfor
planområdet
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