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Rådmannens forslag til vedtak
1. Teknisk utvalg vedtar i medhold av pbl § 12 – 10 å legge forslag til detaljregulering for
Campus Grimstad Vest ut til offentlig ettersyn.
2. Før sluttbehandling av detaljreguleringsplanen ber Teknisk Utvalg rådmannen legge
fram
forslag til avtale mellom eiendomsaktørene i B1, B2 og B/A-1. Avtalen skal fastsette
og
sikre økonomiske bidrag til regulering og opparbeidelse av universitetsparken.
Avtalen skal
signeres av partene og vedtas av kommunestyret før detaljreguleringsplanen
sluttbehandles. Da kan planen sluttbehandles uten rekkefølgekrav om delvis
opparbeidelse av park.
Teknisk utvalg har behandlet saken i møte 04.07.2017 sak 17/92
Møtebehandling
Tore Stalleland, Sp, fremmet følgende forslag:
«1. Teknisk utvalg vedtar i medhold av pbl § 12 – 10 å legge forslag til detaljregulering for
Campus Grimstad Vest ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
a) Ny bestemmelse punkt 2.9: Bygninger i områdene I1 og B/A3 skal tilknyttes
fjernvarme.
b) I bestemmelsene punkt 3.8 gjøres det følgende tillegg i siste avsnitt:
Parkeringsplasser skal vurderes etablert med gressarmering så fremt det er mulig
gitt brannvesenets belastningskrav.
c) Ny bestemmelse punkt 5.8: Området o_GP1 kan benyttet til fordrøyning av
overvann inntil permanent fordrøyningsanlegg er etablert i tilknytning til parken.
d) Ny bestemmelse punkt 7.16: Undergang som forbinder o_GS4 med o_GS3 skal
være anlagt før første bolig i område B1 tas i bruk.
2.

I løpet av høringsperioden skal følgende vurderes:
a) Det skal vurderes om det er tilstrekkelig med arealer for snøopplag i tilknyttning til
friidrettshallen (I1), spesielt i område a_ST1.
b) Det vurderes om det er mulig å etablere enkle turveier fra f_SV7 til o_GS5.1 og
fra f_Gt1/f_L3 til o_GS5.2.
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c) Det vurderes om det er hensiktsmessig å flytte fotgjengerovergangen over Terje
Løvås vei som er nord for o_SF1 til syd for o_SF1 med tanke på naturlig
fotgjengertrafikk mot Holviga.»
3. Før sluttbehandling av detaljreguleringsplanen ber Teknisk Utvalg rådmannen legge
fram forslag til avtale mellom eiendomsaktørene i B1, B2, B/A-1 og B/A-3. Avtalen
skal fastsette og sikre økonomiske bidrag til regulering og opparbeidelse av
universitetsparken. Avtalen skal signeres av partene og vedtas av kommunestyret før
detaljreguleringsplanen sluttbehandles. Da kan planen sluttbehandles uten
rekkefølgekrav om delvis opparbeidelse av park.»
Votering
Tore Stallelands forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer for Innstillingen.
Teknisk utvalg vedtak/innstilling :
1. Teknisk utvalg vedtar i medhold av pbl § 12 – 10 å legge forslag til detaljregulering for
Campus Grimstad Vest ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
a) Ny bestemmelse punkt 2.9: Bygninger i områdene I1 og B/A3 skal tilknyttes
fjernvarme.
b) I bestemmelsene punkt 3.8 gjøres det følgende tillegg i siste avsnitt:
Parkeringsplasser skal vurderes etablert med gressarmering så fremt det er mulig
gitt brannvesenets belastningskrav.
c) Ny bestemmelse punkt 5.8: Området o_GP1 kan benyttet til fordrøyning av
overvann inntil permanent fordrøyningsanlegg er etablert i tilknytning til parken.
d) Ny bestemmelse punkt 7.16: Undergang som forbinder o_GS4 med o_GS3 skal
være anlagt før første bolig i område B1 tas i bruk.
2.

I løpet av høringsperioden skal følgende vurderes:
a) Det skal vurderes om det er tilstrekkelig med arealer for snøopplag i tilknyttning til
friidrettshallen (I1), spesielt i område a_ST1.
b) Det vurderes om det er mulig å etablere enkle turveier fra f_SV7 til o_GS5.1 og
fra f_Gt1/f_L3 til o_GS5.2.
c) Det vurderes om det er hensiktsmessig å flytte fotgjengerovergangen over Terje
Løvås vei som er nord for o_SF1 til syd for o_SF1 med tanke på naturlig
fotgjengertrafikk mot Holviga.

Før sluttbehandling av detaljreguleringsplanen ber Teknisk Utvalg rådmannen legge fram
forslag til avtale mellom eiendomsaktørene i B1, B2, B/A-1 og B/A-3. Avtalen skal fastsette
og sikre økonomiske bidrag til regulering og opparbeidelse av universitetsparken. Avtalen
skal signeres av partene og vedtas av kommunestyret før detaljreguleringsplanen
sluttbehandles. Da kan planen sluttbehandles uten rekkefølgekrav om delvis opparbeidelse
av park.
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