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Melding om planprogram, konsekvensutredning,
detaljregulering for Frivoldveien.

utbyggingsavtale,

samt

oppstart

av

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, kunngjøres ovennevnte for et mindre område i Grimstad
kommune(ca.10daa). Se kart med avgrensning av planområdet.
Planområdet er i all hovedsak avgrenset av eiendommen Gnr. 200 Bnr.1914, men tar også med seg
vegsituasjonen og adkomsten til planområdet. Eiendommene 200/1767, 200/1806, samt 200/174 dekker
dette.
Hovedgrepet for planen vil være endringer av formålet for utbygging og utnyttelsesgrad. Området er i
dag regulert til bebyggelse med formålet Offentlig/Privat tjenesteyting i kommuneplanen. I gjeldene
detaljregulering er er området satt av til «Jordbruk». Hovedformålene som er aktuelle for ny plan er:

1163 - Institusjon – 2 x 6 enheter og fellesarealer
1112- Boligbeyggelse – konsentrert småhusbebyggelse - 15-25 enheter.

I tillegg kommer aktuelle formål for adkomst/infrastruktur. (veg, parkering, sideareal osv.) Se ellers
planprogram for ytterlige detaljer.
Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid/planprogram, og
få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet/planprogrammet i en tidlig fase. Etter fristens
utløp vil det bli utarbeidet et planforslag med tilhørende konsekvensutredning, som sendes kommunen.
Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.
Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt til BGM Arkitekter AS, Nygata 3, 4876 GRIMSTAD eller pr epost daniel@bgm.no innen 08.01.2018. Telefonhenvendelser gjøres til Daniel M. Wesøe tlf.: 975 11 009.
Kart, oppstartsmelding, kart, samt planprogram er også tilgjengelig på www.grimstad.kommune.no
Vh.

Daniel M. Wesøe
Kontorleder/Ingeniør
BGM Arkitekter
Vedlegg: Kart som viser avgrensningen for planområdet (se bakside)
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Vedlegg 1: Avgrensing av planområdet

ARKITEKTUR

•

AREALPLANLEGGING

•

ENERGIDESIGN

