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Detaljregulering for Oddensenteret - endring av plan
Rådmannens forslag til vedtak
Teknisk utvalg vedtar, i medhold av pbl §12-14, endring av detaljregulering for Oddensenteret.
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Vedlegg 3 Plankart
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Vedlegg 5 Merknader og merknadsbehandling
Sammendrag
Det søkes om endring av detaljregulering for Oddensenteret. Det planlegges et byggeprosjekt
over flere byggetrinn for å utvikle området i tråd med formålene i planen. Planen er ikke tilpasset
en fremdrift i flere byggetrinn og rekkefølgekravene begrenser muligheten til hensiktsmessig
fordeling av investeringskostnader. Derfor foreslås endring av gjeldende detaljregulering etter
forenklet prosess. Rådmannen har vurdert forslaget og kan anbefale teknisk utvalg å vedta
planendringen.
Fakta
Advokatfirmaet Hjort fremmer på vegne av Scala Odden As endringsforslag for detaljregulering for
Oddensenteret. Scala Odden AS ønsker å utvikle Oddensenteret med utgangspunkt i gjeldende
reguleringsplan. Under prosjektering av tiltak er det avdekket detaljer i reguleringsplanen som er
utfordrende for det forestående byggeprosjektet, derfor ønskes det nå å gjøre endringer i
reguleringsplanen etter forenklet prosess. Hensikten er å tilrettelegge for en utbygging i flere
byggetrinn og dele inn rekkefølgekravene etter byggetrinnene. Herunder gis det mer begrensede
krav til opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med byggetrinn 1.
Endringene av planen er som følger:


Inndeling av byggeområdene i 4 delfelt (byggetrinn):
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Scala Odden AS ønsker å utvikle eiendommen over tid i flere byggetrinn. Bakgrunnen for
dette er hovedsakelig at en gradvis fremdrift vil gi muligheter for tilpasninger til markedet,
det vil hindre at alle boliger/forretninger kommer i markedet på samme tid, og det vil
muliggjøre drift av dagens Oddensenter under anleggsfasen. Gjeldende regulering er ikke
tilpasset en slik fremdrift og noen av rekkefølgekravene begrenser muligheten til en
hensiktsmessig fordeling av investeringskostnadene.
Den øverste illustrasjonen over viser inndeling i byggetrinn BT1 – BT4. Under vises
reguleringsplanen med den samme inndelingen, der med benevnelsene A1, A2, A3 og B.
Til sammenligning er gjeldende plan er kun delt inn i A og B.
Illustrasjon
BT1
BT2
BT3
BT4
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Gjeldende plan
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A
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I første byggetrinn (BT1) planlegges det å rehabilitere eksisterende senter samt å føre opp
et tilbygg på nord- og østsiden av eksisterende senter. Rehabilitering og tilbygg er i tråd
med angitte høyder og volum i gjeldende regulering.


Endring av rekkefølgekrav for parkeringskjeller og tekniske anlegg:
Gjeldende plan stiller rekkefølgekrav til opparbeidelse av p-kjeller før første brukstillatelse
innenfor felt A eller B. Det vil si at parkeringskjelleren må være på plass før utbyggingen av
bolig/forretning. Nå foreslås det å skyve dette rekkefølgekravet til utbygging av delfelt A2,
A3 og B. I tillegg endres bestemmelsen om etablering av parkeringskjeller til at den kan
etableres i to plan, og ikke skal.
Det ønskes også å flytte krav om opparbeidelse av fortau med tilliggende kjørevei, slik at
disse opparbeides i takt med bebyggelsen for felt A2, A3 og B. Med det kan dagens
parkering og kjøremønster opprettholdes for første byggetrinn.
Krav til tekniske anlegg forutsetter at anlegg for overvann og vann- og avløp opparbeides
for tilhørende delfelt. Ved utbygging i flere trinn vil det være lite hensiktsmessig å anlegge
tekniske anlegg for hele område A. Derfor ønsker en å endre rekkefølgekravet slik at
tekniske anlegg opparbeides i takt med bebyggelsen.



Torgareal deles opp og tilknyttes delfeltene (byggetrinnene):
I gjeldende plan er torgarealet benevnt o_T og har rekkefølgekrav om opparbeidelse før
brukstillatelse innen felt A eller B.
I endringsforslaget deles torgarealet inn i o_T1 og o_T2. o_T1 knyttes med rekkefølgekrav
til delfelt A1 (byggetrinn 1), mens o_T2 knyttes med rekkefølgekrav til delfelt A2 eller B.
Friområde o_F, som ligger i tilknytning til det som nå blir o_T2 knyttes også til delfelt A2
eller B.



Sandlekeplass flyttes til bakken:
Gjeldende plan krever at det etableres 2 stk sandlekeplasser innenfor felt A. Disse skal
etableres på tak.
I forslaget endres det slik at én lekeplass knyttes til delfelt A1, og én knyttes til delfelt A2 og
A3. Krav om at lekeplassene skal etableres på tak tas ut.



Nytt bestemmelsesområde for torghandel
Område for torghandel er tegnet inn i tilknytning til inngangspartiet i delfelt A1. Innenfor
bestemmelsessonen tillates etablert torghandel med tilhørende installasjoner. Bebyggelse
begrenses til maks én etasje. Dette er et nytt bestemmelsesområde som ikke ligger i
gjeldende plan.



Høyder og sikring mot flom
Ny bebyggelse må i samsvar med gjeldende plan ha gulv og inngangspartier på kote +3.
Dette for å sikre seg mot havnivåstigning og stormflo/flom. For at Oddensenteret skal
ivareta universell utforming og skape god sammenheng mellom ny og eksisterende
bebyggelse, åpnes det i endringsforslaget for en lavere kotehøyde på innvendig gulv.
Utvendig opprettholdes kote +3.



Utkraging av tak
Det tilrettelegges for at deler av taket over hovedinngangspartier mot torg kan krages ut.

Endringsforslaget ble varslet offentlige myndigheter og berørte parter den 6. september 2019. Det
er kommet inn 7 merknader. Merknadene dreier seg i stor grad om planlagt bygningsvolum,
hensynet til naboer og deres utsikt. I tillegg stilles det spørsmålstegn ved kommunens habilitet, om
utbyggers økonomiske argumenter og om forslaget gir tilstrekkelig parkeringsdekning. Det
bemerkes også at utbygging i flere trinn vil være en ulempe for naboene.
Merknadene er svart ut av forslagstiller i eget vedlegg.
Vurderinger:
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Torgarealer:
Inndelingen av torgarealet anses å være fornuftig. Den delen som naturlig hører til byggetrinn 1
skal opparbeides i sammen med utbyggingen her. o_T2 må benyttes som riggplass ved utbygging
av byggetrinn 2, og det vil være hensiktsmessig at disse torgarealene opparbeides i tilknytning til
denne utbyggingen. En ulempe ved å dele opp torgarealet i to er at en risikerer at den planlagte
havnepromenaden blir oppstykket, og at det ikke blir en tilrettelagt sammenheng gjennom hele
området før neste byggetrinn er ferdigstilt. Bestemmelsene sørger for at torgarealene opparbeides
slik at de får en god avslutning mot tilgrensende områder. Dette er viktig slik at det sikres
midlertidige overganger mellom opparbeidede arealer og eksisterende brygge/kaiområder.
Lekeplasser:
Gode lekearealer bør være tilgjengelig for flest mulig. Rådmannen mener at det er fornuftig å legge
lekeplassen på bakkeplan der den vil være tilgjengelig for allmennheten. At beboere i
Oddensenteret må ut på bakkeplan for å finne lekearealer er heller ikke negativt. Det vil kunne
bidra til at flere trekker ut og oppholder seg i området rundt havna. Dette vil igjen gjøre lekeplasser
og utearealer mer attraktivt for alle.
Parkering:
Byggetrinn 1 fritas fra krav om etablering av parkeringskjeller. Delfelt A1 (byggetrinn 1) vil kunne
benytte eksisterende parkeringsplasser på bakkeplan, som tilfredsstiller kravet til antall
parkeringsplasser. Kommuneplanen stiller forbud mot ny parkering på bakkeplan, og her etableres
ikke noen nye. Likevel kan en vurdere det dithen at parkeringsplassene får en tilknytning til
formålet bolig, noe de ikke har i dag, og dersom utbygging av de øvrige delfeltene aldri finner sted,
vil parkeringsplassene i så måte være etablert for boligene. Det er en negativ konsekvens og en
risiko ved endringen.
Bestemmelse i gjeldende plan sier at parkeringskjeller skal etableres i 2 plan. Så lenge
parkeringsdekningen er ivaretatt kan ikke rådmannen finne grunn til å kreve at kjelleren må være i
to plan, og finner det fornuftig at dette endres til kan. Den gang detaljregulering for Oddensenteret
ble vedtatt var tanker omkring parkering, med minimumskrav, en helt annen enn i dag. I dag
forsøker en å begrense parkeringsdekningen i alle utbyggingsområder, og særlig i et
sentrumsområde som dette. Denne tankegangen gjør seg også gjeldende i nye
maksimumsbestemmelser for parkering i forslag ny kommuneplan som foreligger til behandling. Av
den grunn vil det være unaturlig å kreve mer parkering enn nødvendig.
Kotehøyde:
Hensikten med å ha kotehøyde +3 på ny bebyggelse er å hindre at vann trenger inn i bygningen.
Rådmannen mener at endringen ikke er utfordrende så lenge inngangspartiene ligger på kote +3.
Fylkesmannen har i sin merknad vurdert at sikkerheten er godt nok ivaretatt.
Torghandel:
Tilrettelegging for torghandel i tilknytning til inngangspartiet til nytt Oddensenter vurderes å være
positivt. Det vil kunne bidra til mer bruk og aktivitet i tråd med formålet. Torghandleren som holder
til på Odden i dag har fått en naturlig tilhørighet der, og det er positivt at det tilrettelegges for en
videreføring av slik handel i torgområdet.
Utkraging av tak:
Rådmannen vurderer ikke denne nye bestemmelsen til å ha noen negative konsekvenser.
Det meste av innholdet i merknadene dreier seg om forhold som allerede er avklart i gjeldende
plan. Merknader om høyder, volum, stedstilpasning og oppfølging av estetisk veileder er ikke
gjenstand for endring og blir dermed heller ikke vurdert på nytt her. Spørsmålet om kommunens
habilitet er også behandlet tidligere, både ved vedtaksbehandling og i klagesak til gjeldende plan.
Endringsforslaget slik det foreligger, tilsidesetter ikke intensjonene i gjeldende plan, og går heller
ikke ut over hovedrammene i planen. Tilpasningene som gjøres anses å være av mindre karakter.
At planen deles opp i byggetrinn vil mulig gi en forlengelse av byggeperioden, slik det poengteres i
merknadene. Det gir uforutsigbarhet og er en ulempe for naboer og berørte. Detaljreguleringen
åpner for store byggeprosjekter i et område hvor det allerede har pågått bygningsarbeider over
lang tid. Rådmannen har forståelse for at en forlengelse av anleggsfasen ikke er ønskelig for
naboer, men med tanke på plasseringen, midt i sentrum, i et regulert utbyggingsområde, må det
også påregnes anleggsarbeider. Forslagstiller har svart ut hver enkelt merknad i eget vedlegg til
saken, og rådmannen stiller seg bak svarene som er gitt.
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Til sist mener rådmannen at det bør være en forholdsmessighet i rekkefølgekrav som pålegges
utbygger. I gjeldende plan er kostnadskrevende rekkefølgekrav knyttet til oppstart av
byggearbeidene. Scala Odden As ønsker en gradvis fremdrift for realisering av planen, og det vil
være utfordrende og også lite hensiktsmessig å etablere all infrastruktur og torgarealer på en gang.
Innholdet i rekkefølgekravene er opprettholdt, men delt opp på en slik måte at de utløses i takt med
utbyggingen. Løsningen vil kanskje gjøre at det tar lengre tid før hele prosjektet står ferdigstilt, men
torgarealer er sikret tilpasninger mot tilliggende områder slik at det ikke vil fremstå som et uferdig
byggeprosjekt imellom byggetrinnene.
Konklusjon
Etter en samlet vurdering mener rådmannen at endringsforslaget ikke går ut over hovedrammene
av gjeldende plan, og berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse er oppdatert i henhold til de ønskede endringene og rådmannen
anbefaler teknisk utvalg å vedta forslaget.
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