ADVOKATFIRMAET HJORT DA
Att. Linda Boldvik
Postboks 471 Sentrum
0105 OSLO

Vår dato:

Vår ref.:

13.09.2019

2016/5797

Deres dato:

Deres ref.:

06.09.2019

M 2694490.2

Saksbehandler, innvalgstelefon

Heidrun Flognfeldt Andreassen, 37 01 78 50

Innspill til søknad om endring av reguleringsplan for Oddensenteret,
planid. 231, i Grimstad kommune
Vi viser til brev fra Advokatfirmaet Hjort DA, datert 06.09.2019, med søknad om endring av
reguleringsplan for Oddensenteret, i Grimstad kommune, jf. pbl § 12-14, annet ledd.
Det er søkt om en rekke endringer av reguleringsplan for Oddensenteret. Felles for flere av de
foreslåtte endringene er at diverse rekkefølgekrav forskyves til byggetrinn 2. I tillegg er det foretatt
flere mindre justeringer, endringer og tillegg i bestemmelser og plankart.
Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen har vurdert endringene opp mot de nasjonale og vesentlige regionale interesser vi er
satt til å ivareta, vi og har ut fra dette kun enkelte mindre, men likevel viktige merknader.
Torg, friområde og lekearealer
Rekkefølgekrav til opparbeidelse av flere felles uteoppholdsarealer som torg o_T2 og friområde o_F
forskyves til byggetrinn 2 ved foreslått planendring. Vi forstår argumentasjonen bak å forskyve
enkelte rekkefølgekrav til byggetrinn 2, men vi forventer da samtidig at kvaliteten på o_T1 blir god. At
torgarealet blir bilfritt, bortsett fra ved nødvendig varelevering innenfor avgrensede tidsrom, er en
viktig kvalitet.
Det fremgår av gjeldende og endrede bestemmelser § 5.4 at det skal etableres et offentlig lekeareal
på bakken, uten at det fremgår i hvilket byggetrinn dette kreves og hva slags type lekeplass dette
skal være. Vi anbefaler at det knyttes et rekkefølgekrav til det nevnte lekearealet for å sikre at dette
blir opparbeida. Eksisterende lekeplasser i Grimstad sentrum er i liten grad tilrettelagt for de minste
barna. Med bakgrunn i dette, anbefaler vi at nevnte offentlige lekeareal på bakkeplan har et tilbud
for de minste barna.
Kotehøyder
Det er foreslått et tillegg i bestemmelsene som åpner for at det for innvendig gulv kan tillates
kotehøyde lavere enn kote + 3,0 ved tilpasninger til eksisterende bebyggelse. Så lenge
bestemmelsene fortsatt sikrer at bygget utvendig er sikra mot vanninntrengning opp til kote + 3,0,
har vi ingen innvendinger dersom kommunen ønsker å tillate dette. Det er viktig at det også
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vurderes om det er hensiktsmessig med et system for å drenere vann ut av bygget dersom det skulle
bli utsatt for flom.
Vi ber om å få kopi av vedtaket med oppdatert plan.

Med hilsen
Thomas Kiland-Langeland (e.f.)
Fagdirektør
Miljøvernavdelingen

Heidrun Flognfeldt Andreassen
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Harald Andreas Næser <harald.naeser@uia.no>
15. september 2019 14:31
Linda Boldvik
Forslag til endring av reguleringsplan - Oddensenteret i Grimstad

Merknad:
Grimstad er i gang med å anlegge røde sykkelstier, og vi forventer at sameiet av den grunn mister ganske mange
parkeringsplasser til veigrunn i løpet av få år. Derfor er det etter min mening ikke forsvarlig å basere seg på at ca. 30
leiligheter og et betydelig antall arbeidsplasser i butikker og kontorer vil få en tilfredsstillende parkeringsdekning
med det tilsendte planforslaget. Dagens beboeres behov kan dekkes ved at vi tar i bruk eksisterende tinglyste faste
parkeringsplasser, men det synes åpenbart at når parkeringsbehovet til nye leiligheter og gamle kontorer tas i
betraktning, så vil det bli vanskelig å finne nok parkeringsplasser for kjøpesenterets kunder.
Vi er forespeilet parkering under byggetrinn 2, men det byggetrinnet ble ikke godkjent av Fylkesmannen i Agder.
Dessuten er det i dag en betydelig eksport av stein fra industrihavna på Gundersholmen like ved, og et vanskelig
boligmarked tilsier at realiseringen av byggetrinn 2 kan ta tid. Så lenge dagens bruk av havna opprettholdes, vil støy
uansett gjøre det lite attraktivt å kjøpe boliger der.
Jeg vil derfor foreslå at det i endret reguleringsplan stilles krav om parkeringskjeller under (deler av) byggetrinn 1.
Mvh
Harald Næser
Styremedlem for boligeierne i sameiet

Sendt fra E-post<https://protect-eu.mimecast.com/s/oR9kC86JjiLMj2unEh3h?domain=go.microsoft.com> for
Windows 10
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Sørøst

ADVOKATFIRMAET HJORT DA
Postboks 471 Sentrum
0105 OSLO

Deres ref.:
M 2694490.2

Vår ref.:
2015/2093-14

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
19.09.2019

Vedrørende forslag til endring av reguleringsplan - Oddensenteret - Grimstad
kommune - Aust-Agder fylke
Vi viser til brev av 6. september 2019 vedrørende forslag til endring av reguleringsplan for
Oddensenteret i Grimstad kommune.
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til foreslått planendring.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Merknader til forsalg til endringer av reguleringsplan for Oddensenteret i
Grimstad (200/1477)
merknader til Odden sept 19.docx

Inge Ludvigsen
Lauvstøveien 17A (200/858)
4876 Grimstad 23. september 2019

Skala Odden AS v/ Advokatfirmaet Hjort DA
Att: advokatfullmektig Linda Boldvik
Postboks 471 sentrum
0105 Oslo
Merknader til forsalg til endringer av reguleringsplan for Oddensenteret i Grimstad (200/1477)
Viser til deres brev av 6. september 2019, der jeg fikk oversendt forslag til endring av reguleringsplan som nabo slik
at dere kunne få mine merknader til deres endringer av detaljreguleringsplanen.
Sånn jeg forstår plan- og bygningsloven skal detaljregulerings- og bebyggelsesplanen være en konkretisering og
detaljering av reguleringsplanen for havneområdet i Grimstad. Havnereguleringsplanen er bare få år gammel og det
var en stor innbyggerinvolvering i dette planarbeidet. I den forbindelse ble det presentert mulighetsstudier i et lett
forståelig format, som jeg lett kunne forstå og forholde meg til.
Jeg mener at det er et demokratisk problem da det det gjøres vesentlige og søkes om flere vesentlige dispensasjoner
som har stor betydning for folk flest i Grimstad og at disse endringene kun sendes til naboer.
Jeg er også kjent med at kommunen har hatt møte med Scala Odden AS i 13. august 2019, etter at fylkesmannen
ikke godkjente de omsøkte dispensasjonene. I avisen etter møtet utrykte alle parter stor entusiasme. Dette var et
møte med teknisk etat hvor ordfører og leder av teknisk utvalg var observatører. Ordfører Glimsdal opplyste i avisen
at det er svært uvanlig at politisk ledelse deltar på slike møter som observatør.
Jeg tolker den type avklaringsmøter der partene er entusiastisk i ettertid, som en forskuttering av den videre
politiske behandlingen der det kan ha blitt gitt lovnader om utfall. Jeg er derfor bekymret over om dette er bare en
skinnprosess der alt er bestemt på forhånd og mine merknader blir da ikke hensyntatt av noen parter.
I utsendt materiell savner jeg den fem år gamle kjøpsavtalen for området. Dette er relevant fordi den inneholder
avtalte elementer som har betydning for; formål, utforming og ekstrautbetalinger til kommunen hvis kommunen
selv gir dispensasjoner som gir økt lønnsomhet for utbygger. Ved å inngå slike avtaler kan det stilles spørsmål med
kommunens habilitet da de har direkte avtalt økonomisk interesse i prosjektet. Dette forsterker seg ved at det også
arrangeres uvanlige møter uten at det skrives referat.

Byggets fotavtrykk og plassering
Utfra tilsendte papirer ser det ut til at bygget er delvis plassert på kommunal grunn. Dette er tydeligst i den nordøstlige delen av nybygget. Kartverket opplyser at 200/1475 er kommunal eiendom. Slik jeg er kjent med er det ingen
avtale mellom kommunen og Oddensenteret om bygging på kommunal grunn. Dette er etter min vurdering uheldig,
fordi tilgangen på det sjønære arealene reduseres. I mulighetsstudiet som ble presenter for få år siden, var
bebyggelsen mer tilbaketrukket fra sjøsiden. En tilbaketrukket bebyggelse vil etter min mening gi bedre muligheter
for folk flest å ferdes langs bryggene. Når det gjelder byggets avstand til sjøkanten, ser en ut vil å være ca. 8 meter i
byggets nord-østlige hjørne. Dette er vesentlig kortere enn de avstander som er vedtatt i områdeplanen. Jeg er av
1

den oppfatning at det er samfunnsmessig mest gunstig med et tilbaketrukket bygg fra sjøsiden. Dette er vel også
forankret i strandlovens bestemmelser og intensjon.
Bygningene må trekkes mer tilbake fra bryggekanten
Byggets utforming og høyde
I områdereguleringsplanen for havneområdene har jeg en forståelse av at byggene skal ha en opptrapping fra
sjøsiden. Dette for å passe inn i omgivelsene med småhusbebyggelsen på heiene rundt Odden. En opptrapping vil
også være i samsvar med estetisk veileder for Grimstad. Ut fra mottatte tegninger kan jeg ikke se noen opptrapping
av nybyggene, tvert imot, bygget framstår med en motsatt opptrapping, med en overbygning over fortau. Denne
høye fasaden mener jeg bryter mot prinsippene i områdeplanen og estetisk veileder for Grimstad. I salgsavtalen,
som ikke er vedlagt, er jeg kjent med at det er avtalt at estetisk veileder skal benyttet i utforming av området. Jeg
kan ikke se at dette er fulgt eller beskrevet i det oversendte materiell.
Når det gjelder skygger fra nybygget vises det til oversendt materiell. Materiellet viser skygger kl. 12.00 hver mnd.
Brygga på utsiden av odden er i aktivt bruk av folk i byen fra mars til oktober. Aktiviteten er størst fra 12 til 16 etter
mine observasjoner. Skyggeleggingen blir utfra beliggenheter både for brygger og bygg større utover dagen. Jeg
hadde en befaring på området den 20. september kl 13.00. Da var skyggen fra dagens Oddensenter 17 meter. Ved å
tillate denne plasseringen og utformingen, vil Kongebrygga ligge i skyggen store deler av dagen store deler av året.
Slik jeg leser det oversendte materiell er byggehøydene i tråd med områdeplanen i dette utbyggingstrinn. Hvis dette
ikke medfører riktighet, vil jeg kommentere høyden. Installasjoner som ventilasjon, heissjakter ol. Må ikke overstige
den regulerte kotehøyden.
Byggene bør ha en opptrapping og en utforming som samsvarer med estetisk veileder.
Jeg legger til grunn at 0% av bygget, inklusiv installasjoner, ikke ligger over regulert kotehøyde i områdeplanen (kote
+15)

Ber om at mine merknader blir hensyntatt.

-Venlig hilsen

Inge Ludvigsen
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Inge Ludvigsen
Lauvstøveien 17A (200/858)
4876 Grimstad

23. september 2019

Skala Odden AS v/ Advokatfirmaet Hjort DA
Att: advokatfullmektig Linda Boldvik
Postboks 471 sentrum
0105 Oslo

Merknader til forsalg til endringer av reguleringsplan for Oddensenteret i Grimstad (200/1477)
Viser til deres brev av 6. september 2019, der jeg fikk oversendt forslag til endring av reguleringsplan
som nabo slik at dere kunne få mine merknader til deres endringer av detaljreguleringsplanen.
Sånn jeg forstår plan- og bygningsloven skal detaljregulerings- og bebyggelsesplanen være en
konkretisering og detaljering av reguleringsplanen for havneområdet i Grimstad.
Havnereguleringsplanen er bare få år gammel og det var en stor innbyggerinvolvering i dette
planarbeidet. I den forbindelse ble det presentert mulighetsstudier i et lett forståelig format, som
jeg lett kunne forstå og forholde meg til.
Jeg mener at det er et demokratisk problem da det det gjøres vesentlige og søkes om flere vesentlige
dispensasjoner som har stor betydning for folk flest i Grimstad og at disse endringene kun sendes til
naboer.
Jeg er også kjent med at kommunen har hatt møte med Scala Odden AS i 13. august 2019, etter at
fylkesmannen ikke godkjente de omsøkte dispensasjonene. I avisen etter møtet utrykte alle parter
stor entusiasme. Dette var et møte med teknisk etat hvor ordfører og leder av teknisk utvalg var
observatører. Ordfører Glimsdal opplyste i avisen at det er svært uvanlig at politisk ledelse deltar på
slike møter som observatør.
Jeg tolker den type avklaringsmøter der partene er entusiastisk i ettertid, som en forskuttering av
den videre politiske behandlingen der det kan ha blitt gitt lovnader om utfall. Jeg er derfor bekymret
over om dette er bare en skinnprosess der alt er bestemt på forhånd og mine merknader blir da ikke
hensyntatt av noen parter.
I utsendt materiell savner jeg den fem år gamle kjøpsavtalen for området. Dette er relevant fordi den
inneholder avtalte elementer som har betydning for; formål, utforming og ekstrautbetalinger til
kommunen hvis kommunen selv gir dispensasjoner som gir økt lønnsomhet for utbygger. Ved å
inngå slike avtaler kan det stilles spørsmål med kommunens habilitet da de har direkte avtalt
økonomisk interesse i prosjektet. Dette forsterker seg ved at det også arrangeres uvanlige møter
uten at det skrives referat.

1. Byggets fotavtrykk og plassering
Utfra tilsendte papirer ser det ut til at bygget er delvis plassert på kommunal grunn. Dette er
tydeligst i den nord-østlige delen av nybygget. Kartverket opplyser at 200/1475 er kommunal
eiendom. Slik jeg er kjent med er det ingen avtale mellom kommunen og Oddensenteret om bygging
på kommunal grunn. Dette er etter min vurdering uheldig, fordi tilgangen på det sjønære arealene
reduseres. I mulighetsstudiet som ble presenter for få år siden, var bebyggelsen mer tilbaketrukket
fra sjøsiden. En tilbaketrukket bebyggelse vil etter min mening gi bedre muligheter for folk flest å
ferdes langs bryggene. Når det gjelder byggets avstand til sjøkanten, ser en ut vil å være ca. 8 meter i
byggets nord-østlige hjørne. Dette er vesentlig kortere enn de avstander som er vedtatt i
områdeplanen. Jeg er av den oppfatning at det er samfunnsmessig mest gunstig med et
tilbaketrukket bygg fra sjøsiden. Dette er vel også forankret i strandlovens bestemmelser og
intensjon.
Bygningene må trekkes mer tilbake fra bryggekanten

2. Byggets utforming og høyde
I områdereguleringsplanen for havneområdene har jeg en forståelse av at byggene skal ha en
opptrapping fra sjøsiden. Dette for å passe inn i omgivelsene med småhusbebyggelsen på heiene
rundt Odden. En opptrapping vil også være i samsvar med estetisk veileder for Grimstad. Ut fra
mottatte tegninger kan jeg ikke se noen opptrapping av nybyggene, tvert imot, bygget framstår med
en motsatt opptrapping, med en overbygning over fortau. Denne høye fasaden mener jeg bryter mot
prinsippene i områdeplanen og estetisk veileder for Grimstad. I salgsavtalen, som ikke er vedlagt, er
jeg kjent med at det er avtalt at estetisk veileder skal benyttet i utforming av området. Jeg kan ikke
se at dette er fulgt eller beskrevet i det oversendte materiell.
Når det gjelder skygger fra nybygget vises det til oversendt materiell. Materiellet viser skygger kl.
12.00 hver mnd. Brygga på utsiden av odden er i aktivt bruk av folk i byen fra mars til oktober.
Aktiviteten er størst fra 12 til 16 etter mine observasjoner. Skyggeleggingen blir utfra beliggenheter
både for brygger og bygg større utover dagen. Jeg hadde en befaring på området den 20. september
kl 13.00. Da var skyggen fra dagens Oddensenter 17 meter. Ved å tillate denne plasseringen og
utformingen, vil Kongebrygga ligge i skyggen store deler av dagen store deler av året.
Slik jeg leser det oversendte materiell er byggehøydene i tråd med områdeplanen i dette
utbyggingstrinn. Hvis dette ikke medfører riktighet, vil jeg kommentere høyden. Installasjoner som
ventilasjon, heissjakter ol. Må ikke overstige den regulerte kotehøyden.
Byggene bør ha en opptrapping og en utforming som samsvarer med estetisk veileder
Jeg legger til grunn at 0% av bygget, inklusiv installasjoner, ikke ligger over regulert kotehøyde
i områdeplanen (kote +15)
Ber om at mine merknader blir hensyntatt

MVH

Inge Ludvigsen

Jan Erik Hansen, Hilde Aas, Pharosvei 12, 4876 Grimstad

Advokatfirmaet Hjort DA

Jan Erik Hansen, Hilde M. Aas

v/Advokatfullmektig Linda Boldvik

Pharosvei 12

Pb. 471 Sentrum

4876 Grimstad

0105 Oslo

E-post: hmaas12@hotmail.com

E-post: libol@hjort.no
NUNO Arkitektur AS

Akersbakken 12
0172 Oslo
E-post: mh@nunoarkitektur.no
Kopi: Grimstad kommune
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no .
Grimstad, 24.09.2019
Advokatfirmaet Hjort DA:
Forslag til endring av reguleringsplan - oversendelse for deres merknader

NUNO Arkitektur AS:

Nabovarsel- Merknader
Tiltak på eiendommen:
•

Kommune: Grimstad/ Gnr.: 200/ Bnr.: 1477l Andre Gnr. Bnr. 200 -1935; 200-1942/
Adresse: Odden 1, 4876 Grimstad/ Eier- Fester: Sameiet Oddensenteret eier gbnr.
200/ 1935. Øvrige eiendommer eies av Scala Odden AS

•

Tiltakstype: Nytt bygg- Boligformål/ Formål: Bolig annet

•

Søknad om forenklet reguleringsendring som løper parallelt med søknad om
rammetillatelse. Mottatt nabovarsel omhandler søknad om rammetillatelse for FELT
Al (byggetrinn 1).

Merknader til mottatte forslag

Merk at vi gir likelydende tilbakemelding til begge henvendelsene. Mottatt forslag gjelder
byggetrinn 1 i dispensasjonssøknaden.
Merknad 1: Flere byggetrinn

Utbygging i flere byggetrinn gir uforutsigbarhet angående videre utvikling og utbygging av
området. Vi som naboer ønsker ikke å leve ved en byggeplass over flere år, med de ulemper
det vil medføre, og som vil forringe livskvaliteten til oss som allerede bor i området.

Jan Erik Hansen, Hilde Aas, Pharosvei 12, 4876 Grimstad
Kommuneplan 2015-17, «Områderegulering av Grimstad Havneplan»- områderegulering
av sjønære arealer og reguleringsplan «Detaljregulering av Oddensenteret» er nylig vedtatte
planer og vi kan ikke se at det se at det er nødvendig å avvike fra disse. Vi ser det som
naturlig at utbyggerne tilpasser og tar hensyn til eksisterende reguleringer, og ikke
overskrider de høyder som allerede ligger i gjeldende reguleringsplan.
Merknad 2: Høyder og volum

Høyder, volum og den tette plassering av byggene vil føre til at vår utsikt over havna og over
mot Biodden og Rønnes vil forsvinne. Utbygging bør reduseres i volum og høyde slik at
nåværende utsikt opprettholdes. Vår mening er også at planlagt bygningsmasse vil bli for
dominerende i sørlandsbyen Grimstad. Det hevdes at tap av utsikt ikke er god nok
klagegrunn. Hva kan vi da klage på? Vi har valgt å bo der vi bor, nettopp på grunn av utsikt.
Utsikt er dessuten en verdi, og tap av utsikt gir en verdiforringelse av eiendom.

Til slutt vil vi bemerke at det ikke er lett å sette seg inn i og forstå tilsendte dokumenteter for
menig mann, noe som kan føre til at vi ikke får den fulle forståelse og oversikt over hvilke
konsekvenser en slik utbygging har for oss.

Med vennlig hilsen

~-- ~

, j&\~ ~ , ·ACLs

~Hansen, Hilde M. Aas

Sameiet Pharos vei 16
Pharos vei 16
4876 Grimstad

Advokatfirmaet Hjort DA
v l Advokatfullmektig Linda Boldvik
Pb. 471 Sentrum
0105 OSLO

Sameiet Pharos vei 16
v l Bente Igland Rødberg
Pharos vei 16
4876 GRIMSTAD
E-post:
bente.igland.rodberg@online.no

E-post : libol@hjort.no

NUNO Arkitektur AS
Akersbakken 12
0172 OSLO
E-post : mh@nunoarkitektur.no

Kopi: Grimstad kommune
E-post : postmottak@grimstad.kommune.no

Grimstad, 24.09.2019

Advokatfirmaet Hjort DA :
Forslag til endring av reguleringsplan - oversendelse for deres merknader
NUNO Arldtektur AS :
NABOVARSEL - MERKNADER
Tiltak på eiendommen :
• Kommune: Grimstad l Gnr.: 200 l Bnr.: 1477 l Andre Gnr Bnr: 200-1935;200-1942 l
Adresse: Odden l, 4876 Grimstad l Eier -fester: Sameiet Oddensenteret eier gbnr
20011935. Øvrige eiendommer eies av Scala Odden AS
• Tiltakstype: Nytt bygg - Boligformål/Formål : Bolig annet
• Søknad om forenklet reguleringsendring som løper parallelt med søknad om
rammetillatelse. Mottatt nabovarsel omhandler søknad om rammetillatelse for Felt
Al ( byggetrinn l ).

Det vises til brev, datert 06.09.2019, fra Advokatfirmaet Hjort DA hvor det gis mulighet til
å komme med merknader til forslag til endring av reguleringsplan for Oddensenteret, planid
231 samt til brev, datert 05.09.2019, fra NUNO Arkitektur AS, hvor det også gis mulighet
til å ko1111i1e med merknader til utsendt nabovarsel.

Frister:
Advokatfirmaet Hjort DA har oppgitt tilbakemeldingsfrist fredag 27.09.2019.
NUNO Arkitektur AS har oppgitt tilbakemeldingsfrist 2 uker etter at varsel er sendt, dvs.
19.09.2019.
Rekommandert sending ble mottatt på Meny, Grimstad l 1:09.2019, kl. 0913 og lapp om
rekommandert sending ble mottatt i postkassen til Sameiet Pharos vei 16 12.09.2019. Dvs. da
er allerede l uke av svarfrist forløpt før man i det hele tatt har mottatt nabovarselet.
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Sameiet Pharos vei 16 har som følge av dette fått godkjent utsatt merknadsfrist til onsdag
25.09.2019, kl. 1200,jfr. telefonsamtale med Mari Hansæl, NUNO arkitektur AS
16.09.2019.

Hvem er eier l søker i forhold til foreliggende planer ?
Advokatfirmaet Hjort DA angir at Scala Eiendom AS planlegger ..... , mens NUNO
Arkitektur AS angir at eier l fester er Scala Odden AS. Mulig det kun er undertegnede som
ikke har fulgt med, eller så er det behov for en avklaring i forhold til hvem og hva.
I det videre er det konsekvent benyttet Scala Eiendom AS.
Hvem er vi?
Sameiet Pharos vei 16, som består av 15 leiligheter og l næringslokale, er nærmeste nabo til
Oddensenteret og ligger på den andre siden av gaten Pharos vei l Vesterled. Sameiet
Pharos vei 16 kommer til å bli meget sterkt berørt, på en negativ måte, dersom de planlagte
utbygginger gjennomføres.

Merknader til mottatte forslag :
Sameiet Pharos vei 16 gir likelydende tilbakemelding på begge henvendelsene.
Det fremkommer i begge henvendelsene at forslaget til endring av reguleringsplan kun
knytter seg til byggetrinn l i dispensasjonssøknaden.
Scala Eiendom AS søkte om 6 dispensasjoner hvor det ble søkt om dispensasjon fra totalt 11
planbestemmelser. Dispensasjonssøknadene var ansvarlig søkersltiltakshaver første ledd i
utbyggingen av Odden. Ansvarlig søker la opp til at prosjektet deles inn i fire byggetrinn,
hvor byggetrinn l og 2 i dispoensasjonssøknaden ble beskrevet mer detaljert enn byggetrinn
3 og4.
I henhold til Scala Eiendom AS så ville dette kunne gi en raskere oppstart og dermed en
raskere økonomisk gevinst for dem, enn hva en ny reguleringsplan eller en
reguleringsendring av eksisterende plan vil kunne gi.
Nå fremmes det søknad om endring av reguleringsplanen for byggetrinn l i
dispensasjonssøknaden samt rammetillatelse for Felt Al (byggetrinn l ) med mer eller
mindre de samme argumenter som i dispensasjonssøknaden. Bakgrunnsteppet er hele tiden
hvem skal ta den økononmiske risikoen - Scala Eiendom AS eller Grimstad kommune og
dets innbyggere ?

Er det behov for endringer f de vedtatte planer ?
Kommuneplan 2015- 2017, Områderegulering av Grimstad sjønære arealer (havneplanen)
og reguleringsplan Detaljregulering av Oddensenteret 03.08.2015 går fra overordnede
føringer til mer detaljkonkretiseringer.
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Alle planene, inklusiv Reguleringsplan Detaljregulering Oddensenteret er relativt nylig
vedtatte reguleringsplaner.
Reguleringsbestemmelsene i Detaljregulering Oddensenteret er ikke til hinder eller vil ikke
direkte motvirke en hensiktsmessig utvikling av gjenstående eiendommer. Intensjonen med
reguleringsplanen for Oddensenteret var å utvikle Odden fra dagens kjøpesenterområde til en
ny sentrumsbydel, i tråd med områdereguleringen. Planprosjektets ønske var å videreføre
Havneplanens intensjoner om en urban bydel med en oppdelt bebyggelsesstruktur, tydelige
offentlige gater og rom og siktakser mot sjøen. Det er ingenting som tyder på at planens
intensjon ikke lenger er hensiktsmessig eller at planen slik den i dag foreligger hindrer, eller
direkte motvirker, intensjonen til planarbeidet. Med et så omfattende forarbeide som ligger
til grunn for både reguleringsplan Detaljregulering Oddensenteret og Havneplanen så burde
det således ikke være behov for å skulle avvike fra denne om det er kommet til nye eiere av
Oddensentteret. Da bør nye eiere også respektere vedtatt reguleringsplan og forholde seg
til denne i sitt videre planarbeide. Grimstad kommune skal ikke tilpasse seg Scala Eiendom
AS men Scala Eiendom AS skal tilpasse seg Grimstad kommune og dets vedtatte planer.
Det foreligger derfor ingen god begrunnelse for å avvike fra dagens plan på noen områder.

Når det ikke foreligger noen gode grunner for å avvike fra dagens plan på noen områder,
hvorfor søker Scala Eiendom AS da om oppdeling i byggetrinn og endringer av dagens
plan for Felt Al (byggetrinn l ) ?
Det gjennomgående argumentet til Scala Eiendom AS, pakket pent inn i varierende
begrunnelser, er at de ikke ønsker å ta noen økonomisk risiko i det hele tatt. De vil slippe
unna rekkefølgebestemmelsene for derigjennom å slippe unna investeringskostnadene til
infrastruktur m.m samt bygge i flere trinn, slik at de hele tiden har en retrettmulighet
dersom prosjektet ikke går deres vei rent økonomisk. Det fremmes ingen argumenter for å
forbedre nåværende reguleringsplan, derav ikke noe behov for å fravike den. Det fremmes
kun argumenter for å avvike fra dagens plan slik at den økonomiske risikoen til Scala
Eiendom AS elimineres. Dette er ikke Grimstad kommune tjent med.
Hva skjer dersom Scala Eiendom AS får godkjent forslagene sine men utbygging av
byggetrinn! ild<e gir ønsket økonomisk gevinst for dem? Kommer Scala Eiendom AS da
til å fortsette utbyggingen av trinn 2- 4, meget tvilsomt, eller kommer de til å forsvinne? (
selge, avvikle, slå seg selv konkurs -det er mange muligheter) Hva gjør Grimstad
kommune da ? Da har Grimstad kommune en påbegynt utbygging av Oddensenteret som
svært få vil overta og ferdigstille. Er dette ønskelig ?

Ved å godkjenne foreliggende reguleringsendringer som kun er økonomisk begrunnet, så vil
det kunne skape en farlig presedens for Grimstad kommune i forhold til andre utbyggere som
da også vil måtte få godkjent deres endringsforslag i andre l fremtidige planer så lenge de er
økonomisk motivert.

Er det behov for å dele opp i flere byggetrinn ?

I rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen står det bestemmelser som reduserer
muligheten for å bygge i flere byggetrinn. Scala Eiendom AS legger nå opp til å bygge
prosjektet i flere byggetrinn.
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Scala Eiendom AS har i liten grad konkretisert byggetrinn 2- 4. Dvs. nå risikerer man at
Grimstad kommune godkjenner flere byggetrinn og endringer i byggetrinn l uten at man vet
noe om hva som vil bli søkt om av endringer for byggetrinn 2- 4. Er dette ønskelig og vil
dette gi en god og helhetlig løsning for Grimstad kommune? Hva med forutsigbarhet og
mulighet til å kunne planlegge for andre aktører når man ikke vet noe om helheten for
område?
For oss som naboer så er det lite ønskelig at byggeprosessen skal gå over flere år l flere
perioder. Det er ingen som ønsker å bo i nærheten av en byggeplass over lengre tid, med de
ulempende det medfører i forhold til støy, støv, anleggstrafikk m.m
Nå har vi de siste årene forholdt oss til byggingen av parkeringsanlegget Arresten, nytt
bibliotek og ny Byhave som ennå ikke er ferdig. Oddenutbygging i flere omganger er derfor
ikke ønskelig eller nødvendig. Det må hensyntas at deler av området rundt dagens Odden
senter allerede er et boligområde hvor mennesker bor og skal fungere i sitt nærmiljø.

Ivaretas sørlandsbyens stedsidentit i de foreliggende forslagene ?
Scala Eiendom AS oppgir at de ønsker å bidra til utviklingen av en moderne bydel som
ivaretar sørlandsbyens stedsidentitet, en enhetlig havnepromenade og grønne rom, et
komplett handelstilbud, urbane leiligheter og aktivitet på gateplan.
Nåværende reguleringsplan ivaretar på ingen måte sørlandsbyens stedsidentitet og
presenterte planer fra Scala Eiendom AS endrer heller ikke noe på dette, beklageligvis.
Sørlandsbyens stedsidentitet er en småby med gamle sørlandshus med l eller 2 etager som
omkranser havnebassenget.. I forhold til geografien så har også de fleste sjøutsikt og de kan
se utover havna og over til hverandre. Dette blir helt spolert dersom planlagt Odden
utbygging ikke justeres ned i volum og høyder. Hvilkes stedsidentitiet er det det tenkes på
med nye volumiøse og altfor høye byggeklosser som ligger helt inntil hverandre og som vil
sperre og ødelegge havneområdet fullstendig? Nå er det et åpent havnerom i forhold til
dagens bebyggelse. Dette vil forsvinne helt med en Odden utbygging og en tilsvarende
utbygging av Torskeholmen.
Nå har Sameiet Pharos vei 16 utsikt over havna og over mot Biodden. Ved planlagt
utbygging av Oddensenteret, hjørne mot Vesterled og mot Byhaven så vil denne utsikten
forsvinne helt. Utbyggingen her bør derfor reduseres i volum og høyder slik at nåværende
utsikt opprettholdes. Vi håper nemlig at Scala Eiendom AS også tenker på vi som allerede
bor i området når dere planlegger og ikke bare planlegger for de som skal kjøpe de nye
leilighetene dere skal bygge og de som skal besøke kjøpesenteret deres.

Oppsummert :
Det foreligger derfor ingen gode grunner for å avvike fra l justere de vedtatte planer verken
i forhold til
• Oppdeling i byggetrinn
• Rekkefølgekrav tekniske anlegg
• Rekkefølgekrav torg, gatetun, friområde og lekeplass
• Rek:k:efølgekrav sandlekeplass
• Rek:k:efølgekrav parkering
• Krav til parkering
• Høyder og sikring mot flom
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•
•
•
•

Justering av byggegrense
Nytt bestemmelsesområde
Antall boenheter innenfor felt Al
Justeringer for tilpasning til oppdeling av felt A og torg o_T

eller i forhold til justeringer av gesimshøyder eller antall etasjer m.m.
Med så omfattende behov for justeringer, som Scala Eiendom AS her har presentert, så blir
det i realiteten ingen ting igjen av den vedtatte planen og det kan umulig være ønskelig sett fra
Grimstad kommune sitt ståsted og det omfattende arbeidet som ble nedlagt for å få gode og
helhetlige planer for Grimstad by og dets innbyggere.

Dette er et av de største byutviklingsprosjektene i Grimstad, som vil ha
betydning for de fleste, og da skal ildæ k01isiktige økonomiske motiver til Scala Eiendom
AS være det førende element for hvordan Oddenområdet skal bli seende ut " for all fremtid " !
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Med vennlig hilsen
Sameiet Pharos vei l 6
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Sissel Veggeland
Lauvstøveien 11
4876 Grimstad
Lene og Egil Staverløkk
Lauvstøveien 13
4876 Grimstad

Grimstad, den 27.09.19

Grimstad kommune
Byggesaksenheten
PB 123
4891 Grimstad
E-post : postmottak@grimstad.kommune.no
Kopi:
Advokatfirmaet Hjort DA v l Advokatfullmektig Linda Boldvik Pb. 471 Sentrum
0105 OSLO
E-post : libol@hjort.no
NUNO Arkitektur AS
Akersbakken 12
0172 OSLO
E-post: mh@nunoarkitektur.no

Ufullstendige saksdokumenter ifm nabovarsel - Utbygging på Oddensenteret
Vi har mottatt nabovarsel om rammetillatelse vedrørende nytt bygg på Oddensenteret
(ByggSøkiD: 164949283). Etter henvendelse til planavdelingen i Grimstad kommune, har vi
ratt oppgitt at frist for merknader må være oversendt innen 27.9.2019.
Vi har prøvd å tolke sakspapirene, vært i kontakt med kommunen og NUNO arkitektur AS for
å sette oss inn i hva nabovarselet innebærer i forhold til reguleringsplan og den søknaden som
ble avvist av Fylkesmannen tidligere i år. Dette har ikke vært enkelt.
Men etter samtale med naboer, har vi brakt på det rene, at nødvendige sakspapirer ikke er
oversendt til undertegnede. Dokumentene som mangler er "Endringer av detaljregulering
Oddensenteret, som skulle vært utsendt av Advokatfirma Hjort DA.
Dette er dokumenter som er nødvendig for å sette seg inn i nabovarselet, og vi ber derfor om å
ra tilsendt et komplett sett med saksdokumenter for denne saken og å få utsatt svarfrist for
eventuelle merknader til nabovarselet og endring av reguleringsplanen med 2 uker fra det
tidspunktet dokumentene mottas av oss.

Med vennlig hilsen
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Lene og Egil Staverløkk, eiere av Lauvstøveien 13

Grimstad kommune

Oslo 1. oktober 2019
Ansvarlig advokat: Liv Zimmermann
Vår referanse: M 2715439.1

Behandling av merknader – Forslag til endring av Detaljregulering for Oddensenteret
I forbindelse med varsling av reguleringsendring er det registrert 7 merknader.

1 Merknad fra Fylkesmannen
Fylkesmannen forutsetter at kvaliteten på o_T1 blir god, samt at torgarealet blir bilfritt med unntak
av varelevering innenfor avgrenset tidsrom. Disse forhold er sikret gjennom
reguleringsbestemmelsene § 6.3, hvor det er presisert at o_T1 og o_T2 skal opparbeides som torg
med offentlig gangareal, og det bare er tillatt med trafikk i forbindelse med varelevering etter
nærmere angitt tidsangivelse. Det er dermed på det rene at bestemmelsen gjelder begge delområder
av torget.
Fylkesmannen ber om at det innarbeides rekkefølgekrav for å sikre etablering av offentlig lekeareal
på bakken i samsvar med reguleringsbestemmelsene § 5.4. Dette kravet etterkommes slik at
rekkefølgekrav § 11.3 justeres til følgende:
«Det skal samlet opparbeides 2 sandlekeplasser á 12,5m x 12,5m innenfor felt A1, A2 og
A3. Før det kan gis brukstillatelse til nye boliger innen felt A1 skal 1 sandlekeplass være
opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan. Før det kan gis brukstillatelse til nye
boliger innen felt A2 eller A3 skal ytterligere 1 sandlekeplass være opparbeidet.
Offentlig lekeplass jf. § 5.4 skal opparbeides før det kan gis brukstillatelse for nye boliger
innen felt A2 eller A3.»
Da det allerede skal etableres en sandlekeplass på bakkeplan innenfor felt A1 foreslår vi at den
offentlige lekeplassen etableres innenfor felt A2 eller A3.
Fylkesmannen har ikke merknader til lavere kotehøyde for innvendig gulv, under forutsetning av at
det sikres at bygget utvendig er sikret mot vanninntrengning opp til kote + 3,0. Det fremgår av
bestemmelsen § 5.2 at inngangspartiet skal overstige kote +3,0, og dette kravet er derfor ivaretatt.
Videre ber Fylkesmannen om at det vurderes om det er hensiktsmessig med et system for å drenere
vann ut av bygget dersom det skulle bli utsatt for flom.

Advokatfirmaet Hjort DA – Hjort.no
Besøksadresse Akersgaten 51
PB 471 Sentrum, 0105 Oslo
Postadresse

M 2715439.1
| Tlf.
| Faks

(+47) 22 47 18 00
(+47) 22 47 18 18

| Bankgiro
| Org.nr.

6001 05 31880
946 129 356 MVA
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Behovet for et eventuelt system for å drenere vann vil etter vårt syn være uavhengig av om det
gjøres innvendige tilpasninger av dekket, all den tid terskler rundt bygget er på kote + 3,0, da det er
der vannet kommer inn. Hindring av at vann trenger inn gjennom konstruksjoner under terreng
(kote + 3,0) er en del av standard prosjektering.

2 Merknad fra Kystverket
Kystverket skriver at det ikke har vesentlige merknader til planendringen.

3 Merknad fra Harald Andreas Næser – styremedlem for boligeierne i sameiet
Næser stiller spørsmål ved om det er tilfredsstillende antall parkeringsplasser for
Oddensenteret/sameiet, dette særlig på bakgrunn av anleggelse av røde sykkelstier i Grimstad. Vi
forutsetter at røde sykkelstier anlegges innenfor reguleringsplanens formål til infrastruktur.
Kommuneplanen for Grimstad stiller krav til et minste antall parkeringsplasser som skal
opparbeides i forbindelse med utbygging, og dette kravet oppfylles også etter den planlagte
utbyggingen.
Vi vil også nevne at tendensene i Grimstad, og i samfunnet for øvrig, går mot at biltrafikk ønskes
redusert, og som et virkemiddel for å nå dette målet begrenses antallet parkeringsplasser. I forslag
til bestemmelser i ny kommuneplan (2019-2031) er det ikke krav til noe minste antall
parkeringsplasser for boliger i sentrum/byplanen, men isteden er det satt et maks antall
parkeringsplasser. Utviklingen går derfor mot et ønske om at antallet parkeringsplasser i sentrum
begrenses.
Eksisterende bakkeparkering tilfredsstiller kommuneplanens krav til parkering, og er etter vårt syn
tilstrekkelig for å betjene eksisterende bebyggelse og byggetrinn 1.

4 Merknad fra Jan Erik Hansen og Hilde M. Aas, Pharos vei 12
Hansen og Aas skriver at naboene ikke ønsker en utvikling av området gjennom flere byggetrinn.
Vi har forståelse for at naboene ønsker å begrense varigheten av perioden med byggearbeider i
området, slik at de unngår å bo ved en byggeplass i for lang tid. Vi presiserer at Scala Odden AS
etter hvert enkelt byggetrinn vil foreta tilpasninger mot omkringliggende områder, slik at området
ikke vil oppleves som et pågående byggeprosjekt mellom byggetrinnene.
Bakgrunnen for behovet om å bygge over flere byggetrinn er å sikre en sunn handelsutvikling. Det
er viktig at utbyggingen tilpasses behovet for handel, boliger og kontorer i Grimstad sentrum for å

Advokatfirmaet Hjort DA

M 2715439.1
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unngå at for store arealer legges inn i markedet til samme tid. Utbygging over flere byggetrinn gir
også mulighet for å opprettholde driften av Oddensenteret under utbyggingen.
Vi har forståelse for at naboer ønsker at høyden på bebyggelsen innenfor Oddensenteret holdes så
lav som mulig. Reguleringsendringen fører ikke til endringer i reguleringsplanens bestemmelser om
maksimal høyde og volum, og søknaden vil derfor ikke ha betydning for disse forhold. Når det
gjelder de høyder som er tillatt etter gjeldende plan vises det til behandlingen, herunder
klagebehandlingen, av denne.

5 Merknad fra Sameiet Pharos vei 16 v/Bente Igland Rødberg
Vi har forståelse for at det oppleves forvirrende at det var satt ulik frist for merknader til forslag til
reguleringsendring og rammetillatelse. Bakgrunnen for de satte frister beror på at plan- og
bygningslovgivningen opererer med ulike frister for disse sakstypene, og fristene er satt i samsvar
med lovens krav.
Rødland stiller videre spørsmål ved hvem som er søker for de planlagte reguleringsendringer. Det
presiseres at dette er Scala Odden AS, som er et datterselskap til Scala Eiendom AS. Scala Odden
AS er eier av gnr. 200 bnr. 1477 snr. 5 og 6 samt eiendommen gnr. 200 bnr. 1935. Det beklages at
dette ikke har kommet tydelig frem ved søknaden. Plan- og bygningsloven stiller i utgangspunktet
ingen krav til forslagsstillers tilknytning til saken, slik at dette forhold ikke har betydning for saken
som sådan.
Vi ser at det indikeres at Grimstad kommune vil ta en økonomisk risiko dersom
reguleringsendringen godkjennes. Vi ønsker å presisere at realisering av felt A1 (byggetrinn 1) etter
vårt skjønn ikke medfører noen negative konsekvenser for Grimstad kommune. Utbygging av
delfeltet vil blant annet sikre opparbeidelse av deler av torget (o_T1), oppføring av lekeplass
(o_L4.1) og modernisering av Oddensenteret. Dette er tiltak som vil gi en vesentlig forskjønning av
Grimstad sentrum, samt opparbeidelse av arealer til bruk for allmennheten, noe som må anses som
en fordel for Grimstad kommune. Det er likevel riktig at det vil kunne være en ulempe for
kommunen at parkeringskjelleren utsettes til byggetrinn 2.
Bakgrunnen for at det søkes om at deler av rekkefølgekravene utsettes til byggetrinn 2, er at
kostnadene ved gjennomføring av rekkefølgekravene ikke er proporsjonale med den begrensede
utbyggingen som planlegges i byggetrinn 1. Det presiseres at flere rekkefølgekrav vil inntre allerede
for byggetrinn 1, men rekkefølgekravene er tilpasset den enkelte delen av prosjektet. Det følger av
plan- og bygningsloven § 12-7 jf. pkt. 10 at rekkefølgekrav skal sikre «tilstrekkelig etablering» av
sosial infrastruktur i «nødvendig utstrekning». Det må derfor forutsettes at rekkefølgekravene
tilpasses de deler av prosjektet som faktisk skal gjennomføres.
Vi er ikke uenig i at reguleringsbestemmelsene i dagens Detaljregulering Oddensenteret ikke er til
hinder eller ikke direkte vil motvirke en hensiktsmessig utvikling av gjenstående eiendommer.

Advokatfirmaet Hjort DA
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Planen var utformet med bakgrunn i et konkret prosjekt utviklet av Salto Eiendom. Scala planlegger
en noe annen gjennomføring av prosjektet, og søker derfor om en endring av reguleringsplanen som
er en nødvendig forutsetning for selskapets planer for videre utvikling av prosjektet.
Slik vi ser det vil utbygging av byggetrinn 1 i seg selv være positivt for området sammenliknet med
dagens situasjon. Vi kan derfor ikke se at det utgjør noen risiko for kommunen dersom utbyggingen
skulle innstilles over lenger tid etter fullføring av byggetrinn 1.
Vi har forståelse for at naboene opplever det uforutsigbart at det foretas endringer av en vedtatt
reguleringsplan. Plan- og bygningsloven setter derimot ingen begrensninger for senere endringer av
planen eller vedtakelse av nye planer. Det vil være full mulighet for slike endringer så sant dette
gjøres av rette organ (kommunestyret/politisk utvalg) med grunnlag i planrelevante hensyn.
Når det gjelder spørsmålet om reguleringsplanen som sådan ivaretar sørlandsbyens stedsidentitet
samt påstander om at prosjektet må reduseres i høyde/utsyn for naboer, medfører ikke
reguleringsendringen noen endringer sett i forhold til eksisterende reguleringsplan på disse punkter.
Det vises derfor til det som fremgår ved behandlingen av merknader til vedtatt reguleringsplan.

6 Merknad fra Inge Ludvigsen, Lauvstøveien 174 A
Ludvigsen stiller spørsmål ved prosessen for reguleringsendringen, og er skeptisk til om det allerede
er gitt lovnader fra politisk ledelse som i praksis fører til at nabomerknader ikke hensyntas. Vi
ønsker å gjøre oppmerksom på at reguleringsendringer i Grimstad kommune må foretas av et samlet
teknisk utvalg, og ordfører/utvalgsleder har ikke anledning til å forhåndsbinde kommunen slike
endringer.
Møtet den 13. august 2019 ble avholdt for å avklare prosessen videre etter at Fylkesmannen
opphevet kommunens tidligere dispensasjoner. Som kjent stilte enkelte politikere på møtet, og slik
vi oppfattet situasjonen var bakgrunnen for deres oppmøte en generell politisk interesse for
utviklingen av Grimstad sentrum, samt at de også fikk mange spørsmål rundt hva som skjer videre
med utviklingen av Oddensenteret. De stilte derfor på møtet for å holde seg orientert om saken.
Når det gjelder kjøpsavtalen for området har denne ingen betydning for eventuell vedtakelse av
reguleringsendring, da kommunen ikke gjennom avtale kan forhåndsbinde sin egen kompetanse til å
foreta endringer av plan. Det er likevel riktig at en eventuell endring av reguleringsplanen kan ha
konsekvenser for den endelige gjennomføringen av avtalen.
Når det gjelder kommunens habilitet til å behandle en reguleringsendring hvor kommunen selv kan
ha økonomiske interesser, er dette allerede vurdert i forbindelse med vedtakelse av
reguleringsplanen og klagebehandlingen av denne. Det vises videre til at habilitetsspørsmålet må
vurderes etter forvaltningsloven § 6. Det følger av bestemmelsen at det er «offentlig tjenestemann»
som vil kunne bli inhabil, på bakgrunn av sin tilknytning til saken. Kommunen som sådan kan altså
ikke bli inhabil. Videre følger det av § 6 første ledd bokstav e pkt. 2, at selskap som er offentlig eid
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vil være unntatt fra direkte inhabilitet for styremedlem osv. Vi kan ikke se at teknisk utvalg vil bli
inhabil fordi planendringen kan være av økonomisk betydning for kommunen. Dette ville i så fall
ha ført til at utvalget ble inhabil ved enhver planendring som berører kommunal eiendom.
En reguleringsplan fastsetter fremtidig bruk av området, og eierforhold innenfor planområdet vil
ikke ha betydning for fastsettelse av formålsgrenser. Forslag til reguleringsendring viser
illustrasjoner med mulig utvikling av området. Illustrasjonene ligger innenfor det arealet som
allerede er regulert til bebyggelse, og denne formålsgrensen justeres ikke ved planendringen. Vi er
oppmerksom på at eventuell oppføring av bebyggelse og andre tiltak på kommunal grunn vil
forutsette avtale med kommunen.
Det gjøres oppmerksom på at formålsgrensen ikke er endret i planforslaget, og endringen medfører
derfor ingen endring av byggets plassering i reguleringsplanen.
Når det gjelder merknader til utforming og høyde medfører ikke reguleringsplanen endringer i dette
henseende. Vi oppfatter at merknadene i pkt. 2 knytter seg til nabovarsel til rammesøknad som ble
utsendt i forbindelse med varsling av planendring, og dette omtales ved merknadsbehandling til
rammesøknad.

7 Merknad fra Sissel Veggeland og Lene og Egil Staverløkk, Lauvstøveien 11 og 13
Veggeland og Staverløkk ber i brev av 27. september 2019 om utsatt merknadsfrist på bakgrunn av
at de ikke er del av de naboer som er varslet om forslag til endring av reguleringsplan.
Endringsforslaget skal forelegges berørte myndigheter, eierne og festerne av eiendommer som
direkte berøres av vedtaket og andre berørte. Lauvstøveien 11 og 13 er ikke del av de eiendommene
som berøres direkte av endringsforslaget og eiendommene var ikke del av kommunens
varslingsliste. Varslingsreglene er derfor overholdt, og vi ser ingen grunn til å stoppe prosessen i
påvente av deres merknader. De ble gjort oppmerksom på dette i e-post av 28. september 2019, og
ble gitt utsatt frist for innsendelse av merknader 1. oktober 2019 kl. 12:00.
Grimstad kommune har bekreftet at Staverløkk og Veggeland vil varsles ved evnt.
reguleringsprosess som angår høyder, og de er fornøyd med dette og har gitt tilbakemelding om at
de derfor ikke vil inngi merknad i denne saken.
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