Forslag til endring av detaljregulering Oddensenteret, 1. oktober 2019
1 Bakgrunn
Under prosjektering av tiltak har det blitt avdekket detaljer i reguleringsplan for Oddensenteret som
er utfordrende for det forestående byggeprosjektet. Prosjektet planlegges bygget over tid i flere
byggetrinn for å utvikle boliger, forretninger og kontor som tilpasses behovet til markedet i
Grimstad. Reguleringsplanen er ikke tilpasset en slik fremdrift i prosjektet. Rekkefølgekravene
begrenser mulighetene til en hensiktsmessig fordeling av de vesentlige investeringskostnadene over
prosjektet på de forskjellige stadier der behovet utløses. Dette fører til at de vesentlige investeringer
i prosjektet allerede må gjøres ved byggetrinn 1 etter dagens plan, uten at tiltakene i byggetrinn 1
utløser behov for slike infrastrukturtiltak.
Scala Eiendom AS planlegger i første byggetrinn å rehabilitere eksisterende Oddensenteret samt
føre opp et tilbygg på nord- og østsiden av eksisterende senter. Tilbygget består av
handelsvirksomhet på bakkeplan og plan 2 (ca. 4200 m2 tilbygg, totalt 16 300m2 inkludert
eksisterende senter), næring/boliger (ca. 350 m2) og boliger i 2. og 3. etasje (ca. 21 leiligheter).
Arealene som planlegges utbygd ved byggetrinn 1 ligger innenfor reguleringsplanens felt A, men
slik at hoveddelene av bestemmelsesområde #2, #7 og #8 faller utenfor.

Figur 1 Skisse som viser planlagte byggetrinn sett i forhold til dagens reguleringsplan.
Bakgrunnen for at prosjektet er planlagt gjennomført gjennom byggetrinn som beskrevet er
hovedsakelig:
- En gradvis fremdrift vil gi muligheter for tilpasninger til markedet.
- Hindrer at alle boliger/forretninger kommer i markedet på samme tid
- Muliggjør drift av dagens Oddensenter under anleggsfasen.
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Det vil tilkomme betydelige investeringskostnader til oppussing av senteret, og denne delen av
prosjektet vil ikke kunne bære kostnader til oppfyllelse av rekkefølgekravene som fremgår av
dagens reguleringsplan. Det er derfor behov for å flytte noen av disse kravene til byggetrinn 2
(planområde B).

2 Overordnede føringer
2.1 Kommuneplan 2015-2027
§ 1.4 Rekkefølgekrav til reguleringsplaner, jf. pbl § 11-9 nr. 4
Ved utbygging skal følgende sikres gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan:
- Tekniske anlegg, som vann- og energiforsyning og avløp.
- Anlegg for gående og syklende.
- Sikker adkomst, vei og kollektivtransportanlegg.
- Uteoppholdsområder for lek, idrett og rekreasjon.
- Tilgang til overordnet grønnstruktur.
- Omdisponering av matjord.
1.13.2 Parkering – soner
Innenfor kommunedelplan for Grimstad byområde (byplanen) gjelder:
I sone A tillates ikke ny parkering etablert som parkering på bakkeplan. Parkering skal løses som
garasjeanlegg i underetasje eller lignende. For fortettingsprosjekter inntil 4 boenheter kan
kommunen vurdere andre hensiktsmessige løsninger når spesielle forhold taler for det.
2.2 Områderegulering av Grimstad sjønære arealer (havneplanen)
I havneplanen er bestemmelsene fra Kommuneplanen videreført og konkretisert:
5.8 Parkering
Det tillates ikke ny parkering etablert på bakkeplan. Parkering skal løses som kjellerparkering eller
som anlegg iht. godkjent detaljregulering.
For parkeringsanlegg, eller del av anlegg, som ikke ligger fullstendig under terrengnivå skal det ved
rammesøknad dokumenteres en utforming som er tilpasset terrenget og bebyggelsen på en estetisk
god måte.
10.2. Tekniske anlegg
Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal tilliggende kjørevei med tilhørende fortau, tilknyttet
aktuelt delområde, være ferdigstilt. Tiltak for håndtering av overvann skal være gjennomført for
tilhørende delfelt. VA anlegg skal være opparbeidet og godkjent av kommunen og øvre bærelag/1.
slitelag på aktuelle kjøreveier skal være lagt.
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10.4 Opparbeidelse av torg, gatetun, park og lekeareal
Før det kan gis brukstillatelse til:
- Ny bebyggelse innen felt S4.1 skal torg Tt4.1 være ferdig opparbeidet.
- Ny bebyggelse innen felt S4.1 eller S4.2 skal torg Tt4.3 og lek 4.1 være ferdig opparbeidet.
- Ny bebyggelse innen felt S4.2 skal torg Tt4.2 være ferdig opparbeidet.

Figur 2 Utsnitt fra områdereguleringsplanen.
2.3 Reguleringssituasjon – denne plan
I reguleringsplanen er bestemmelsen fra Kommuneplanen og Områdereguleringen videreført og
ytterligere konkretisert:
§ 6.4. Parkering, P
Atkomst til parkeringskjeller er anvist i plankartet, vertikalnivå 1.
Det skal etableres parkering i 2 etasjer under bakkenivå.
Alle boenheter har tilknyttet parkeringsplass for bil, sykkelparkering og bod på min 5 m2 i
parkeringskjeller.
§ 11 Rekkefølgebestemmelser
§ 11.1 Tekniske anlegg
Før det kan gis brukstillatelse for bebyggelse skal fortau være ferdigstilt og tilliggende kjørevei
være tilbakeført/tilpasset fortau. Tiltak for håndtering av overvann skal være gjennomført for

Advokatfirmaet Hjort DA

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Side 4 av 17

tilhørende delfelt, VA anlegg skal være opparbeidet og godkjent av kommunen og øvre bærelag/1.
slitelag på aktuelle kjøreveier skal være lagt.
§ 11.2 Opparbeidelse av torg, gatetun, park og lekeplass
- Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innen felt A skal lekeplass o_L4.1, vist i
plankart for «områderegulering Grimstad sjønære arealer» (vedtatt 29.10.2012), være ferdig
opparbeidet.
- Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innen felt A eller B skal torg o_T være
ferdig opparbeidet i henhold til utbyggingsavtale med Grimstad kommune.
- Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innen felt A eller B skal friområdet o_F
være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
§ 11.3 Felt A
- Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innen felt A skal 2 sandlekeplasser à 12,5 m.
x 12,5 m. og øvrig uteoppholdsareal være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
§ 11.4 Felt B
- Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innen felt B skal 1 sandlekeplass à 12,5m. x
12,5m. og øvrig uteoppholdsareal være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
- Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innen felt B skal torget mellom de to
byggefeltene være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
§ 11.7 Parkeringskjeller
Før det kan gis brukstillatelse til bebyggelse i Felt A og B skal parkeringskjeller være ferdig
opparbeidet og godkjent for bruk.
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Figur 3 Plankart gjeldende reguleringsplan
3 Utfordringer med gjeldende regulering
Reguleringsplanens rekkefølgekrav samt krav til opparbeidelse av parkeringskjeller, fører til at alle
de større investeringskostnadene tilkommer allerede ved første brukstillatelse. Reguleringsplanen
tar i liten grad høyde for en utbygging av planområdet over flere trinn.
En gradvis utvikling av sentrum vil være en fordel i flere henseende. Dette gir mulighet for å se an
behovet gjennom innledende faser i prosjektet og foreta tilpasninger til markedssituasjonen
underveis. Dette vil kunne forhindre etablering av større arealer som står tomme. For salg av boliger
vil man også være avhengig av å kunne fordele salgene over en lengre periode.
Den ønskede inndelingen i byggetrinn innebærer at oppgraderinger av dagens senter foretas allerede
i byggetrinn 1. På denne måten sikres at dagens forretningsarealer kan drives, også under
anleggsperioden. Oppgraderinger av dagens senter medfører store kostnader, samtidig som
byggetrinn 1 medfører en begrenset utvidelse av arealer sett i forhold til hva planen samlet åpner for
(jf. reguleringsplanen § 5.1). Det fremstår derfor lite forholdsmessig at denne delen av prosjektet
skal belastes alle de større infrastrukturutbygginger planen forutsetter.
De kravene som søkes flyttet knytter seg utelukkende til krav som tilkommer som en følge av
reguleringsplanens størrelse, og av den grunn medfører større kostnader enn hva som er
proporsjonalt sett opp mot størrelsen på tilbygg i byggetrinn 1.
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Torget er hovedsakelig plassert med beliggenhet tilknyttet byggetrinn 2 og 3, slik at det er naturlig
at dette opparbeides i forbindelse med denne delen av prosjektet. Den delen av torget som ligger i
forkant av byggetrinn 1 (nord for #1) oppfattes som naturlig tilhørende byggetrinn 1, og denne
delen av torget vil derfor opparbeides som del av byggetrinn 1.
Med tanke på at prosjektet skal etableres gjennom flere byggetrinn vil det også være praktiske
utfordringer ved å etablere torget allerede i byggetrinn 1. Torgarealet skal benyttes til
riggplass/byggearbeider for byggetrinn 2, og det vil derfor være hensiktsmessig å utsette
opparbeidelse av torg til etter byggetrinn 2. Det samme vil gjelde for krav om opparbeidelse av
fortau med tilliggende kjørevei, da byggearbeider i byggetrinn 2 vil kunne føre til skader/inngrep i
allerede etablert vei.
I forbindelse med planleggingen er det videre ytret ønske om etablering av grønnsakstorg innenfor
arealet regulert til torg. Dette vil kunne skape økt bruk av torget. Reguleringsplanen bør endres slik
at det åpnes for torghandel.
På denne bakgrunn bes det om enkelte endringer av reguleringsplanen.
4 Forslag til endringer av reguleringsplanen

Figur 4 Forslag til nytt plankart
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4.1 Justering av rekkefølgekrav til tekniske anlegg
Det søkes om at krav til opparbeidelse av fortau med tilliggende kjørevei unntas for byggetrinn 1,
slik at fortau opparbeides i takt med bebyggelsen for felt A2, A3 og B. Endringen vil muliggjøre en
tidligere oppstart av byggetrinn 1 (felt A1) og opprettholdelse av eksisterende kjøremønster og
parkeringsløsning.
Ved utbyggingstiltak vil området benyttes til anleggstrafikk, noe som vil kunne medføre behov for
inngrep i fortau/kjørevei. Det vil derfor medføre økte utgifter for prosjektet totalt, om
fortau/kjørevei opparbeides allerede ved første byggetrinn. Det vil være hensiktsmessig å
opparbeide fortau og kjørevei parallelt med utbyggingen.
Når det gjelder krav til tekniske anlegg forutsetter rekkefølgekravene at anlegg for overvann og
vann og avløp opparbeides samlet for tilhørende delfelt. Prosjektet planlegges nå slik at felt A
opparbeides over flere byggetrinn. Det vil være lite hensiktsmessig å anlegge overvann og vann og
avløp for hele delfeltet, når deler av bebyggelsen skal oppføres på et senere tidspunkt. Det bes
derfor om at rekkefølgekravet endres slik at den knytter seg til den bebyggelsen som oppføres.
Forslag til endring av planbestemmelser:
§ 11.1 Tekniske anlegg
Før det kan gis brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt A2, A3 og B skal tilhørende fortau være
ferdigstilt og tilliggende kjørevei være tilbakeført/tilpasset fortau. Tiltak for håndtering av overvann
og VA anlegg skal opparbeides i takt med bebyggelsen. Øvre bærelag/1. slitelag på aktuelle
kjøreveier skal være lagt før brukstillatelse.
4.2 Justering av rekkefølgekrav torg, gatetun, friområde og lekeplass
Rekkefølgebestemmelsen § 11.2 innebærer krav til at både lekeplass o_L4.1, torg o_T og
friområdet o_F skal være opparbeidet før brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt A. Prosjektet
planlegges oppdelt i henhold til forutsetningene i reguleringsplanen, slik at det første byggetrinnet i
hovedsak utgjør rehabilitering av dagens senter med en mindre utvidelse. Denne delen av prosjektet
tåler ikke kostnader av en slik størrelsesorden.
Videre er friområdet og torg plassert i direkte tilknytning til byggetrinn 2 og 3, og opparbeidelsen
vil i liten grad ha fysisk sammenheng med byggetrinn 1.
Det presiseres at denne endringssøknaden kun innebærer en flytting av kravene fra byggetrinn 1 til
2, og forutsetningen er at torg, gatetun og friområde skal opparbeides som en del av byggetrinn 2.
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Forslag til endring av planbestemmelser:
§ 11.2. Opparbeidelse av torg, gatetun, park og lekeplass
- Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innen felt A1, A2, A3 eller felt B skal
lekeplass o_L4.1, vist i plankart for «Områderegulering Grimstad sjønære arealer» (vedtatt
29.10.2012), være ferdig opparbeidet.
- Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innen felt A1, A2 eller A3 skal torg o_T1
være ferdig opparbeidet. Ved opparbeidelse av torg o_T1 skal det etableres adkomstlinjer
med høydetilpasning til o_T2.
- Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innen felt A2 eller felt B skal torg o_T2
være ferdig opparbeidet.
- Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innen felt A2 eller felt B, skal friområdet
o_F være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
4.3 Sandlekeplass
Reguleringsplanen stiller krav til at det skal etableres to sandlekeplasser innenfor felt A. I
byggetrinn 1 skal det bare opparbeides 21 boliger, og det vil ikke innenfor dette området være plass
til to sandlekeplasser av den størrelsen som fremgår av bestemmelsene. Kravet bør derfor deles opp,
slik at kravet til sandlekeplasser knytter seg til de enkelte byggetrinn.
Vi har sett utfordringer ved plassering av sandlekeplasser på taket, da det er få av boligene i
byggetrinn 1 som vil få tilgang til disse. Kravet som er satt til at lekeplassene skal plasseres på taket
anses derfor uheldig for felt A.
§ 5.4 Utomhusareal
Alle boliger skal ha tilgang til utomhusarealer på tak.
Det skal samlet etableres 2 stk. sandlekeplasser med størrelse ca. 12,5 m. x 12,5 m. innenfor felt A1,
A2 og A3 og 1 sandlekeplass med størrelse ca. 12,5 m. x 12,5 m. på taket over plan 1 i Felt B.
Det skal etableres et offentlig lekeareal på bakkeplan.
§ 11.3 Felt A1, A2 og A3
- Det skal samlet opparbeides 2 sandlekeplasser à 12,5 m. x 12,5 m. 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.
4.4 Justering av rekkefølgekrav parkering
Kommuneplanen stiller forbud mot ny parkering på bakkeplan. Her er det allerede etablert
bakkeparkering. Den etablerte parkeringen vil tilfredsstille kravet til antall parkeringsplasser etter
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kommuneplanen, og det er derfor ikke behov for etablering av ytterligere parkeringsplasser på
bakkeplan i forbindelse med byggetrinn 1.
Det presiseres at det ikke vil foretas inngrep i den eksisterende parkeringen under byggetrinn 1, og
dagens parkeringsplass med kjøremønster vil beholdes slik den er. Parkeringssituasjonen vil derfor
for dette byggetrinnet bli uendret. Denne bruken forutsettes å være i samsvar med kommuneplanens
bestemmelser, men krever endring av rekkefølgekravet i reguleringsplanens § 11.7.
Bakkeparkering er en aksessorisk bruk som er i samsvar med reguleringsformålet
bolig/forretning/kontor. Det vil derfor ikke være behov for endring av plankartet for å fortsette bruk
av arealet til parkering.

Figur 5 Illustrasjon som viser adkomst og parkeringsløsning for byggetrinn 1 (utbygging av felt A1)
Det fremstår lite forholdsmessig at byggetrinn 1 medfører krav til bygging av parkeringskjeller, når
tiltaket i seg selv ikke medfører parkeringsbehov utover det antallet parkeringsplasser som allerede
er opparbeidet. Opparbeidelse av parkeringskjeller sikres gjennom rekkefølgekrav som innebærer at
dette skal opparbeides ifm. øvrige byggetrinn.
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Forslag til endring av planbestemmelser:
§ 11.7 Parkeringskjeller
Før det kan gis brukstillatelse til bebyggelse i Felt A2, A3 eller Felt B skal parkeringskjeller være
opparbeidet og godkjent for bruk.
4.5 Justering av krav til parkering
Som en følge av at parkeringskjelleren ikke opparbeides som del av byggetrinn 1, vil prosjektet ikke
oppfylle kravet til parkering og bod i parkeringskjeller for boenheter innenfor bestemmelsesområde
#1. Det må derfor også foretas en justering av bestemmelsen i § 6.4.
Denne bestemmelsen stiller også et absolutt krav til parkering i 2 etasjer under bakkenivå. All den
tid kommuneplanens krav til antall parkeringsplasser oppfylles, kan vi vanskelig se at kommunen
har behov for å stille et absolutt krav til parkering i to etasjer. Om parkeringen skal etableres i en
eller to etasjer bør vurderes i sammenheng med den endelige prosjektutformingen på bakgrunn av
parkeringsbehovet, i samsvar med kommuneplanens parkeringskrav på søknadstidspunktet.
Forslag til endring av planbestemmelser:
§ 6.4. Parkering, P
Atkomst til parkeringskjeller er anvist i plankartet, vertikalnivå 1.
Det kan etableres parkering i 2 etasjer under bakkenivå.
Alle boenheter har tilknyttet parkeringsplass for bil, sykkelparkering og bod på min 5 m2 i
parkeringskjeller. Det åpnes likevel for at boenheter innenfor felt A1 kan etablere slike funksjoner
utenfor parkeringskjeller.
4.6 Høyder og sikring mot flom
Eksisterende kjøpesenter ligger med gulv på kote +2,3. Ny bebyggelse må i samsvar med
reguleringsplanen ha gulv og inngangspartier på kote +3,0. For å sikre universell utforming og
skape god sammenheng mellom ny og eksisterende bebyggelse, bør det åpnes for lavere kotehøyde
på innvendig gulv for ny bebyggelse.
Hovedhensikten med fastsettelse av minste kotehøyde til kote +3,0 er å hindre at vann kommer inn i
bygningen. Ved at bestemmelsen fremdeles stiller krav til at inngangspartiet bygges på kote +3,0,
vil dette formålet ivaretas ved denne løsningen.
§ 5.2 Grad av utnytting, høyder, sikring mot flom
Maksimal grad av utnytting for det enkelte delfelt er angitt på plankartet.
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Maksimal byggehøyde i felt A1, A2 og A3 er k+ 12,0 dersom ikke annet er angitt på plankartet
eller ved bestemmelsesområder §10.
Maksimal byggehøyde i felt B er k+ 15,0 dersom ikke annet er angitt på plankartet eller ved
bestemmelsesområder §10.
Oppholds-, arbeids- og publikumsrom i nye bygg skal ikke ha gulv lavere enn kote +3,0.
Inngangspartier til ny bebyggelse skal bygges slik at inngangspartiet overstiger kote +3,0 for å
sikres mot flom. Det åpnes for lavere kotehøyde for innvendig gulv ved tilpasninger til
eksisterende bebyggelse.

4.7 Justering av byggegrense
I området mot torget vil det være ønskelig at senteret henvender seg ut mot havnepromenaden, slik
at handelen integreres med torgarealene. Dette vil føre til økt bruk av torget og markere senteret
som en synlig destinasjon fra havneområdet. Det bør derfor åpnes for at deler av taket over
inngangspartiene trekkes noe ut over torgarealet.
Ønsket om utkragede tak knytter seg til inngangspartiene mot torg, og er derfor begrenset iht. dette i
bestemmelsene.
Forslag til endring av planbestemmelser:
§ 5.3 Byggegrense
Bygninger skal plasseres i formålsgrensen ut mot offentlig gate og torg, men det tillates at deler av
bygningen trekkes tilbake for å skape forplass til bygningen.
Balkonger tillates inntil 1,8 m ut over byggegrense. Det skal være minimum 4,7 m. fri høyde over
vei og fortau. Sammenhengende balkonger med lengde på mer enn 7 meter ut over byggegrensen
tillates ikke.
Det tillates at tak til hovedinngangspartier for forretninger mot torg krager ut over
formålsgrense/byggegrense for torg o_T1 og o_T2 med inntil 3,6 m. Det skal være minimum 3,0
m fri høyde under slikt tak. Over kjøreareal må fri høyde være minimum 4,7 m.»

4.8 Nytt bestemmelsesområde
Man har i forbindelse med den nærmere utarbeidelsen av prosjektet fått forespørsel om etablering
av område for torghandel innenfor o_T1. Dette vil kunne føre til økt bruk av torget og skape mer

Advokatfirmaet Hjort DA

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Side 12 av 17

aktivitet, og må anses for å være i samsvar med torgets formål. Det foreslås et nytt
bestemmelsesområde #13 til torghandel.
Plasseringen av bestemmelsesområde #12 (sykkelparkering) flyttes noe som en konsekvens av
plasseringen av bestemmelsesområde #13.
Som en følge av endringen blir tidligere bestemmelsesområde #13 justert til #14, og slik at
bestemmelsene knyttet til området flyttes til § 10.14.
Forslag til ny planbestemmelse:

§ 10.13 Bestemmelsesområde # 13 – torghandel
Innenfor bestemmelsesområde #13 kan det etableres torghandel med tilhørende installasjoner.
Bebyggelsen kan etableres med maks én etasje, og grensen for bestemmelsesområdet vil også være
byggegrense.

Figur 6 Utsnitt av nytt plankart bestemmelsesområde #12 og #13
4.9 Antall boenheter innenfor felt A1
Forutsetningen for endringen av rekkefølgekrav er blant annet at det bygges maksimalt 21
boenheter innenfor felt A1. Vi foreslår endring av § 5.1 for å ivareta denne begrensningen.
§ 5.1 Bolig/forretning/kontor, B/F/K
Innenfor feltene avsatt til bolig/forretning/kontor tillates følgende innenfor formålet:
‹

I feltene avsatt til bolig/forretning/kontor skal det være forretning eller tjenesteyting på
bakkeplan ut mot offentlig gate eller torg.
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‹
‹
‹
‹

Det tillates ikke kontor i 1 etasje, unntatt for felt A, hvor det tillates etablering av kontor
på bakkeplan ut mot felt O_Fo.
Det tillates maksimalt 20 000 kvm forretning i felt A1, A2 og A3 og 3000 kvm i felt B.
Det tillates maksimalt 130 boenheter totalt innenfor feltene A1, A2 og A3 og B.
Det tillates maksimalt 21 boenheter totalt innenfor felt A1.

4.10 Justeringer for tilpasning til oppdeling av felt A og torg o_T
Som en følge av at felt A er oppdelt i tre delfelt er det foretatt endringer av en rekke bestemmelser
hvor betegnelsen «felt A» er endret til «felt A1, A2 og A3». Dette gjelder følgende bestemmelser:
-

§ 5.1 Bolig/forretning/kontor, BFK.
§ 5.2 Grad av utnytting, høyder, sikring mot flom.
§ 5.5 Innganger.

På bakgrunn av at torg o_T er delt opp i to delområder, o_T1 og o_T2 er det foretatt endringer i
bestemmelsen i § 6.3, Torg, slik at betegnelsen «o_T» er endret til «o_T1 og o_T2».

5 Konsekvenser
5.1 Innledning
Endringene av reguleringsplanen innebærer at det åpnes for en inndeling av rekkefølgekravene i
planområdet som knytter seg til flere byggetrinn. Herunder åpnes det for at det i forbindelse med
byggetrinn 1 stilles mer begrensede krav til opparbeidelse av infrastruktur. Konsekvensene
beskrives mer utfyllende under hver av punktene.
5.2 Tekniske anlegg
Forslaget til endring av reguleringsplanen innebærer at det ikke stilles krav til opparbeidelse av
fortau for utbyggingstiltak innenfor felt A1 (byggetrinn 1). Det er allerede opparbeidet fortau langs
felt A1, og dette vil beholdes. Sammen med de andre allerede opparbeidede fortau gir dette
tilfredsstillende løsninger for fotgjengere i planområdet også etter utbygging av byggetrinn 1.
Planendringen vil innebære at opparbeidelse av fortau langs Vesterled (FV420) utsettes, slik at de
opparbeides i takt med bebyggelsen. Dette vil være negativt for fotgjengere sett i forhold til dagens
reguleringsplan. Arealet mellom dagens senter og Vesterled vil først berøres i byggetrinn 4, og
fotgjengere har mulighet til å bevege seg mellom Oddensenteret og parkeringsplassen, samt på
dagens fortau langs Vesterled. Med tanke på at denne siden av Oddensenteret ikke berøres, vil
opprettholdelse av dagens løsning være tilfredsstillende.
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Anlegg for vann, avløp og overvann vil det være hensiktsmessig å etablere som del av
anleggsarbeidene for de enkelte byggetrinn, og det vil være kostnadsdrivende å etablere slike
løsninger for hele delfelt A når bare en mindre del av arealet skal bygges ut. Behovet for
opparbeidelse av vann, avløp og overvann knytter seg konkret til de deler av feltet som byggets ut.
Endringen av rekkefølgekrav vil derfor ikke medføre negative konsekvenser, all den tid det sikres at
slik infrastruktur utbygges parallelt med utviklingen av prosjektet.
5.3 Torg, gatetun, friområde og lekeplass
Endringen innebærer at bare deler av torget opparbeides som del av byggetrinn 1. Dette vil føre til
at bebyggelse innenfor felt A1 kan utvides og tas i bruk uten at hele torget er opparbeidet.
Endringen gir mulighet til å opparbeide bebyggelsen trinnvis, slik at krav til opparbeidelse av
infrastruktur retter seg mot tilhørende planområde. Som nevnt ovenfor vil en trinnvis utbygging
medføre fordeler ved at utbyggingen i større grad kan tilpasses markedssituasjonen. Dette vil også
gi en fordel ved at utbyggingen kan starte på et tidligere tidspunkt, og man gir mulighet for å
opprettholde drift av senteret under utbyggingen.
Ulempene ved endringen vil være at utbyggingen startes og forretningsarealet økes, uten at torget
og friområdet bygges ut i henhold til reguleringsplanen. Bare en begrenset del av prosjektet bygges
ut, og den delen av torget som naturlig hører til byggetrinn 1 vil opparbeides som del av prosjektet.
Dette innebærer at forbindelse til kyststien og aksen til Saulebukt blir utsatt til senere byggetrinn.
Store deler av planområdet gjenstår, slik at det sikres at resten av torget, friområdet og lekeplassen
etableres som del av utbygging innenfor reguleringsområdet.
På grunn av høydeforskjeller mellom torgareal og eksisterende parkeringsarealer, vil det være
behov for etablering av en midlertidig overgang mellom disse arealene frem til byggetrinn 2. Dette
vil ivareta behovet for tilgjengelighet og adkomst mellom arealene for byggetrinn 1.
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Figur 7 Illustrasjon som viser foreløpige planer for opparbeidelse av torg
Byggetrinn 1 medfører bare opparbeidelse av 21 boenheter, slik at behovet for utbygging av
lekeplass o_L4.1 derfor er begrenset. Det vil være tilstrekkelig med opparbeidelse av 1
sandlekeplass for disse 21 boligene, og beboernes behov for lekeplasser vil derfor være
tilfredsstillende ivaretatt gjennom de nye rekkefølgekravene.
Det vil videre være en fordel at det etableres et område for torghandel innenfor o_T1. Slik handel
vil kunne øke bruken av torget og være et hyggelig tilskudd til torget som en viktig møteplass.
5.4 Parkering
For arealet som skal bygges ut under byggetrinn 1 vil dagens parkeringsløsning og kjøremønster
beholdes, og dagens parkeringsplasser vil være tilfredsstillende for å ivareta parkeringsbehovet for
byggetrinn 1.
Fordelene ved utsettelse av rekkefølgekrav til opparbeidelse av parkering, vil i stor grad være de
samme som fordelene som er vist under pkt. 5.3. Dagens parkering og kjøremønster vil være
tilfredsstillende for en slik mindre utvidelse av senteret, og løsningene er vist i figur 5 ovenfor.
Parkering innenfor felt A2 og A3 vil beholdes også i forbindelse med byggetrinn 2. Dette er en
fortsettelse av eksisterende bruk, og vil derfor heller ikke være i strid med dagens plan. Utbygger
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har til hensikt at boliger innenfor # 1 ved byggetrinn 2 gis muligheter for parkering i
parkeringskjeller innenfor felt B.

Figur 8 Illustrasjon som viser mulig parkering og kjøremønster for byggetrinn 2

Det er foretatt beregninger som viser at planendringen ikke vil være til hinder for bygging i samsvar
med dagens plan når området er fullt utbygd. Selv om det foretas utvidelser innenfor felt A1, vil det
være mulig å opparbeide tilfredsstillende parkeringsplasser og boder for hele planområdet i
gjenværende del av planområdet. Det vises til vedlagte beregninger.
Vi finner også grunn til å nevne at i forslag til ny kommuneplan er parkeringskravet vesentlig
redusert, slik at vedtakelse av denne ikke vil være av negativ betydning i så måte.

6 Endringer som følge av behandling av merknader
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:

Advokatfirmaet Hjort DA

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Side 17 av 17

«Det skal samlet opparbeides 2 sandlekeplasser á 12,5 m 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 på bakkeplan etableres innenfor felt A2 eller A3.

Vedlegg:
1. Beregninger av parkeringsdekning med tilhørende kart
2. Forslag til planbestemmelser
3. Forslag til plankart
4. Oppdatert planbeskrivelse
5. Nabomerknader og vår behandling av merknadene
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