Referat fra oppstartsmøte i plansaker
pbl § 12-8
Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres,
og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal vurderes og
relevante punkter fylles ut. Referatet godkjennes av partene ved underskrift i forbindelse med
avslutning av møtet. Tekst i blått inneholder linker til nyttige nettsteder.

Saksnavn:
Arkivnummer:
Saksbehandler:
Møtested:
Møtedato

Forslag til detaljregulering for Homborsunds brygge og nærmiljøsenter
17/8298
Stefan Jonsson
Grimstad rådhus
14.11.2019

Til stede fra forslagstiller
Hans Petter Gilje
Bård Jonassen
Josef Bawilianham
Simon Storlien – Trollvegg Arkitekter
Torstein Vehusheia – Trollvegg Arkitekter

Til stede fra kommunen
Stefan Jonsson
Maria Lauvdal

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet
Hensikten med reguleringen er:
A legge til rette for utvikling av lokalsentrum med tilhørende bolig, næring/ forretning,
kontor og infrastruktur bl.a. snuplass for buss samt idrettsanlegg, parkarealer og
grønnstruktur. Dette gjelder ved ny plassering men også der butikken ligger i dag. (i
Brattåstjenna). Videre: legge til rette for utvikling kring brygga og god sikkerhet langs
sjøen.
ja

Er planinitiativ innsendt på forhand?

ja

Er planinitiativets innhold ifølge kravene i forskrift?
Vedlegg
- Planinitiativ for Homborsund brygge og nærmiljøsenter (17/8292-9)
- Presentasjon – utvikling av et lokalsamfunn
- Aktsomhetskart over syredannende gneis, prosjektgruppen for kontroll på svovelholdig
avrenning i Agder, september 2019
- Saksprotokoll, kommuneplanens arealdel 2019-2031 - vedtaksbehandling
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2. Tiltakshavere og grunneiere
Tiltakshavere

Grunneiere

Bård Jonassen

165/15 Grimstad kommune
165/16 Grimstad kommune
167/18
167/35
167/60
172/1
172/10
172/19
172/20
172/21
172/26
172/28
172/35
172/36
172/44
172/53
172/57
172/59
172/60
172/72
172/75
172/77
172/91
172/93 Grimstad kommune
172/120 Grimstad kommune
172/132
172/133
172/134
172/310
172/334
203/38 Fylkeskommunen/Statens Vegvesen

3. Planforutsetninger
3.1 Aktuell reguleringsplanform
pbl §§ 12-1 og 12-2

X Detaljregulering

Områderegulering

Området berøres av/grenser inntil følgende vedtatte overordnede planer (fylkesplaner,
kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, områdereguleringsplaner, temaplaner med mer):
PlanID

Godkjent
21.10.19

Plannavn
Kommuneplan 2019-2031

18.06.19

AT-plan for Arendalsregionen

Formål (som blir berørt)
Sentrumsformål. Øvrig: se
vedtak kommuneplanen*.
Lokalsenter

(KS 19/118, vedlegges)

Plan-, miljø- og landbruksenheten, Grimstad kommune. Mal rev. 22.01.2019
Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad
Besøksadresse: Arendalsveien 23
Telefon: 37 25 03 00

E-post: postmottak@grimstad.kommune.no
Org.nr.: 864964102
www.grimstad.kommune.no

Ny plan vil erstatte, helt eller delvis, følgende andre planer (regulerings- og bebyggelsesplaner m.m.):
PlanID
10
11
12

Godkjent
26.08.1982
18.06.1990
05.09.1983

Plannavn
Jortveit A12
Homborsundhøyda
Jordveit

Formål (som blir berørt)
Friområde
Bolig, friluftsområde
Friområde, Bolig

Ja

3.2 Pågår det annet planarbeid i nærområdet?
Gang- og sykkelvei for Homborsundveien (Grimstad kommune, sak 17/8298)
Øvrig: Homborsunds nærmiljøsenter (dagens butikk, sak 17/22), inkluderes nå i denne
plansak.

3.3 Vil planforslaget samsvare med overordnet plan?

ja

Initiativet samsvarer i stort med kommuneplanens arealdel. Plan- og formålsgrenser
kan nå prøves etter nøyaktigere studier av prosjektet og plassens forutsettinger.

3.4 Krav om konsekvensutredning og program
Jf. forskrift om konsekvensutredninger
Omfattes planen av § 6: skal konsekvensutredes og ha program?
Planen omfattes ikke av tiltak som angis i vedlegg 1 til forskrift om
konsekvensutredninger.

nei

Øvrig: Planen har ikke blitt utreder på overordnet nivå. KU til kommuneplanen har
identifisert utredningsbehov og ligger til grunn for vurderingen om tiltakene er ifølge den
utvikling kommunen ønsker. De konkrete tiltaket har ikke blitt utredet på en nivå som
innebærer unntak fra § 6.

Omfattes planen av § 8: skal konsekvensutredes dersom planen har vesentlige
virkninger?
Vedlegg 2:

ja

Hvilke tiltak i vedlegg II er blitt vurdert etter § 10? Hva er begrunnelsen til vurderingen at planen
har/ikke har vesentlige virkninger (veileder)?
10 b: «Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområdet inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg.
Vurdering.»
Planenhetens vurdering: Tiltaket er ikke av størrelsen eller er lokalisert innen et området med
forutsettinger eller verdier at planen kan vurderes medføre vesentlige virkninger.
10 k: «… vannbygging til sjøs som kan medføre endring av kysten, f.eks. moloer.
12 b: lystbåthavner.
Planenhetens vurdering: Vannforekomsten oppnår miljømålet men tilstanden får ikke forringes.
Ifølge vanndirektivet. Tiltaket innebærer bygging i sjø og utvidelse av båthavn. Mulige virkninger:
forstyrring av bunnsediment i sjøen, økt forurensing fra havneaktiviteter, endrede strømningsforhold,
økt avrenning fra landområde med ev. syredannende fjell. I følge veileder til § 10 i forskrift om
konsekvensutredninger skal en plan som kan føre til at miljøtilstanden kan bli forringet fra en
tilstandsklasse til en annen normalt utløse konsekvensutredning. I tillegg finnes det en rekke
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prioriterer arter i området, hvilket har betydelse ved vurdering i henhold til § 10. Planenhetens
samlede vurdering er at den del av planen som omfatter småbåtshaven og fylling i sjøen utløses
kravet om konsekvensutredning. Konsekvensutredningen bør avgrense til å klargjøre planens
virkninger på sjøen.

Er planmyndigheten og forslagstiller enige hvis kravet om konsekvensutredning
utløses (jf. innsendt planinitiativ)?

ja

Kommentar:
ja
Utløses krav om konsekvensutredning - planmyndighetens stiling til om planen kan
få vesentlige virkninger? Jf. forskrift § 11
Planens tiltak innen småbåthavn og sjø vurderes medføre vesentlige virkninger og
utløser kraven om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning §
8.
Kommer et program til konsekvensutredning bli laget?

nei

Tiltaket utløser ikke kravet om at en program skal bli laget. Planenheten anbefaler dog i,
dette tilfelle, at et program blir utarbeidet.

3.5 Vil ny plan utløse behov utbyggingsavtale?

ja

pbl § 17-1
Offentlig infrastruktur

3.6 Berører planforslaget usikre eller fiktive eiendomsgrenser?
Usikre grenser omkring Havneområdet og Nalstiensveien, omkring 172/1 og 167/35. Usikre
grenser skal så tidlig som mulig klargjøres.

ja

På grunnkartet: svart stipla linje = fiktiv grense, rød stipla linje = usikker grense.
Kontakte oppmålingsenheten for å bestille kart- og oppmålingsforretning.

3.7 Finner kommunen at det er tilfredsstillende kartgrunnlag for det aktuelle
området og formål?

ja

pbl § 2-1
Kommentar: Unntatt usikre eiendomsgrenser. Se 3.6

3.8 Planforslaget må forholde seg til følgende statlige planretningslinjer etter § 6-2
som tilsvarer Rikspolitiske retningslinjer etter PBL 85:
3.9 Planretningslinjer
pbl §6-2
x

2018 - Klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
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x
x

2014 - Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
2011 - Differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

3.10 Retningslinjer
pbl § 34-2 tredje ledd
x

1995 - Barn og unges interesser i planleggingen
1994 - Vernede vassdrag

3.10 Skal reguleringsspørsmålet vurderes i teknisk utvalg før behandling?

nei

Kommentar: Hvis ja, krav til dokumentasjon skal være på samme nivå som
konsekvensutredning for kommuneplanen (jf. § 18 forskrift om konsekvensutredninger).

4. Kommunale bestemmelser og retningslinjer som gjelder for planområdet
x

x
x
x

Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplan for Grimstad byområde, inkl. kart og
bestemmelser
Landbruksplan inkl. kart
Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv inkl. kart
Estetisk veileder
Vegnormal for Grimstad kommune
Forskrift om husholdningsavfall og retningslinjer for avfall

Fyll inn evt. kommentarer
Vedtak KS 19/118*

*a) næring/forretning/tjenesteyting i første etasje mot offentlig vei. b) parkering skal etableres under bakken. c) allmennhetens
ferdsel i og lang sjøen skal sikres. d) vekt skal legges på at omfang inkludert høyder blir tilpasset omgivelsene. (vedlegges)

5. Krav til varsel om oppstart av planarbeidet
Kopi av referatet fra oppstartsmøtet sendes regionale myndigheter ved varsling om oppstart av
planarbeidet. Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Før planarbeidet varsles igangsatt
anbefales det at varslingsmaterialet oversendes kommunens saksbehandler for gjennomsyn.
Varselet skal inneholde:

Merknad:

5.1

Oversiktskart hvor planområdet er avmerket

Sendes alle

5.2

Kart i egnet målestokk med avmerket planavgrensning

Sendes alle

5.3

Varselbrev som orienterer om:
- hensikten med planarbeidet
- overordnet plan og gjellende plan
- avgrensning av planområdet
- vurdering og begrunnelse av om planer krever/ikke
utløser krav om konsekvensutredning
- saksgang
- hvilke muligheter det gis for på påvirke planen i
planprosessen
- opplegg for aktiv medvirkning
- hvor det kan hentes mer informasjon

Sendes alle

5.4

Oppstartsmeldingen annonseres i minst 1 lokalavis
(Grimstad Adressetidende)
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5.5

Fylkesmannens sjekkliste for reguleringsplaner

6. Viktige utredningsbehov for planarbeidet – foreløpig vurdering
Hovedtema
Planavgrensning

Planfaglige vurderinger

Hva som må utredes spesielt
Detaljreguleringene for GSVHomborsundveien og Nærmiljøsenteret møtes
i kryss Nalsteinsveien – Homborsundveien.
Nøyaktig plangrense avgjøres innen fortsatt
arbeid med begge planer.
100-beltet: krav, bestemmelser og tiltak
Vannmiljø: virkninger, konsekvenser og tiltak
Identitet og fysiskmiljø: Virkninger,
konsekvenser og tiltak

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger
Miljøfaglige vurderinger
Kulturlandskap og kulturminner

Gul Støysone. Støysituasjonen må redegjøres
for ev. samt ev nødvendige tiltak.
Steinkonstruksjon på Lauvikvarden.
Kulturhistorisk interessant miljø langs
Homborsundveien. Forslaget må en ha et
uttalt forhold til miljøet med prinsipper for å
ikke forringe denne og/eller prinsipper for å
sterke den.
Vurdering av arkeologisk registrering på
land og i vann.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Sulfidannende fjell. Se aktsomhetskart
(vedlegges). Fjellets egenskapet må vurderes.
Virkninger ved avrenning til sjøen er ikke kjent
for planenheten.
Stormflo: Byggehøyder over havet se
kommuneplanens bestemmelse § 2.5

Folkehelse, barn og unges, funksjonshemmedes
og elders interesser

Må alltid vurderes

Veg- og vegtekniske forhold / trafikksikkerhet

Veinormen må følges eller avvik begrunnes
Byggegrense mot fv. må håndteres

Skolevei, skolekapasitet
Klima

Se ROS

Kommuneplanens § 1.3

Skal alltid beskrives

Naturmangfoldloven §§ 8 -12

Må alltid beskrives

Mineralloven § 42

Ved meldepliktige tiltak, uttak over 500 m3,
skal planforslaget oversendes til DMF for å
avklare forhold til konsesjon.
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Andre kommentarer

Ev. avgrensing av innholdet i arealformålet
«sentrum» skal vurderes i planprosessen.

7. Krav til dataleveranser:
Ved oppstartsmelding

Før 1.gangsbehandling
*Etter kommunestyrets
vedtak og før annonsering

Omriss
SOS-fil

Annonse m/kartutsnitt
PDF-fil

Plankart
PDF-fil og SOSfil
PDF-fil og
.SOS-fil

Bestemmelser
docx-fil (MS-word) og
PDF-fil
docx-fil (MS-word)

Planbeskrivelse
PDF-fil
PDF-fil

*NB! Etter kommunestyrets vedtak skal alle politiske vedtaksdatoer og saknummer påføres tittelfeltet.

8. Kommunaltekniske anlegg
Veg
Vann
Spill
Overvann
Renovasjon
Annet

Fyll inn evt. merknader: Avklares gjennom planarbeidet
Avklares gjennom planarbeidet, samarbeid med reg.plan for GSVHomborsundveien
Avklares gjennom planarbeidet
Avklares gjennom planarbeidet
Avklares gjennom planarbeidet
Avklares gjennom planarbeidet

9 Kommunens foreløpige råd og vurderinger
Planinitiativet medfører flere positive tillegg til nærområdet og hele Homborsund. positivt at
initiativet tar et helhetsgrepp i området. Prosjektet er omfattende, har en høy ambisjonsnivå og flere
utfordrende forhold:
- tiltak i vann
- forholdet mellom gammelt og nytt i en miljø med særskilte kvalitet
- offentlige arealer og infrastruktur som bør få urbane kvalitet tilpasset en liten «bymiljø»
- håndtering av særskilte interessen innen 100-meters beltet
Flere temaer må utredes av fagkyndige og krav om særskilt medvirkningsprosess stilles.

Overordnede føringer
Initiativet vurderes være i følge med overordnede føringer på kommunal- og regionalnivå. I tillegg til
nærmiljøsenteret legges det til rette for park, utbedret tilgang til sjøen og et generelt løft av
bryggeområdet.
Plassering ifølge kommuneplanens arealdel 2019-2031
Øvrig: Med forslagen plassering lages en «møtepunkt» mellom to miljøer: bryggen og den historiske
miljøet (langs Homborsundveien). Med dette skapes forutsetninger å legge til rette for et senter som
kan sterke identiteten og livet for begge og sig selv. Nær det nå foreslås i tilføres en 3. miljø her
(senteret) skapes samtidig «friksjon» (motstridige interessen) som må håndteres innen
planprosess. Planetens vurdering er at plassen har forutsetninger for en interessant sentrum miljø.
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Forslagets småskale miljø
Nærmest bryggen og en bit opp på Nalsteinsveien - et tillegg til den smakelige
bebyggelsesstrukturen med en direkte kobling til sørlandsk sjønere bebyggelse. Planenheten ser
positivt på prinsippene for utbyggingen i denne del.
Torg
Strøket fra den historiske miljøet (Homborsundsveien), bryggen og turveien fra nord møtes i et torg.
Planenheten vurderes at det er av stor betydning at møtet mellom disse strøk blir godt ivaretatt i
planforslaget. Det er en stor styrke at disse strøk møtes i et torg foran senteret. Forslagstiller
anbefales å fortsatte arbeide for å også gi parken en naturlig og tydelig møte med torget.
Senteret volumer
Senteret er oppdelt i flere volumer som i sig er et visst hensyntagen til eksisterende miljø.
Volumene avviker dog tydelig fra skalaen i området. Planenhetens vurderinger at området er mer
sensitivt for dominerende volumer og avvikende uttrykk enn andre områder som er blitt utpekt som
lokalsenter/kommunesenter (jf. Toppen på Fevik, Vik, Bak Silas vei i Grimstad). Forslagstiller må
først klargjøre og vise stedets forutsettinger. Utefra disse vise et forslag og klargjøre dess
virkninger, både fra sjøen og dagens bebygde miljø. Utefra planinitiativet vurderer planenheten at
følgende justering kan være aktuelle for å få en hensiktsmessig tilpassing til stedet:
-

Mer tradisjonell tak former på bygg som vetter mot sjøen
Analysen og oversyn av bygningshøyder. Ev. lavere bygninger mot torget og for den del av
senteret som blir mest synlig fra Homborsundveien og høyere i andre deler.

Den kan finnes flere andre løsninger og grepp som kan være aktuelle for å få totalt sett god løsning.
Hvilket må studeres i det fortsatte planarbeidet.
Senteret volumer – uttrykk og byggeskikk
Forslaget må klargjøre hvordan forslagstiller ser på møtet mellom «gammel» og «nytt». Hvilket blir
greppet*? Hva er filosofien*? Hva er ambisjonsnivåene*? Hvilke blir virkningene og konsekvensene
av dette.
*Planinitiativet viser et mordene byggeskikk. Det er vanskelig å vurdere hvis forslaget gjellende byggeskikk
skal ta større hensyn til eksiterende miljø eller avvike mer fra eksiterende. Begge metoder kan gi et godt
resultat, begge kan gi et dårlig resultat. Det blir opp til forslagstiller å føre et resonnement kring spørsmålet.

Planenheten kommer å legge særskilt vekt ved følgende som vurderes ha stor betydning for å få til
en god bebygd miljø:
-

-

«åpne» etasjer i bakkeplan. Entreer og vinduer skal gis særskilt omsorg ved utforming og
plassering, viktige entreer løftes frem. Ved en god helhetlig utforming bør forslaget kunne
oppfylle hensikten med kravet om forretninger i bakkeplan (Jf. vedtaket av
kommuneplanens arealdel) uten at hele bakkeplanene avsettes til forretninger.
fasade i første etasje med material av god kvalitet.
tydelig skille/grense mellom private og offentlige arealer.
at torget inkl. bussholdeplan/snuplass og parkeringen blir uformet med et helhetsgrepp
både men hensyn til material, møblering etc. og menneskers bevegelser.
at parken og offentlige arealer ved sjøen absolutt ikke oppleves som private. At strøket ved
sjøen ikke blir en blindvei.

100-meter beltet
Planenheten har inga nøyaktig kunnskap om områdets verdier før friluftslivet. Men ser at det fortsatt
er interessant få planlegge for bygge formål. Planforslaget øker kvaliteter og tilgangen til de
området som ikke blir nedbygget. En utbygging av et tettsted innen 100-meter beltet bør kunne
begrunnes for et prosjekt der kvaliteten for frilufts verdier øker. (jf. planretningslinje for differensiert
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forvaltninga av strandsonen langs søken sid 10). Av største betydning her at arealet nærmes sjøen
blir allment tilgengelig med fortsatte naturlige koplinger for bevegelse langs sjøen. Dvs. strøket kan
ikke stanse som en blindvei.
Utbygging medfører landskapsvirkninger som må presenteres og vurderes utefra bestemmelsene
innenfor 100- meters beltet.
Planenheten er per i dag ikke kjent med noe særskilte natur eller kulturverdier innen 100 meter
beltet.
Trafikk og parkering
Hvilken kapasitet er igjen på Homborsundveien? Hvilken kapasitet finnes igjen etter utbygginga av
GSV-Homborsundveien og hvilken kapasitet finnes etter utbygginga av senteret. Krav ved
kommuneplanens vedtak: parkering under bakken. Parkering under bakken skal etterstrebes. Det
kan være naturlig at en del av fortetningenes parkering løses på bakken hvis det totalt sett blir en
god løsning. En slik løsning krever en samlet vurdering med begrunnelse til ev. avvik fra
bestemmelsen.
Medvirkning
Tiltakene vil ha stor betydning for hverdagen til alle i Homborsund og deres bilde av hjemmestedet
sitt. Nødvendig med gjennomtenkt medvirkningsprosess. Forslaget stiller må lage en plan for
hvordan medvirkningsprosessen ser ut. F.eks.:
1. Informasjonsmøte ved varsel om oppstart eller høring om program der
medvirkningsprosessen presenteres sammen deres formål og mål med prosjektet. Alle
informasjon som kommer in tas til orientering.
2. Dialogmøte omkring utvalgte/kritiske temaer (utforming og gestaltning). Presentere forslag
med vurderinger og analyser. Innspill tas til orientering og blir vektet mot andre temaer.
3. I sluttet av planprosessen særskilt dialogmøte omkring utvalgte temaer. F.eks. barnefamilier
og eldre kring utforming og innehold i offentlige utearealer.
Flere alternativer finnes. Planenheten krav er at det skal finnes en plan for medvirkning ved varsel
om oppstart.

9.1 Mulig/sannsynlige rekkefølgekrav
pbl § 12-7 nr. 10
Merknad: eks. Offentlige utearealer

10. Forslagstillers foreløpige fremdriftsplan
Varsel om oppstart:
Oversendelse av planforslag til kommunen:
1.gangsbehandling antas å skje senest:

12 uker etter at komplett material foreligger

11. Bekreftelse
Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av
tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet.
Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester,
protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om
endring av planforslaget, evt. endring av fremdriften på behandlingsprosessen
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Kommunen har opplyst om gjeldende gebyrregulativ for behandling av plansaker:

ja/nei

Grunngebyr sendes i forbindelse med 1.gangsbehandling. Arealgebyr sendes etter vedtak i
kommunestyret.
Faktura for behandlingsgebyr sendes til:
Navn/firma:

Just invest AS

Adresse:

Homborsundveien 139

Postnummer og sted:

4888 Homborsund

Organisasjonsnummer:

883 699 882

12. Material utdelt på oppstartsmøtet
-…

Dato:
Stad:
Referent:
For forslagstiller:

04.12.2019
Grimstad Rådhus
Stefan Jonsson
Hans Petter Gilje

Referatet er sent via e-post til møtedeltakerne
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