Planinitiativ
- mal og veiledere for utarbeidelse av planinitiativ
Før oppstart med private forslag til reguleringsplaner, skal det holdes et formelt
oppstartsmøte (plan- og bygningsloven § 12-8.)
For at kommunen skal kunne forberede møtet skal forslagstiller senest samtidig med
bestilling av oppstartsmøte sende et planinitiativ til kommunen (i henhold til forskrift om
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven).
Forskriftens formelle krav på planinitiativets innhold oppfylles gjennom å fylle ut malen på
neste side. Det er også mulig for forslagstiller å lage et eget planinitiativ med samme
innhold.
Målet med planinitiativet er å etterstrebe flest mulige avklaringer og få flest mulige
relevante synspunkter og problemstillinger opp på bordet i forkant av kunngjøring for
planoppstart. Videre søkes det å få en oversikt over og forståelse for ulike berørte parters
interesser og mulige interessekonflikter.
Opplysninger om gjeldende planer og kommunens øvrige veiledere finnes på kommunens
hjemmeside og kartløsning. Forslagstillere er velkomne til å ta forhåndskontakt med plan-,
miljø- og landbruksenheten for foreløpig veiledning.
Planinitiativet og vedlegg sendes til postmottak@grimstad.kommune.no. Merkes med:
"Forslag til detaljregulering for «plannavn» - planinitiativ".
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Generell informasjon
Kontaktinfomasjon
tiltakshaver:

Kontaktinformasjon
konsulent:

Just invest AS
V/ Bård Jonassen
bard@imentesor.no
Tlf: 404 01 599

Kontaktperson:
Hans Petter Gilje
Postadresse:
Gilje Byggrådgivning AS
Vafjellveien 1, 4887 Grimstad
Tlf: 911 74 758
Epost: hp@giljebyggraadgivning.no

Dato:
Forslag til navn på plan:

24.10.2019
Homborsund brygge og nærmiljøsenter

Orienteringskart og kort beskrivelse av området
Homborsund er et strandsted lengst sør i Grimstad kommune som representerer et typisk
sørlandsk kystlandskap hvor mye av den historiske bebyggelsen er vendt mot sjøen eller
nært tilknyttet sjøen. Det er ca. 1100 fastboende, sommerstid er det flere tusen flere på
campingplasser og i fritidsbebyggelse.
I 1971 ble Landvik/Eide slått sammen med Grimstad kommune. Frem til 1962 var Eide en
egen kommune. Homborsund er det stedet i Norge med korteste avstand til Hirtshals
(Danmark- kontinentet). Bygda har mange gode kvaliteter som gjør det til en satsning for
framtids investering. Homborsund er definert som lokalsenter og vekstområde i ATP
samarbeidet Arendalsregionen.
Grimstad sin arealstrategi er:
1.1 Ny boligbebyggelse og fortetting skal i hovedsak skje i tilknytning til Grimstad sentrum
og lokalsentrene (Fevik, Vik og Homborsund) og langs definerte kollektivakser
Området er spredtbygd og landlig med mange store eneboligtomter. Det er skole (1.- 7
klasse), barnehage, Idretts- og kulturanlegg, kirke, bedehus, brygger etc.
Den svarte stripe linje på kartutsnittet under viser forslag til foreløpig avgrensning av
planområdet. Planområdet ligger i sentrum av Homborsund ved langs kysten som vist i
figur 1.
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Figur 1 Viser planområdet

Planinitiativet skal i nødvendig krav omtale premissene for det videre planarbeidet, og
redegjøre for:
a) formålet med planen

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for
utvikling av lokalsentrum med tilhørende bolig, næring/
forretning, kontor, idrettsanlegg, stier/turvei, gang- og
sykkelvei, vei, parkeringsplasser, avfallssorteringsplass,
park, grøntstruktur, gode adkomstveier, snuplasser til
transport og buss, brygga og god sikkerhet langs sjøen.
Dette gjelder ved ny plassering men også der butikken
ligger i dag. (i Brattåstjenna)

b) planområdet og om
planarbeidet vil få
virkninger utenfor
planområdet

Positive virkninger
- Attraktiv og god lokalsamfunnsutvikling
- Urbanisering vil føre til verdistigning på
naboeiendommer
- Bedre utsikt og åpenhet ved fjerning av vegetasjon.
Kysten er sterkt gjengroingstruet, et stadig tiltakende
problem som ønskes reversert og kultivert.
- Nedbygging av skog/natur for å rette opp problemer til
snuplass for transport og buss, skolevei,
parkeringsplasser, etc.
- Potensiale utforbedring av trafo og høyspentledninger
på grunn av bygningsvolum
- Påvirkning av solforhold
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Negative virkninger (Mulige, ikke nødvendigvis sikre)
- Økning av trafikk og støy
- Nedbygging av skog/natur
- Påvirkning av solforhold
- Endrede forhold til småbåthavnen
- Utfylling i sjø som kan påvirke på sjøbunn.

Det vises for øvrig til konsekvensutredning i forbindelse
med kommuneplan
c) planlagt bebyggelse,
anlegg og andre tiltak

Det planlegges:
- Næringsutvikling i form av f.eks. kontorer, forretning,
servicenæringer. Frisør. Selvbetjent treningsanlegg er
meget aktuelt. Legekontor noen dager i uka.
Kontorlandskap felles for lokale småbedrifter.
Sommerresturant/microbryggeri/forsamlingslokale
- Etablering av en marina/båtsenter ved sjøen kan være
aktuelt sammen med gjestehavn, drivstoffpumpe.
- Boliger i form av leiligheter, tomannsboliger o.l
- Utvidelse av kapasitet for Homborsund båtforening i
fellesanlegg
- Mulighet for bygging av ny vaktbu og offentlig
sanitæranlegg i mer ordnede former.
- Ny Nalsteinvei, annen infrastruktur som kommunalt
vann og avløp til brygga, og Homborsund fyr.
- Park til uteområde for nærmiljøsenteret som
tilgjengelighet ved brygga.

d) utbyggingsvolum og
bebyggelse

Eksisterende illustrasjoner gir en god pekepinn på aktuell
og ønsket utbyggingsvolum og bebyggelse. Planarbeidet
vil avklare dette nærmere også mhp punkt i
kommuneplanvedtak. Videre så må det nå på regplan nivå
gjennomgås grundigere og mer konkret rent
markedsmessig hva som må inn for å få en realistisk og
lønnsom gjennomføring av planen. Samt mer detaljert
teknisk mhp høyder i terreng, massehåndtering etc etc
God funksjonell og miljømessig kvalitet med attraktive skal
planlegges i boliger og næringsarealer.

e) funksjonell og
miljømessig kvalitet
f) tiltakets virkninger på,
og tilpasning til,
landskap og
omgivelser

Med et sentrumsformål vil det bli vesentlige endringer i
det som i dag er et område hvor mye er ubebygd, men
likevel både mot sjøen, langs nalsteinvei og mot KNA veien
sprengte skjæringer. Det er ønskelig at det vil fremstå som
et hyggelig bygningsmiljø som i seg selv vil fremstå som
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g) forholdet til
kommuneplan,
eventuelle gjellende
reguleringsplaner og
retningslinjer, og
pågående planarbeid

attraktivt på samme måte som den eldre bebyggelsen i
området uten å kunne kopiere det.
Området i dag er uregulert om vist i Figur 2.

Figur 2 Viser planområdet med svart stripe linje

Kommuneplan 2015-2027 (vedtatt 31.08.2015)
- I kommuneplan står det blant annet som
samfunnsutvikling og arealbruk med fem prioriterte
satsningsområder: klimautfordringene,
næringsutvikling, Universitetsbyen, folkehelse og
levekår og kommunen som organisasjon. For å lykkes
vises det blant annet til å legge til rette for at flere
innbyggere kan bo i lokalsenter med tilhørende
parkeringsarealer, sosiale møteplasser, stier/turvei,
brygger, etc. I tillegg til dette er det viktig å skape god
kontakt mellom lokalsenter og sjøen ved å legge til
rette for folkeliv i de sjønære områdene.
h) vesentlige interesser
som berøres av
planinitiativet

Allmennhetens ferdsel i strandsonen og tilliggende
områder. Kystverket sine eiendommer på Nalsteinskjær.
Homborsund båtforening og Grimstad kommunes
eiendommer i Nalstein og Lauvvik området. Eksisterende
eiendommer i området. (Homborhave, Nalstein, Banen
osv) Eiendommer langs fylkesveien ned fra
Brattås/Brattåstjenn. (Der nåværende butikk ligger)
Fylkeskommunen som eier av fylkesvei. Grimstad
kommune som eier av KNA-vei. Evt berørte knyttet til
nødvendig infrastruktur tiltransport.

i) hvordan
samfunnssikkerheten
skal ivaretas, blant
annet gjennom å
forebygge risiko og
sårbarhet

Samfunnssikkerheten skal ivaretas, blant annet gjennom
Ros – analyse og regulerer området med henhold til plan
og bygningsloven

Plan- miljø- og landbruksenheten, Grimstad kommune. 10.09.2018

5(9)

j) hvilke berørte
offentlige organer og
andre interesserte
som skal varsles om
planoppstart

k) prosesser for
samarbeid og
medvirkning fra
berørte
fagmyndigheter,
grunneiere, festere,
naboer og andre
berørte.
l)

Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal
varsle er:
- Grimstad kommune
- Agder fylkeskommune
- Statens vegvesen
- Tilgrensende naboer/grunneiere
- Homborsund båtforening
- Kystverket
- OSV Grimstad kommune gjennomgår standardlista og
markerer hvem man ønsker å involvere i
medvirkningsprosessen
-

Det legges opp til ordinær planprosess. I forkant av
kommuneplanprosess har det allerede vært
gjennomført dialog og informasjonsmøter med
nabolaget. Dette kan det være aktuelt å videreføre.
Naboer oppfordres til å opptre saklige uten å fremsette
spekulasjoner, eller tillegge aktører andre agendaer
enn det som er hensikten.

vurdering av om planen er omfatter av forskrift om konsekvensutredninger, og
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.

Veiledning:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2017). Veiledningsnotat Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (kommentarutgave).
Omfattes planen av forskriften § 6, planer som
alltid skal konsekvensutredes og skal ha
program?

Nei. Området er konsekvensutredet i
forbindelse med kommuneplan med
resultat om anbefaling. Dersom
planforslag noenlunde forholder seg til
kommuneplanen, er det antakelig ikke
nødvendig med ny
konsekvensutredning
Ja
Hvilket/hvilke tiltak, ifølge vedlegg I til
forskriften, vedlegg I og II for
områderegulering, utløser kravet om
konsekvensutredning?

Omfattes planen av forskriften § 8, planer som
skal konsekvensutredes dersom de har
vesentlige virkninger?
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Nei
Hvilket/hvilke tiltak i forskriften sin
vedlegg II er blitt vurdert nærmere etter
forskriften § 10?

Veiledning:
Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. (2017). Når skal
tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering
etter § 10 i forskrift om konsekvensutredninger
(Kommentarutgave).
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Hva er begrunnelsen til vurderingen at
planen ikke har vesentlige virkninger?
Ja
Hvilket/hvilke tiltak i vedlegg II i
forskriften er blitt vurdert nærmere
etter forskriften § 10?
Hva er begrunnelsen til vurderingen av
vesentlige virkninger?
Kommer et program til
konsekvensutredning bli laget?

I tillegg ønsker Grimstad kommune at planinitiativet skal inneholde/omtale premissene
for:
Kart med forslag til
avgrensning
Skisser/illustrasjoner av
ønsket tiltak
Hvilke infrastrukturtiltak
(teknisk og grønn
infrastruktur) er tenkt
regulert og opparbeidet.
Om offentlige vann- og
avløpsledninger berøre.

Vedlagt: ja
Vedlagt: ja
Teknisk
-

I dag eksisterer en vannledning og pumpestasjon til området som vist i
Figur 3 og 4.

Figur 3 viser området med VA ledninger

Eventuelt spillvannsledning og vannledning legges innenfor området ved å
koble mest aktuelle kommunale vann- og avløpsledning. Figur 4 viser
plassering av spillvann- og vannledning og kobling til kommunale vann- og
avløpsledning. Her er det i tillegg aktuelt å føre ledningene videre ut til
Homborsund fyr, samt legge til rette for å kunne etablere brannvann på
bryggen dersom brannvesenet ikke foretrekker å bruke saltvann.

Figur 4 viser plassering av spillvann- og vannledning
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Hva foreligger av
karlegging/innhentet
informasjon, f.eks.
grunnundersøkelse og
arkeologiske
undersøkelser, per i dag
Hvilke spesielle
utredninger som bør
foretas som en del av
planarbeidet
grunneiere,
rettighetshavere
innenfor
planavgrensningen

Forslag til overordnet
fremdrift

Nærheten til havet gjør at det er enkelt å løse overvannshåndteringen.
Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser eller arkeologiske
undersøkelser i området. Mye fast fjell i dagen og lite løsmasser. Eventuelle
behov vil avdekkes i det videre planarbeidet.

Plan for overvannshåndtering

Følgende eiendommer inngår i planavgrensningen:
Gnr./bnr. 172/20
Gnr./bnr. 172/36
Gnr./bnr. 172/93
Del av gnr./bnr. 172/10
Del av gnr./bnr. 165/16

Oppstartmøte uke ?
Melding om oppstart uke ?
Høringsperiode oppstartsmelding uke ?
Utarbeide planforslag uke ?
Innsending til kommune til 1.gangs behandling uke ?
Endring av reguleringsplan uke ?
Innsending til kommune til 2.gangs behandling uke ?
Etc.

eventuelt annet
material/andre
opplysninger som
forslagstiller mener er
relevant
En vurdering av hva
planen kan tilføre
området av kvaliteter for
naboer/ omgivelser/
nærmiljø.

-

Ny trafo
Mest aktuelle er å legge strømledningene under bakken.

-

Attraktiv og behagelig å bo i Homborsund
Øker befolkningsvekten
Prisstigning av naboeiendommer
Gode parkeringsmuligheter for naboer

Vedlagte dokumenter
Vedlegg 1:
Kart med forslag til avgrensning
Vedlegg 2:
Skisser/illustrasjoner
Situasjonsplan for vann og avløp
Vedlegg 3:
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