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HOMBORSUND BRYGGE OG NÆRMILJØSENTER – VARSEL OM IGANGSETTING AV
DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING
I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan
med konsekvensutredning for Homborsund brygge og nærmiljøsenter, i Grimstad kommune.
Avgrensning av oppstartsvarslet
Avgrensning av oppstartsvarselet sees på vedlagt kart. Rutinemessig og i samråd med kommunen
varsles det normalt en romslig avgrensning. Det gir rom for uforutsette avklaringer. Det er normalt at
området innskrenkes i planprosessen til endelig regulert areal, det tas forbehold om mindre
justeringer, men avgrensningen kan ikke utvides vesentlig uten nytt varsel.
En detaljregulering er en detaljert reguleringsplan som viser hvordan et område skal brukes. Hvis
planen gir muligheter for utbygging, vil høyder, størrelser og bruk av området bli bestemt i planen.

På vegne av Just Invest AS v/Bård Jonassen varsler Gilje Byggrådgivning AS og Trollvegg
Arkitektstudio AS oppstart av planarbeid. I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8
meldes det oppstart av detaljregulering for hele eller deler av gnr./bnr. 165/15, 165/16, 167/8,
167/35, 167/84, 172/1, 172/10, 172/19, 172/20, 172/26, 172/28, 172/36, 172/43, 172/44, 172/59,
172/60, 172/63, 172/77, 172/91, 172/93, 172/120, 172/310, 172/334 og 203/38 i Grimstad
kommune.
Målet med planarbeidet
Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av lokalsentrum med tilhørende bolig, næring,
forretning, kontor og infrastruktur bl.a. snuplass for buss samt torg, lekearealer, parkarealer og
grønnstruktur. Videre legges det til rette for utvikling ved sjøen og ved Homborsund brygge. Det
planlegges nærings- og sentrumsutvikling i form av f.eks. kontorer, forretning, dagligvare,
tjenesteyting, servicenæringer, restaurant etc. Det er ønskelig å etablere boliger i form av leiligheter,
tomannsboliger o.l. Videre ses det på mulighetene for utvidelse av kapasiteten for Homborsund
båtforening i fellesanlegg, deriblant muligheten for molo. Samtidig er det ønskelig med mulighet for
bygging av ny vaktbu og offentlig sanitæranlegg i mer ordnede former. Når det gjelder veg så ses det
på ny Nalsteinvei, samt annen infrastruktur som kommunalt vann og avløp til brygga. Et viktig
premiss er å utvikle et sted som kan skape liv både på dag- og kveldstid, sommer- og vinterstid. For å
lykkes med dette må man tenke flere funksjoner blandet sammen.
Overordnet planstatus
I kommuneplan for Grimstad 2019-2031 – arealdel er området avsatt til fremtidig sentrumsformål
(SE02), fremtidig småbåthavn (SB09), samt at deler er avsatt til landbruk-, natur og friluftsformål. I
kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 (vedtatt 31.08.2015) står det blant annet om
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
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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. I forbindelse med kommuneplan ble arealet avsatt til sentrumsformål avgrenset noe
annerledes enn i kommuneplaninnspillet uten at det var tilsiktet. Det er en naturlig del av en
planprosess å se på en mer konkret utbredelse av sentrumsformålet, samferdselsformål mv.
Oppstartsmøte og vurdering av krav om konsekvensutredning
Oppstartsmøte med Grimstad kommune ble avholdt 14. november 2019, og det ble konkludert at
kommunen anbefaler oppstart av planarbeid.
Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 8
vedlegg 2 nr. 10k og 12b. For planer etter vedlegg 2 skal det vurderes hvorvidt planen kan få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Grimstad kommune har vurdert at planen faller inn under
denne bestemmelsen, og det kreves derfor konsekvensutredning. Tiltaket utløser ikke kravet om at
det skal utarbeides planprogram, jf. § 8.
Kommunen har anbefalt at konsekvensutredningen avgrenses til å klargjøre planens virkninger på
sjøen. Aktuelle utredningstemaer i konsekvensutredningen kan være:
- Naturmangfold jfr. naturmangfoldloven
- Kulturminneundersøkelser
- Geotekniske undersøkelser/vurderinger (undersøkelse av grunnen både på land og i sjø)
- Forurensning (herunder forurensning av vann og grunn)
- Vannmiljø jfr. vannforskriften
- Virkninger som følge av klimaendringer; havnivåstigning og stormflo
Virkninger for øvrige tema, jf. KU-forskriften § 21, omtales og vurderes i planbeskrivelsen.
Utbyggingsavtale
Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området.
Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen) og regulerer forhold
omkring utbygging av området.
Åpent møte, tid og sted
Det inviteres til åpent møte om planarbeidet. Det vil bli god anledning til dialog og samtale.
Tirsdag 21. januar kl. 18:00 på Jortveit Bedehus
Si din mening
En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo.
Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at
det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha
mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli. En plan blir til i en prosess som er
fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget
og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i
tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen. Første anledning er når
varsel om oppstart av planarbeidet annonseres og berørte grunneiere, naboer, lag og
foreninger etc blir tilskrevet ved eget brev. Andre gangen er når forslaget til reguleringsplan
legges ut til offentlig ettersyn – populært kalt høring.
-

Varsel om oppstart av planarbeid.
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Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter.
De viktigste opplysningene er planens avgrensing og formålet med planarbeidet. Frist
for å komme med innspill står i varselet.
-

Under offentlig ettersyn.
Forslag til reguleringsplan er behandlet av kommunens politiske utvalg, som har
vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt alle relevante
dokumenter, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige
ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er seks uker.

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og
kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir normalt ikke besvart
direkte.
Det er kommunestyret som til slutt vedtar reguleringsplanen og hvordan planen skal være. Er
du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt.
Medvirkningsprosess i forbindelse med detaljregulering for Homborsund brygge og nærmiljøsenter
I henhold til krav i plan- bygningslovens kapittel 5, vil det bli lagt opp til medvirkning i løpet av
planprosessen. For å løse utfordringene i området på en konstruktiv måte og for å videreføre
potensialene i planområdet, er det viktig å sikre en god informasjonsformidling og dialog med
offentlige instanser, relevante interesseorganisasjoner og aktører i området. Planarbeidet skal sikre
medvirkning gjennom følgende aktiviteter:
-

-

-

-

-

Varsel om oppstart; annonse og eget brev til grunneiere, naboer, lag og foreninger, berørte
myndigheter etc
Åpent møte med dialog og samtale omkring Homborsund nærmiljøsenter (se dato og sted
ovenfor).
Under prosessen vil vi etablere en tavle på dagens Joker som gir informasjon om
planprosessen, gi korte informasjonsskriv hvordan status i prosessen er etc. Der vil vi også
etableres egen idékasse/idépost som alle under prosessen kan poste sine tanker og idéer om
Homborsund nærmiljøsenter.
Vi vil involvere Eide skole og barn i 5.-7.klasse. Dersom de ønsker kan de gi innspill til å
avdekke hvordan barn beveger seg i nærmiljøet sitt, hvilke steder de setter pris på og hvilke
steder de ikke liker.
Involvere lag og foreninger. Målet er å involvere flere samfunnslag, hele alderspekteret;
barn, ungdom, voksne og eldre. Når vi nå skal utvikle et sted så er det viktig at nærmiljøet blir
gitt muligheten til å medvirke til utvikling av stedet.
Regionalt planforum. For at de regionale myndighetene skal forstå eventuelle detaljer i
ønsket utvikling av Homborsund nærmiljøsenter vil vi involvere regionale myndigheter i
deres planforum. På den måten vil vi samlet få involvert fylkeskommunen, fylkesmannen,
vegvesenet, kystverket etc. Det igjen vil kunne generere egne dialogmøter innenfor aktuelle
tema.
Åpent møte i forbindelse med innsendelse. Informasjon og tilbakemelding på konseptet.
1.gangsbehandling der planen og konseptet presenteres for politikerne.
Offentlig ettersyn (se generell info ovenfor).
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-

2.gangsbehandling der planen og eventuelle endringer presenteres for politisk behandling.
Vedtak i kommunestyret.

Innspill til planarbeidet
Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning
eller interesse for planarbeidet skal sendes innen 9. februar 2020 til:
Gilje Byggrådgivning AS
v/Hans Petter Gilje,
Vafjellveien 1,
4887 Grimstad
hp@giljebyggraadgivning.no
Viktig: Merkes/emnefelt: «Oppstart Homborsund brygge og nærmiljøsenter»
Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som
vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når
planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene
utover dette.
Planinitiativ, referat fra oppstartsmøte og oppstartsvarsel er tilgjengelig på Grimstad kommunens
nettside:
- www.grimstad.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner-planarbeidog-kommuneplan/reguleringsplaner-horinger-og-vedtak

Med vennlig hilsen
Gilje Byggrådgivning AS

Trollvegg Arkitektstudio AS

Hans Petter Gilje
Daglig leder
+47 911 74758
hp@giljebyggrådgivning.no

Alf Petter Mollestad
By- og arealplanlegger
+47 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Vedlegg:
- Kart som viser avgrensning av oppstartsvarsel
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