Grimstad kommune

Oslo, 11. mai 2020
Ansvarlig advokat: Liv Zimmermann
Vår referanse: M 2945833.1

Sendes pr. e-post til:
postmottak@grimstad.kommune.no

Reguleringsplan for Oddensenteret
Søknad om enkel endring av reguleringsbestemmelse
1 Innledning
På vegne av Scala Eiendom AS sender vi med dette søknad om enkel endring av § 5.1 i
reguleringsbestemmelsene i gjeldende reguleringsplan for Oddensenteret (PlanId.231). Vi vil
nedenfor redegjøre for bakgrunnen for søknaden, det nærmere innholdet i søknaden / hva den
foreslåtte endringen går ut på, konsekvensene av den foreslåtte endringen og for gjennomført
høring.
2 Bakgrunn
Det ble vedtatt mindre endring av reguleringsplanen for Oddensenteret den 8. oktober 2019.
Endringen gikk bl.a. ut på å endre rekkefølgekrav i planen som forutsatte at alle større
investeringskostnader måtte utføres før man kunne få brukstillatelse for første ferdigstilte bygg, noe
som var lite forenlig med en utbygging av planområdet i flere byggetrinn. Med endringen av planen
ble en del rekkefølgekrav forskjøvet til senere tidspunkt, tilpasset en trinnvis utbygging av
planområdet.
En av forutsetningene for endring av rekkefølgekravene var at det ble inntatt en bestemmelse som
presiserte at det kunne bygges maksimalt 21 boenheter innenfor felt A1. Det er fra før av satt en
total begrensning i § 5.1 i reguleringsbestemmelsene på maksimalt 130 boenheter innenfor alle felt i
hele planområdet. Følgende setning ble tilføyd i § 5.1:
«Det tillates maksimalt 21 boenheter totalt innenfor felt A1».
Beklageligvis ble det ved denne måten å formulere bestemmelsen på ikke tatt høyde for at det
allerede befinner seg 8 eksisterende boenheter innenfor det området som i planen utgjør felt A1. Det
er derfor behov for å endre nevnte setning i § 5.1 for å frem det som hele tiden har vært intensjonen,
nemlig at det tillates bygget 21 nye boenheter innenfor felt A1, noe som innebærer at det totale
antallet boenheter som da tillates innenfor felt A1 blir på til sammen 29, inkludert de 8 eksisterende
boenhetene.

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

M 2945833.1
(+47) 22 47 18 00
(+47) 22 47 18 18

|
|

Bankgiro
Org.nr.

6001 05 31880
946 129 356 MVA

Side 2 av 6

3 Redegjørelse for forslaget - forslag til endring av § 5.1
For å få frem intensjonen i § 5.1 om at det maksimalt kan bygges 21 nye boenheter innenfor felt A1
kunne en enkel måte å endre bestemmelsen på vært å tilføye ordet «nye» i bestemmelsen. Etter at
man har kommet i gang med bygging av nye boenheter vil det imidlertid være vanskelig å
opprettholde et skille mellom de opprinnelig eksisterende boenhetene og nye boenheter. Av denne
grunn foreslås i stedet at man oppjusterer det maksimale antallet boenheter som totalt tillates
innenfor felt A1, fra 21 til 29. På denne måten favner man både eksisterende boenheter som skal
opprettholdes, og de 21 nye som det ved endringen av planen den 8. oktober 2019 ble inntatt
bestemmelse om i § 5.1.
Forslag til endret formulering av siste setning i §5.1. blir etter dette slik:
«Det tillates maksimalt 29 boenheter totalt innenfor felt A1».
4 Konsekvenser av forslaget
Som nevnt kan det ikke betviles at intensjonen med endringen av planen som ble vedtatt 8. oktober
2019 var å sette en maksimal begrensning på bygging av 21 nye boenheter innenfor felt A1. Det
skyldes derfor en inkurie at bestemmelsen ble formulert på en måte som ikke fikk frem dette idet
man med den valgte formuleringen ikke tok med i beregningen at det allerede eksisterte 8 boenheter
innenfor felt A1 som skal beholdes. Forslaget til endring innebærer på denne bakgrunn ingen
endring av intensjonen med gjeldende plan.
Selv om man skulle anse at herværende forslag innebærer å åpne for en økning av antall boenheter
innenfor felt A1 mener vi det er gode grunner som taler for at dette bør vedtas.
Det er på det rene at endringen i praksis vil ha svært liten virkning for naboer og omgivelser.
Maksimal grad av utnytting innenfor det enkelte delfelt er angitt på plankartet og maksimalt antall
kvadratmeter til forretning i feltene A1, A2 og A3 er fastsatt i bestemmelsene. Dette regulerer også
arealet som kan utnyttes til bolig, og tilsier at man ved full utnyttelse i henhold til planen, som må
påregnes, vil oppføre det samme volumet til bolig, enten det innpasses færre eller flere enn 21
boenheter i dette. Forskjellen blir størrelsen på boenhetene innenfor samme volum.
Etter gjeldende plan skal alle boliger ha tilgang til utomhusarealer på tak og det er krav om 2 felles
sandlekeplasser for felt A1, A2 og A3, hvorav 1 må være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse
for nye boliger innen felt A1. Kravene inntreffer for nye boliger og en økning i antall boenheter for
å inkludere eksisterende boliger som allerede har sine utearealer påvirker derved ikke kravet til
utomhusarealer. Det samme gjelder krav til parkering. Skulle man noen gang velge å fjerne
eksisterende 8 boenheter for å bygge nye, vil derimot den dagjeldende planens bestemmelser om
bl.a. krav til utomhusarealer og parkering inntre for disse.
I følge nye føringer i kommuneplanen for Grimstad kommune, vedtatt 21. oktober 2019, er forøvrig
kravet til uteoppholdsarealer endret og åpner nå for at arealkravene i sone A og B (sentrum), kan
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vurderes redusert dersom det kan dokumenteres tilstrekkelige offentlige lekeplasser, -byrom og –
friområder i tilgrensende områder. Oddensenteret ligger ved siden av Byhaven og med torgarealer
rett utenfor. Her er det både eksisterende offentlige utearealer, samt krav om opparbeidelse av nye
offentlige utearealer, som vil gi svært god tilgang til ulike typer tilgrensende uteoppholdsarealer.
Når det gjelder parkering er kommuneplanen endret fra å stille krav om minimum antall
parkeringsplasser til maksimum antall plasser, hvilket betyr at en økning i antall boenheter ikke
tilsier at antall parkeringsplasser skal økes.
Intensjonen med gjeldende regulering for Oddensenteret er å utvikle Odden fra dagens kjøpesenter
til en ny sentrumsbydel, i tråd med Områdereguleringen av de sjønære arealene i Grimstad sentrum,
og kommunens ønske om å videreutvikle Grimstad til en attraktiv by å bo, studere og arbeide i. I
dette ligger at en fortetting, og et høyt antall nye boliger i sentrum, er en ønsket utvikling i
kommunen. En høy utnyttelse er også i tråd med nasjonale og regionale føringer om fortetting i
sentrumsnære områder. En endring av § 5.1, som oppjusterer antall boenheter fra 21 til 29 for å
inkludere 8 eksisterende boenheter i felt A1, må derfor under enhver omstendighet sies å være i tråd
med en ønsket lokal, regional og nasjonal strategi.
Oppsummert mener vi at den foreslåtte endringen av § 5.1 i bestemmelsene til reguleringsplanen for
Oddensenteret ikke vil ha noen negative virkninger.
5 Høring
Forslaget til endring av § 5.1 i bestemmelsene til reguleringsplanen for Oddensenteret ble sendt på
høring den 21. april 2020 til adressater iht. til adresseliste fra kommunen. Frist for å komme med
eventuelle merknader var den 7. mai 2020.
Ved fristens utløp var det kommet inn fire merknader. Merknadene gjengis nedenfor sammen med
kommentarer til hver av merknadene:
1. Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen påpeker i uttalelse, datert 6. mai 2020, at Oddensenteret ligger sentralt i Grimstad, og
at interessen og engasjementet rundt opprinnelig planprosess var stor. Det vises til at det også
tidligere er foretatt endringer av planen, og at siste endring av planen ble vedtatt 31.10.2019.
Fylkesmannen minner om, når det nå søkes om en ny endring, at en rekke endringsprosesser i
etterkant av et planvedtak kan være utfordrende med tanke på medvirkning, da prosessene kan
oppleves uoversiktlige for allmennheten. Fylkesmannen har vurdert den konkrete endringen opp
mot de nasjonale og vesentlige regionale interesser fylkesmannen er satt til å ivareta, og har ut fra
dette ingen merknader. Fylkesmannen ber om å få kopi av vedtaket med oppdatert plan.
Kommentar til merknaden:
Fylkesmannens merknad tas til etterretning.
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2. Agder Fylkeskommune
Agder fylkeskommune har i uttalelse, datert 7. mai 2020, opplyst at fylkeskommunen ikke har
merknader til forslaget om endring av reguleringsbestemmelsene § 5.1.
Kommentar til merknaden:
Fylkeskommunens merknad tas til etterretning.
3. Harald Andreas Næser, styremedlem i Sameiet Oddensenteret:
Næser bemerker i uttalelse, datert 23. april 2020, at det fra boligeiernes side i sameiet er viktigst at
gesimshøyden for nybyggets østvegg opprettholdes til kote 10,10 og at denne høyden også gjelder
tekniske installasjoner på taket, enten det gjelder heishus, ventilasjonsanlegg eller lekeapparater.
Sett med boligeiernes øyne uttaler Næser at det er uaktuelt å anlegge lekeplass på taket mellom
dagens østvegg og nåværende østvegg. Næser ønsker å forsikre seg om at denne forutsetningen ikke
blir glemt når det søkes om rammetillatelse, ettersom mottatt kart beskriver en plan som ble foreldet
i ca. 2014 når det gjelder området hvor eksisterende leiligheter ligger.
Når det gjelder den aktuelle reguleringsendringen, uttaler Næser at det må stå i bestemmelsen at
«Det tillates maksimalt 30 boenheter totalt innenfor felt A1.». Næser begrunner dette med at
seksjon 1 består av to boenheter som opprinnelig var seksjon 1 og seksjon 8 og at det er påregnelig
at det blir to adskilte seksjoner igjen når nåværende eier flytter ut.
For øvrig viser Næser til områdereguleringsplanen som ikke tillater flere leiligheter i området enn
de som alt er der. Han bemerker at ettersom Agderfylkene er slått sammen så er det påregnelig at
Fylkesmannen i det sammenslåtte fylket kan ha andre meninger om et så stort avvik fra en vedtatt
reguleringsplan, enn det Fylkesmannen i Aust-Agder hadde.
Kommentar til merknaden:
Når det gjelder Næsers merknad til gesimshøyden knytter denne seg til nabovarsel vedrørende
endring av rammetillatelse som ble sendt ut parallelt med høringsbrevet knyttet til planendringen.
Det vises derfor til eget tilsvar fra ansvarlig søker knyttet til nabovarslingen av endret
rammetillatelse for kommentarer til denne delen av Næsers merknad.
Til merknaden til reguleringsendringen kommenteres at det er riktig som Næser bemerker at det kan
bli endringer i nåværende seksjon 1 som medfører at denne kan bli delt i to seksjoner. Ettersom det
fra tiltakshavers side bare er planlagt å bygge 18 nye boenheter, ikke 21, skaper dette likevel ikke
behov for å øke det totale antallet boenheter innenfor felt A1 til 30. Det er tilstrekkelig med 29.
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Til Næsers forventning om endret uttalelse fra Fylkesmannen i Agder vises det til gjengivelse av
uttalelsen fra Fylkesmannen i Agder ovenfor. Som det fremgår har Fylkesmannen ingen merknader
til den foreslåtte reguleringsendringen.
4. Inge Ludvigsen
Inge Ludvigsen har kommet med uttalelse, datert 7. mai 2020. Han etterlyser innledningsvis svar på
sin klage i samme sak som han sendte i september 2019. Han kan ikke se at klagen har blitt sendt
over til Fylkesmannen og han har ikke mottatt tilbakemelding på hvordan klagen har blitt behandlet
av kommunen eller Fylkesmannen.
Videre har Ludvigsen merknader knyttet til Oddensenterets forhold til tomtegrenser og til avstand
til sjøen, herunder skyggelegging.
Når det gjelder forslaget til endring av § 5.1 i reguleringsbestemmelsene bemerker Ludvigsen at han
ikke kan se at det er særlig grunn til å øke antall boenheter annet enn profittmaksimering for
utbygger. Han viser til at utbygger har anført at denne bebyggelsen er «i tråd med en ønsket lokal,
regional og nasjonal strategi», men han mener det er vanskelig å forstå hvilke strategier det vises til
når det gjelder økningen av boenheter. Han viser til at det som lokal strategi, vedtatt etter grundig
og lang behandling gjennom havneplanen o.l., er vedtatt 21 boenheter i dette området, og at en så
betydelig økning av boligmassen også kan oppfattes som en begrensning av friområdet rundt
bryggene, by-løperen og by-haven. Han mener det er lett å se for seg at det kan bli motsetninger
mellom beboere, arrangementer og aktiviteter på dette området.
Kommentar til merknaden:
Til Ludvigsens innledningsvise etterlysning av tilbakemelding på klage han sendte i september
2019, antas det at han sikter til merknaden han sendte den 23. september 2019 i forbindelse med
høringen av forslaget til reguleringsendringer som ble vedtatt av kommunestyret 8. oktober 2019. I
likhet med øvrige merknader i en planprosess ble ikke hans merknad besvart individuelt, men den
ble vurdert sammen med andre innkomne merknader. Vi kan ikke se at Ludvigsen påklaget
kommunestyrets vedtak. Han har derfor ikke grunnlag for å etterlyse eller forvente svar fra
Fylkesmannen.
Når det gjelder Ludvigsens merknader til tomtegrenser og til avstand til sjøen påvirkes ikke disse
forholdene av den foreslåtte endringen av § 5.1 i reguleringsbestemmelsene. Forholdene oppfattes
derimot å ha sammenheng med nabovarsel om endring av rammetillatelse som ble sendt ut parallelt
med høringsbrevet knyttet til planendringen, og blir derfor kommentert i tilsvar fra ansvarlig søker
knyttet til nabovarslingen av endret rammetillatelse.
Til merknaden til reguleringsendringen kommenteres at det er i tråd med bl.a. kommunens uttalte
strategi i Områdereguleringen for de sjønære områdene i Grimstad, å foreta utvikling av
Oddenområdet som et sentralt byområde. I dette ligger også økning av bosettingen i området. Det er
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videre i tråd med regionale og statlige føringer at fortetting skjer i sentrumsnære områder. Som det
er redegjort for i tilknytning til forslaget til endring av § 5.1 i reguleringsbestemmelsene, innebærer
ikke forslaget noen reell økning i antall boenheter sammenlignet med hva som ble vedtatt av
kommunestyret den 8. oktober 2019. Det ble da vedtatt å tillate bygging av 21 nye boenheter i felt
A1, men ved formulering av reguleringsbestemmelse om antall enheter i dette feltet glemte man å ta
med i beregningen at det allerede eksisterte 8 boenhetene innenfor dette feltet. Det kan ikke sees å
være grunnlag for Ludvigsens anførsel om at antall boenheter vil legge begrensninger på
friområder, eller føre til motsetninger mellom beboere, arrangementer eller aktiviteter i området.
6 Avslutning
På vegne av tiltakshaver anmoder vi om kommunens positive og snarlige behandling av søknaden.
Ved spørsmål til søknaden kan undertegnende kontaktes.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Hjort DA
[Sign.]
Liv Zimmermann
Partner / Advokat
lzi@hjort.no

Vedlegg:
-

Forslag til endrede reguleringsbestemmelser
Kopi av høringsbrev utsendt 21. april 2020 iht. adresseliste fra kommunen
Uttalelse fra Fylkesmannen i Agder
Uttalelse fra Agder fylkeskommune
Uttalelse fra Harald Andreas Næser
Uttalelse fra Inge Ludvigsen
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