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Forslag til detaljregulering for Bioddgaten 1 - vedtaksbehandling
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar, i medhold av pbl § 12-12, forslag til detaljregulering for Bioddgaten 1.
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3D skisse utenfager sett fra ovenfra 120520
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Tomteplan
Innkomne merknader - samlet
Forslagstillers svar på merknader
17_8386-19 Detaljregulering for Bioddgaten 1 - behandling for offentlig ettersyn 719166_17_1
Sammendrag
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av leilighetsbygg med inntil 8
boenheter på et ubebygd areal ved inngangen til Biodden. Bebyggelsen er planlagt med parkering
under bakken. Vossgate 2 er også tatt med i planområdet for å gi muligheten til å tilbakeføre
tidligere fasade og hage foran bygningen. Rådmannen mener at planforslaget tilpasser seg
området på en god måte. Kommunestyret anbefales å vedta planforslaget.
Fakta
Pollen Bygg & Eiendom og Tyholmen arkitektkontor AS har på vegne av Nivi Eiendom As
utarbeidet forslag til detaljregulering for Bioddgaten 1. I gjeldende plan for Grimstad sentrum er
området regulert til næring. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til sentrumsformål, og i
kommunedelplan for Grimstad byområde (Byplanen) er området avsatt til bolig med spesialområde
bevaring. Hensikten med reguleringen er primært å tilrettelegge for boligutvikling i form av et
leilighetsbygg med inntil 8 boenheter. Det er planlagt for tett bebyggelse med høy utnyttelse av
eiendommen. Det skal etableres parkeringskjeller under bebyggelsen, både for bil- og sykkel. Det
tilrettelegges for en liten lekeplass inne på området, og hver boenhet får minimum 8 m 2 privat
uteplass i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Planforslaget sikrer også at tilbygget på
boligen med adresse Vossgate 2 rives, og at den opprinnelige hagen som var her gjenopprettes.
Vedlagte illustrasjonsplan viser plassering av bebyggelse, parkering og lekeplass og uteplasser.
Maks kotehøyde for bebyggelsen er satt til k+ 12,6. Illustrasjonen viser også kotehøyde på
omkringliggende bygninger for å illustrere hvordan ny bebyggelse forholder seg til disse.
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Volumoppbyggingen harmonerer med omkringliggende boliger, mens det åpnes for et mer
moderne fasadeuttrykk med noe større bruk av glass i fasadene på ny bygning. For å sikre at
bebyggelsen gis det uttrykket som er presentert er det gitt bestemmelser om tillatt takvinkel,
teglstein og fasadematerialer.
Teknisk utvalg vedtok å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn på vilkår om at
følgende punkter skulle følges opp:





Det må utarbeides 3D-illustrasjon som viser bygninger og gatebildet med nedkjøring til pkjeller.
Planforslaget må vise hvordan krav til sykkelparkering er løst.
Det må innarbeides bestemmelsesområder for maks byggehøyde mot Bioddgaten på kote
+12,6 i henhold til illustrert bebyggelse.
Det skal legges til rette for el-bil lading.

Punktene ble innarbeidet i planforslaget før utlegging til offentlig ettersyn. Kulepunkt 3, er løst ved
at hele byggeformålet BK1 er gitt maks kotehøyde +12,6m.
Planen har lagt ute til offentlig ettersyn i perioden 28.05.20 – 19.07.20. Endringer som er gjort etter
at planforslaget lå ute til offentlig ettersyn er:
 Ny bestemmelse 2.8 på grunnlag av innspill fra Fylkesmannen:
«Teknisk utstyr som er følsomt for fukt skal ikke plasseres under kote +3,0.»
 Ny bestemmelse 3.3 om støy:
«Støygrenser på uteoppholdsareal i BK1 skal være i henhold til veileder T-1442:
Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksformål skal ikke
overskride Lden 55 dB. Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23 – 07 skal ikke overskride L5AF
70 dB. Minst et soverom etableres på stille side. Innvendig støy skal være innenfor følgende
grenseverdier:
Døgnekvivalentnivå: Lp,A,24h = 30 dB
Maksimalnivå i soverom på natt, kl 23-07: Lp,AF,max = 45 dB»


I bestemmelse 3.4 om lekeplass er det lagt til at også adkomst til denne skal være
universelt utført.



I bestemmelse 4.3 er det tatt med at sykkelparkering skal være i p-kjeller.



Bestemmelse 6.3 om hensynssone bevaring for nye boliger er revidert, det er strøket
sorte, glaserte tegl, og lagt til setning om malt trekledning som fasademateriale.

 Bestemmelse 7.1 er revidert og tydeliggjort:
«Alle fellesområder inkludert lekeplass, parkeringskjeller med bil- og sykkelparkering, boder og
ladepunkter samt adkomstvei skal opparbeides og ferdigstilles før nye boliger tillates tatt i
bruk.»
 Ny bestemmelse 7.3 (rekkefølgebestemmelse):
«Riving av næringslokale og tilbakeføring av hage for 200/1591 skal være ferdigstilt før det gis
ferdigattest for nye boliger.»


Ny bestemmelse 7.4 om bidrag med et lekeapparat til en annen lekeplass i byen.

Vurderinger:
Rådmannen vurderer at det er tatt hensyn til at ny bebyggelse blir liggende i et område med
tradisjonell sørlandsstil, og ut ifra illustrasjonen ser det ut til at høydene vil underordne seg
landskap og omkringliggende bebyggelse. Området inngår i Riksantikvarens NB!-register og det er
også avsatt med hensynssone bevaring i overordnet plan. Denne hensynssonen er videreført i
planforslaget og det er gitt bestemmelser som skal ivareta at nytt bygg vil harmonere med
omkringliggende bebyggelse. Bestemmelsene krever at bygningen oppføres med saltak og røde
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teglstein. Bestemmelsene sikrer også at fasaden skal være av malt trekledning. Estetisk veileder
sier at fortetting i boligmassen som hovedregel skal underordnes eksisterende byggelinjer, volum,
takform, gesims og mønehøyder. Det skal også legges avgjørende vekt på å bevare den historiske
sentrumsbebyggelsen og preget av sørlandsby i farge, trekledning og detaljering. Forslagstiller
skriver at en ønsker å tilrettelegge for høy utnyttelse uten å planlegge blokkbebyggelse.
Skissene viser at ny bebyggelse tar opp i seg kjente elementer, og tilpasser seg omgivelsene på
en god måte. Rådmannen vurderer at forslaget ivaretar estetiske hensyn i tråd med estetisk
veileder.
Den planlagte lekeplassen er liten og innfrir ikke arealkravene i kommuneplanen. Den er plassert
på et skjermet fellesområde med adkomst fra innsiden av området, og er i så måte kun planlagt å
være for de som skal bo her og deres gjester. Lekeplassen er planlagt for de minste barna.
Ettersom kommuneplanens arealkrav til lekeplass ikke innfris er det gitt en bestemmelse om at det
skal etableres et lekeapparat på en annen lekeplass i byen før brukstillatelse kan gis. Ettersom
planområdet ligger midt i sentrum har rådmannen vurdert at andre lekeplasser, byrom og offentlige
uteområder, sammen med den planlagte sandlekeplassen, og et tilskudd til en av de andre
lekeplassene, gir tilstrekkelig gode uteoppholdsarealer for de som skal bo her, dette i tråd med
bestemmelsene i kommuneplanen. På motsatt side av Bioddgaten er det regulert et større offentlig
område for uteopphold og lek, inkludert strand. Det er heller ikke lang avstand til Grimstad
ungdomsskole og fotballstadion på Levermyr, eller til Byhaven. I bakkant av planområdet er det
adkomst til Binabben, med skog og stinett som egner seg bra for lek og rekreasjon. Etablering av
lekeapparat på annen lekeplass skal skje i avtale med kommunen.
Videre har rådmannen vurdert at parkeringsdekningen er akseptabel selv om den er noe høyere
enn dagens makskrav i kommuneplanen. I følge gammel kommuneplan, som gjaldt da
planarbeidet ble påbegynt var det minimumskrav til parkering. Rådmannen mener her at det
viktigste er at parkering, både for bil og sykkel skal etableres under bakken. Det planlegges for én
fast parkeringsplass pr. bolig i p-kjeller under bebyggelsen. Det tilrettelegges også for
sykkelparkering her. Gulv i p-kjeller vil ligge under nivå for høyeste høyvannstand, og er derfor
utsatt for vanninntrenging ved ekstremt høyvann. Dette blir løst med at åpningen tettes med
vanntett lem som festes på innsiden av garasjeporten.
Planarbeidet ble startet opp i 2018. I november 2019 vedtok teknisk utvalg å legge planforslaget ut
på høring og offentlig ettersyn, på vilkår om noen endringer. Endringene er fulgt opp og ble
innarbeidet før planforslaget ble lagt ut. Det kom inn 5 merknader til planforslaget. Merknadene er
her oppsummert og vurdert.
Agder energi orienterer om generelle regler i forhold til høyspent og lavspentanlegg. Merknaden
anses å være tilstrekkelig svart ut av forslagstiller.
Statens vegvesen bemerker at det ikke er riksveier i området, og at det er Agder fylkeskommune
som har ansvar for fylkesveiene. Vegvesenet har ingen merknader.
Agder fylkeskommune er positiv til prosjektet men påpeker at lekearealet er mindre enn
kommuneplanens anbefaling. Det åpnes for fravik fra kravet i sentrumsområder der det kan
dokumenteres andre brukbare arealer. Fylkeskommunen etterlyser barn- og unges representants
vurdering av planforslaget. Barnas representant har uttalt seg etter at planen lå ute på offentlig
ettersyn, og har bedt om at det lille lekearealet kompenseres med etablering av et lekeapparat på
en annen lekeplass i byen. Dette er innarbeidet i bestemmelsene.
Fylkeskommunen påpeker at avgrensning mellom eksisterende fortau og byggeområde er feilaktig
angitt i planområdet. Dette skyldes en inkurie, og plankartet er nå rettet opp i henhold til
merknaden.
Videre har fylkeskommunen ønske om at det tegnes inn siktsone på fortauet. Dette er ikke tatt til
følge ettersom siktsonen i helhet blir liggende på fortauet og det dermed ikke anses å være behov
for å sikre denne ytterligere.
Fylkesmannen i Agder ber om at bestemmelsene i tilstrekkelig grad sikrer det bygningsutrykket
som illustrasjonene viser. Her er det gjort noen justeringer i bestemmelsene, slik at dette er sikret
enda bedre. Fylkesmannen har også etterlyst en presisering av at sykkelparkering skal være i pkjeller. Dette er fulgt opp og også tatt inn som del av rekkefølgekravene. Fylkesmannen
kommenterer også planens lekeareal på lik linje med fylkeskommunen. I den sammenheng vises
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det til kommentarer over. Til slutt har fylkesmannen i sin merknad bedt om en bedre vurdering av
støyforhold. Planbeskrivelsen er utdypet for dette temaet og det er tatt inn et nytt punkt i
bestemmelsene som sikrer at ny bebyggelse må tilfredsstille angitte grenseverdier for støy.
Fylkesmannen skriver at det er registrert marin leire i området og at det må tas inn tiltak i planen
for å hindre eller begrense uønskede hendelser, enten som formål, hensynssoner eller
bestemmelser. Etter at planen har vært på offentlig ettersyn er det gjort en vurdering av
grunnforholdene. Beskrivelsen som er lagt ved saken her, anses å gi tilstrekkelig svar på
forholdene og hvilke tiltak som må gjøres i byggeprosessen.
Løvland, Næssèn, Nilsen og Mosvold), naboer i bakenforliggende bebyggelse.
Merknaden er delt inn i 3 hovedpunkter.
1. Vesentlige avvik fra gjeldende reguleringsplan for området.
Det presiseres at foreslåtte plan bryter med gjeldende reguleringsplan for Grimstad sentrum,
som regulerer området til spesialområde for antikvarisk/kulturhistorisk bevaringsområde.
Løvland med fl. kan ikke se at den nye bebyggelsen vil ta hensyn til eksisterende bebyggelse,
verken i volum, høyde eller utforming, og det planlagte nybygget vil dominere den gamle
bebyggelsen fullstendig. Det vises til en rekke bestemmelser fra gjeldende plan som
planforslaget avviker fra. Disse gjelder i hovedsak etasjeantall, høyder og utnyttelsesgrad.
Til dette mener rådmannen at gjeldene plan ikke er styrende når det legges fram et nytt
reguleringsforslag for behandling. Overordnede planer; kommuneplan og kommunedelplan vil
likevel gi føringer for hvordan området kan planlegges, særlig med tanke på å tilpasse seg i
bevaringsområde. Rådmannen mener, i motsetning til naboene her, at planforslaget viser en
god tilpasning til omkringliggende omgivelser og at dette er sikret i reguleringsbestemmelsene.
2. Feil og mangler i fremlagt planbeskrivelse
Det vises til planbeskrivelsens kapittel om kommunale planer og føringer, og hvordan
planforslaget forholder seg til Energi- og klimaplan og Hovedplan for sykkel. Først påpekes at
prosjektet påberoper seg klimaprofil. Planområdet har vært en vakker eplehage, og det er ikke
klimavennlig å fjerne en grønn lunge for så å erstatte den med betong. Rådmannens
kommentar til dette er at planforslaget er i tråd med overordnede retningslinjer med tanke på å
fortette bysentra og planlegge for nye boliger som generer lavt transportbehov, noe rådmannen
også vil anbefale. Utover dette kan ikke rådmannen se at prosjektet i seg selv har en
klimaprofil.
Hva gjelder sykkel hevdes at krysset Bioddgaten/Vossbakke allerede er et uoversiktlig og
farefullt punkt for syklister. 8 leiligheter med parkeringskjeller her og ca. 22 leiligheter med
parkeringskjeller i Bioddgaten 2-4 vil øke trafikken i dette farlige krysset betraktelig og forverre
syklistenes trafikksituasjon. Krysset passeres også av mange barn på vei til skolen, og med økt
trafikk vil det gi en farligere skolevei. Videre påpekes dårlig sikt for utkjøring fra p-kjeller.
Rådmannens kommentar til trafikksituasjonen er at planforslaget forholder seg til og ivaretar de
siktsonene som er påkrevd i henhold til kommunens veinorm.
Videre hevdes at flere av de bakenforliggende eiendommene vil få vesentlig forringet bokvalitet
pga. dette prosjektet. Det hevdes at leilighetskomplekset vil fremstå som en vegg for de
bakenforliggende husene og frata flere av disse nesten all utsikt. Det betyr også at disse 1800talls sørlandshusene ikke lenger vil være synlig fra sjøen, og inngangen til Biodden vil miste en
vesentlig del av sitt tidstypiske sørlandspreg. Som omtalt tidligere vurderer rådmannen dette
annerledes. De planlagt bygningene vil få en høyde som ligger lavere enn boligene i bakkant,
og rådmannen mener at en har lykkes i å tilpasse det nye prosjektet til landskap og
eksisterende bebyggelse. Utsikten vil likevel bli annerledes for eksisterende boliger, da de vil
se bygningen godt, uten at det fratar dem all utsikt til sjøen. Det må også være påregnelig at et
sentrumsområde fortettes og utvikles med nye og mer moderne bygninger mener rådmannen.
Naboene er også bekymret for at eiendommene i bakkant vil sige og i verste fall rase ut i
forbindelse med utgraving til p-kjeller. Her har forslagstiller dokumentert prøver av
grunnforholdene, og beskrevet hva som skal til i byggefasen. Rådmannen vurderer at hensynet
er ivaretatt.
Videre mener Løvland m.fl at estetisk veileder ikke er fulgt, og viser til fylkeskommunens
merknad om at planområdet inngår i Riksantikvarens NB!-register. Rådmannen viser til
vurderinger ovenfor vedr. estetikk.
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3. Ved siden av de tekniske avvikene jf vedtatte reguleringsplan, hevdes det også at prosjektet vil
gi en stor negativ påvirkning på nærmiljøet. Dette prosjektet sammen med Bioddgaten 2-4 vil gi
to synlige parkeringsbunkerser og nesten 30 nye leiligheter i området, noe som vil endre
områdets karakter fullstendig. Det hevdes også at grunnarbeidene her vil påføre stor negativ
påvirkning og derfor bør arbeidene utføres i perioden september til mai. Naboene viser at de er
samstemte imot prosjektet og viser også til et leserinnlegg i avisa der de har gitt uttrykk for sitt
syn på prosjektet.
Temaer som ikke er gjenstand for endring eller som ikke er kommentert i innkomne merknader, og
som rådmannen har omtalt i behandling til offentlig ettersyn, blir ikke gjentatt her. Det vises for
øvrig til saksfremlegget til behandlingen i teknisk utvalg den 26.11.19.
Konklusjon
Rådmannen er positiv til prosjektet og anbefaler kommunestyret å vedta foreliggende planforslag.
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