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Detaljregulering for Homborsund brygge og nærmiljøsenter behandling for høring og offentlig ettersyn
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Teknisk utvalg vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, å legge forslag til
detaljregulering for Homborsund brygge og nærmiljøsenter ut på høring og offentlig ettersyn på
følgende vilkår.
Før planen sendes ut på høring og offentlig ettersyn skal det:
1. utarbeides rekkefølgjebestemmelse som før igangsettingstillatelse innenfor
sentrumsområdet, BS, sikrer:
- utbygging av fortau langs Homborsundveien på strekning mellom Jordvardeveien –
Nalsteinveien
- utbygging av gangvei nærmest sjøen (SGG2).
2. utarbeides en nye bestemmelse for maksimal utnyttelse av sentrumsområdene BS1-3
som samsvarer med illustrasjonene.
Vedlegg
1 Planbeskrivelse
2 Plankart
3 Planbestemmelser
4 Konsekvensutredning
5 ROS-analyse
6 Biologisk mangfold
7 Trafikkanalyse
8 Sørlandsk byggeskikk - link til nettversjon
9 Overordnet VA vurdering
10 deponering av sulfidholdig stein i sjø
11 Syredannede berggrunn
12 Syredannende berggrunn - prøver
13 Syredannende berggrunn - analyseresultat
14 Kartlegging av forvitrede sprekker og foliasjons og litologiske grenser
15 Utfylling i sjø - motstand mot brudd under fylling
16 Miljøvurdering småbåthavn
17 Sedimentundersøkelse
18 Renovasjonsløsninger
19 Støyrapport
20 Illustrasjoner
21 Alle innspill varsel oppstart
Sammendrag
Gilje Byggrådgivning AS fremmer på vegner av Just Invest AS forslag til detaljregulering for
Homborsund brygge og nærmiljøsenter. Formålet er å legge til rette for et nærmiljøsentrum med
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dagligvarebutikk, kontor, servicenæring og boliger, en utvidelse av småbåthavnen samt
tilrettelegging for gangarealer og turstier langs sjøen. Planen legger opp for to sentrumsbygg som
orienteres mot nytt torg i krysset med Nalsteinveien. Området nærmest sjøen sikres for offentlige
grøntarealer og gangveier. Forslaget omfatter inntil 30 boliger. Utformingen og struktur er inspirert
av en lokalt og historisk byggeskikk. Planbestemmelser for blant annet takformer, farge og material
som tradisjonelt finnes igjen langs Sørlandskysten er foreslått. Dvs. saltak, trekledning i tonene
hvit, rød og oker. Området er avsatt til sentrumsformål og småbåthavn i kommuneplanens
arealdel. I planforslaget angis en noe større utbredelse av sentrumsområdet og småbåthavnen enn
avgrensingen i arealdelen. Virkningene av utvidelsen prøves nå i dette planforslaget. Ut over det
vurderes planforslaget til å være i henhold til overordnete kommunale- og regionale føringer.
Kravet om konsekvensutredning er utløst. Det har vært særskilt fokus på, natur- og kulturmiljø,
friluftsliv og landskapet, i utredningsarbeidet. Dette er hensyn og interesser som det skal tas
særskilt hensyn til innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. Selv om området er avsatt til byggeformål i
kommuneplanens arealdel gjelder byggeforbud innen 100-metersbeltet fra sjøen inntil evt. annen
byggegrensen mot sjø fastsettes gjennom reguleringsplan. Kommunedirektøren vurderer at
planforslaget med tilhørende konsekvensutredningen grundig redegjør for virkninger på de
interessene som er innenfor 100-metersbeletet. Vurderingen er at planforslaget ivaretar disse og
øvrige interessene uten uakseptable virkninger.
Kommunedirektøren ser positivt til forslaget og anbefaler å legge det ut på høring og offentlig
ettersyn. Vilkåret at det før utsending utarbeides rekkefølgjebestemmelser som sikrer utbygging av
fortau frem til nærmiljøsenteret og gangvei nærmest sjøen. Samt en ny bestemmelse for maksimal
utnyttelse av sentrumsområde, BS, som samsvarer med illustrasjonene. Kommunedirektøren
kommer i løpet av høringen, i dialog med Statsforvalteren, til å vurdere de alternative løsningene
for håndtering av syredannende berggrunn.
Fakta
Gilje Byggrådgivning AS fremmer på vegner av Just Invest AS forslag til detaljregulering for
Homborsund brygge og nærmiljøsenter. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for et
nærmiljøsentrum med dagligvarebutikk og andre sentrum-funksjoner som kontor, forretning,
servicenæring og boliger. Planforslaget omfatter også en utvidelse av småbåthavnen, grøntarealer
og eiendommen ved dagens dagligvarebutikk. Reguleringen utløser kravet om
konsekvensutredning. Det har vært særskilt fokus på temaene, natur- og kulturmiljø, friluftsliv og
landskapet, i utredningsarbeidet. Dette er hensyn og interesser som det skal tas særskilt hensyn til
innenfor 100-metersbeltet fra sjøen, jf. plan- og bygningsloven § 1-8.
Kommuneplan 2019-2031
Kommuneplanens hovedprinsipp for boligbebyggelse angir at: Ny boligbebyggelse og fortetting
skal i hovedsak skje i tilknytning til Grimstad sentrum og lokalsentrene (Fevik, Vik og
Homborsund). Området er avsatt til sentrumsformål og småbåthavn i kommuneplanens arealdel. I
forbindelse med endring av kommuneplanens arealdel i 2020 ble en utvidelse av sentrumsområdet
behandlet. Området ble etter vedtak i kommunestyret, 20/166, ikke utvidet, se utsnitt fra
saksframlegg 20-4722-22 nedenfor:
[…] det kreves konsekvensutredning … som kan avdekke om det finnes forhold som er i strid med
nasjonale og/eller vesentlige regionale hensyn. … Rådmannen anbefaler heller at utvidelsen tas ut …
og at det gjennom arbeidet med reguleringsplanen for Homborsund nærmiljøsenter … gjennomføres
en konsekvensutredning for området som kan avklare videre muligheter.

Utvidelsen omfattes nå av aktuelt forslag til detaljregulering. For sentrumsområdet finnes særskilte
bestemmelser for bl.a. parkering og utforming (jf. § 3.2.3). Bestemmelsene beskrives nærmere i
avsnittet vurderinger nedenfor.
Areal- og transportplan for arendalsregionen (ATP)
Et av målene med ATP er å begrense veksten i personbiltrafikken gjennom utbyggingsmønster
som reduserer transportbehovet. Dette innebærer satsing på utvikling av kommune- og
bydelssentra samt tettsteder. Homborsund er et av de prioriterte lokalsentrene i kommunen.
Statlig retningslinje for differensiert forvalting av strandsonen langs sjøen
Byggeforbud innen 100-metersbeletet langs sjø, jf. pbl. § 1-8, gjelder innenfor store deler av
planområdet. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv,
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landskap og andre allmenne interesser. Utbygging kan finne sted forutsatt at byggegrense mot sjø
fastsettes. I planretningslinjen konkretiserer de nasjonale forventingen til planleggingen som berør
100-meters beltet. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og unngå uheldig bygging.
Varsel om oppstart 23. desember 2019 – 9. februar 2020
Det kom inn 34 innspill i varslingsperioden, 24 fra privatpersoner. Mange er undertegnet av flere
personer (ett av dem over 150 personer). Innspillinene oppsummeres nedenfor og vedlegges i sin
helhet. I øvrig henvises til sammendraget med forslagstillers kommentarer i planbeskrivelsens
avsnitt 9.
Statsforvalteren i Agder: Byggeforbud i tråd med pbl. § 1-8 innenfor 100-metersbeltet gjelder. Det
forventes grundige vurderinger rundt hensynet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser, og at planen utformes på en slik måte at disse hensynene ivaretas på en god
måte. Et planforslag som legger opp til en utbygging i strid med hensynene i pbl. § 1-8, kan bli
ansett for å være i strid med vesentlige regionale eller nasjonale interesser.
Agder fylkeskommune: Homborsundveien er et viktig element når nærmiljøsenteret skal
planlegges. All utbygging bør ses i sammenheng med stedets historikk, premisser og tålegrense.
Det forventes at det jobbes aktivt med byggehøyder, volumer og plassering av bygg.
Norsk Maritim museum: Det må gjennomføres arkeologisk registrering i fjorden før uttaltes i saken.
Fiskeridirektoratet region sør: Med foreslått plangrense har direktoratet ingen merknad.
Kystverket Sørøst: konsekvenser for sjøfarende og andre brukere av sjøområdet belyses.
Agder Energinett: hensyn må tas bestående anlegg og anlegg som blir nødvendig å etablere.
Homborsunds båtforening: Kartinnspill med forslag til nye brygger og plassering av vaktbod.
Fortidsminneforeningen Aust Agder: Det må gjøres arkeologiske undersøkelser av sjøbunnen og
på land. Områdets karakter, særlig mot sjøen, må endres minst mulig.
Naturvernforbundet i Agder: Bestemmelser om landskapshensyn trengs slik at store masseuttak
ikke tillates. Det forutsettes at det blir foretatt undersøkelser av biologisk mangfold, marinmiljø og
sediment. Området har bestand av salamander, en biotop som ikke må forringes.
Innspill fra grunneier og naboer oppsummeres i fire temaer:
Estetikk og landskap
- Utbyggingen vil endre Homborsunds egenart og historiske miljø på en svært uheldig måte.
- Utbyggingen bør nedskaleres og få preg av tradisjonell sørlandsstil.
- Ny bebyggelsen bør harmonerer med eksisterende og tilpasses landskapet.
Trafikk og parkering
- Nåværende vei er ikke dimensjonert for den økning av trafikk som forslaget legger opp til.
- Konsekvensene av økt trafikk må analyseres og krav til utbedring av veien stilles.
- Hensyn må tas til øyboernes behov for parkering og båtplass.
Naturverdier og byggeforbud innen 100-meters beltet
- Store og irreversibelt naturinngrep. Byggeforbudet innen 100 - metersbeltet må overholdes.
- Det bes om salamanderdammen ikke blir berørt av planene.
- Dumping av syredannende masser i fjorden kan ikke aksepteres.
Lokalsentrum og lokalisering
- Utvikling av lokalsentrum vil gjøre handel i nærmiljø mye mere attraktivt.
- Det er uforståelig at butikkbygg flyttes lenger unna befolkningen.
- Bredere tilbud med eksempelvis treningssenter og kafé vil gjøre Homborsund mer attraktivt.
- At det i samme prosjekt er planer om leiligheter og eneboliger er noe positivt.
- Leilighetsbygg bør ikke blir det rådende elementene i utbyggingen.
Vurderinger:
Kommuneplan og areal- og transportplan for arendalsregionen
Forslaget vurderes å være i henhold til overordnete kommunale- og regionale føringer.
I kommuneplanen finnes 4 bestemmelser som gjelder for det nå aktuelle sentrumsområdet jf. §
3.2.3. Planforslaget vurderes til å oppfyller tre, og avvika fra en. Avviket vurderes kunne
aksepters. Nedenfor: respektive bestemmelsene med kommunedirektørens kommentarer i kursiv.
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a) I første etasje mot offentlig vei skal det være næring/forretning/tjenesteyting.
Bestemmelsen oppfylles - dagligvarebutikk plasseres og orienteres mot torg.
b) For all bebyggelse i sentrumsområdet skal parkering etableres under bakken.
Bestemmelsen oppfylles ikke - halvparten av parkeringen etableres under bakken.
Avviket kan aksepteres, se «parkering» nedenfor.
c) Allmennhetens ferdsel i og langs sjøen skal sikres.
Bestemmelsen oppfylles - naturområde med turveger og gangarealer sikres.
d) Ved utarbeidelse av reguleringsplans skal det legges vekt på at omfang inkludert høyder,
blir tilpasset omgivelsene. Bestemmelsen oppfylles – se «utforming og estetikk».
Særskilte interesser innenfor 100-metersbeltet langs sjøen
Planforslaget vurderes å ivaretar de interessene innenfor 100-metersbeletet som det i henhold til
pbl § 1-8 skal tas særlig hensyn til uten uakseptable virkninger.
Friluftsliv: Planen legger opp til å beholde store deler av naturområdet, ivaretar utsiktspunkt
og siktlinjer og etablering turstier nærmest sjøen. Vurderingen er at selv om deler av
området blir nedbygger øker kvaliteten innen og tilgjengelig til de areal som blir igjen.
Utbyggingen vil ha virkninger på friluftslivets interesser direkte ved byggestart. Den
samlede vurderingen er at planforslaget medfører positive konsekvenser for friluftslivet.
Forutsatt at tiltaket for å sikre allmennhetens tilgang langs sjøen, gangvei «SGG2», blir
opparbeidet før igangsettingstillatelse innenfor sentrumsområdet. Kommunedirektøren
foreslår at et slik rekkefølgekrav utarbeides før planens sendes på høring og offentlig
ettersyn.
Naturmiljø: En biologisk mangfold-kartlegging med anbefalinger er utført (vedlegg 6) med
følgende konklusjon: Det finnes narrmarihand (sterkt truet), i området ut mot sjøen men blir
ikke direkte berørt av aktuelle tiltak ut over at eksisterende stier oppgraderes. Tjernet og
dammen skaper variasjon i landskapet og gir økt biologisk mangfold med levesteder for
vanninnsekter og småsalamandere. For dammen vil det foretas opprenskning få å ivareta
lokaliteten for, den ikke rødlista, småsalamander. For tjernet, som bli igjen innenfor
fellesområdet til den nye bebyggelsen, vil tiltak som gir økt lystilgang fra sør, og opprydding
rundt dammen godt ivareta kvaliteten som levested for salamander. Med det vurderer
kommunedirektøren at planforslaget har tatt hensyn til de biologiske verdiene.
Kulturmiljø: Nærområdet består av selvgrodd og typisk sørlandsbebyggelse med tydelig
identitet. Kommunedirektøren vurderer at planforslaget oppfyller ambisjonen om å tilpasse
forslaget til den eksisterende bebyggelse. Planforslaget vurderes medføre et positivt tilskott
til det bygde miljøet. Les mer i «utforming og estetikk» nedenfor.
Landskap: Forsaget utgjøres av volumer med farger og material som går å finne i den
tradisjonelle bebyggelsen i nærområdet og langs sørlandskysten. Bilder fra en 3Dmodellen, som er blitt tatt fram får å studere landskaps- og fjernvirkninger, er tatt in i
konsekvensutredningen (vedlegg 4). Bland annet ses området fra Kalvehageneset på sid.
18. Forslaget vurderes medføre en fortsatt utbygging av tettstedet Homborsund uten
uakseptable vikinger på landskapet. Flere illustrasjoner finnes i vedlegg 20.
Utforming og estetikk
Det planlegges for bygninger med forankring i tradisjonelt sørlandsk byggeskikk med skrå tak,
trekledning og de karakteristiske fargene oker, hvit og rød. Bygningsvolumene legges omtrent på
terreng og trappes ned mot sjøen som en naturlig tilpasning til landskapet. Sentrum byggene
orienters mot et nytt torv og boligene plasseres i en mer organisk struktur. Forslagstiller har tatt
frem en egen veileder for utforming som finnes tilgjengelig på nett sorlandshus.no. Veilederen
omfatter en enkelt stedsanalyse, eksempel og beskrivelse av forslagstillerens definisjon og mål for
utforming av nye bygg inspirert av en tradisjonelt sørlandsk byggeskikk. Planbestemmelsene er
utarbeidet med inspirasjon hentet fra denne veilederen. Kommunedirektøren vurderer at
planforslaget viser en høy og tydelige ambisjon for utforming av bygg og struktur. Unntatt er dog
bestemmelsen om maksimal tillatt BYA, 225 kvm per boenhet. Kommunedirektøren vurderer at
bestemmelsen legger til rette for bygg som ikke samsvarer med vedlagte illustrasjoner eller er
innenfor området tålegrense. Med en justering av bestemmelsen slik at den samsvarer med
illustrasjoner, vurderer kommunedirektøren at forslaget er godt tilpasset nærområdets
forutsettinger og vil medføre flere positive verdier til den bygde miljøet. Kommunens estetiske
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veileder har ingen spesifikke retningslinjer for Homborsund. Forslaget vurdere være i henhold til
veilederens generelle retningslinjer gjeldende naturgrunnlaget (bevaring av landskapssilhuett),
hensyn til næra omgivelser gjennom form, materialvalg og volum. Flere illustrasjoner av forslaget
finnes i vedlegg 20.
Forurensings og virkninger på vannkvalitet
Området har potensiale for syredannede bergart, noe som kan gi negative konsekvenser for
vannmiljøet. Bergets egenskaper, sedimentene i fjorden og sjøvannets evne til å nøytralisere sure
forbindelser er blitt studert. Det presenteres tre alternativer for hvordan bergmassene kan
håndteres ved utbygging. Kommunedirektøren vurderer at det finnes minst et gjennomførbart
alternative - deponi på godkjent anlegg. Kommunedirektøren kommer i løpet av høringsperioden
se på alle alternativene i dialog med Statsforvalteren. De andre alternative er deponi i sjø og
deponi innen tiltaksområdet. Virkningene av småbåthavnens utvidelse på vannmiljøet fremgår av
egen rapport (vedlegg 16). Konklusjonen er at utvidelse ikke vil bidra til noen vesentlig
forurensningsmessig endring for vannressursen.
Trafikk
Det er i dag ingen anlegg for gående og syklende på strekninga mellom dagens dagligvarebutikk
og forslaget nærmiljøsenter. Mye biltrafikk og mange gående og syklende som deler på samme
ferdselsareal kan utgjør en trafikksikkerhetsrisiko. En trafikkanalyse med vurdering av virkninger er
blitt gjennomført (vedlegg 7). Trafikkmengden på den aktuelle strekning av Homborsundveien vil
øke fra omtrent 950 kjøretøy per års-døgn til 1150. På sommeren er trafikkmengden omtrent det
dobbelte. Vurderingen er at planlagte veiløsning (pågående detaljregulering for gang- og sykkelvei
langs Homborsundveien) er god nok for å håndtere økningen. Kommunedirektørens vurdering er
at utbygning av planlagt tiltaket, fortau på strekninga dagens butikk fram til nærmiljøsenter, er
nødvendig før igangsettingstillatelse innenfor sentrumsområde. Dette for å sikre en akseptable
trafikksikkerhet men også for legge til rette for at gang- og sykkel skal være et tilgjengelig og
attraktivt alternativt til biltransporter.
Parkering
Planforslaget omfatter parkering til nye boliger, nærmiljøsenteret, småbåtshavnen og øyboer.
Disponering og prinsipper for parkering redegjøres for på side 40 i planbeskrivelsen. Innen vestre
del av planområdet finnes i dag en eksiterende parkeringsplass på kommunal eiendom. Forslaget
gir planrettslig hjemmel til dagens situasjon og til en utvidelse. Parkeringen skal brukes til
småbåthavnen og øyboer. For nye boliger skjer parkering i garasjeanlegg i bakkeplan/kjeller, ca.
30 plasser. En løsning som er i henhold til kommuneplanens bestemmelse § 3.2.3 b:
For all bebyggelse i sentrumsområdet skal parkering etableres under bakken.
Parkering til nærmiljøsenteret, ca. 30 plasser. foreslå som markparkering, En løsning som avviker
fra kommuneplanens bestemmelser. Parkeringen på bakkeplan vurderes å kunne, forutsatt god
utforming, utgjøre en naturlig del av en plass med flere funksjoner, se illustrasjon 9 i vedlegg 20.
Kommunedirektøren vil i løpet av det fortsatte arbeidet se en konkretisering av utformingen av
arealet torg og at og opparbeidelse sikres i bestemmelser. Forslagstiller foreslår en
parkeringsdekning tilsvarende kommuneplanens krav for Grimstad sentrum, dvs. 1 parkering per
boenhet. Kommunedirektøren står bak den forslagne parkeringsløsningen og kan akseptere
avviket fra bestemmelse om parkering under bakken.
Slukkevann
Ny bebyggelse krever brannvannkapasiteten på 20 l/sek for boliger og 50 l/sek for næring. Per i
dag er kapasiteten 37 l/sek. Tiltak for å øke kapasiteten finnes i kommunens investeringsplan med
ferdigstillelsen i 2024. Forslagstiller presenterer to alternative midlertidige løsninger for økt tilgang
på brannvann, se vedlegg 9. Enten container som har påkoblet strøm og tilførsel av sjøvann eller
tilførsel av vann via basseng/tank. Brannvesenet har utallet at løsning med tank for midlertidig
supplering av slokkevann er mulig, men med krav på både kapasitet og plassering. En fungerende
løsning vurderes kunne finnes i dialog med brannvesenet i løpet av høringsperioden.
Brannvesenet fremfør også at vannforsyning til sprinkleranlegg ikke kan forskutteres. Krav til
vannmengde til sprinkleranlegg fremkommer ved prosjektering av anlegget. Det betyr av begrenset
kapasitet kan komme å begrense mulighetene for næringsformål selv om en midlertidig løsning i
øvrig kan aksepteres.
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Næringshensyn
Dagens dagligvareforretning har en viktig handelsfunksjon både for fast- og fritidsboende.
Planforslaget legger opp til utvikling av et lokalsentrum som vil styrke Homborsund som et viktig
lokalsenter, og bidra til at det vil være mer attraktivt både å bosette seg og å drive næring i
Homborsund. En styrking av Homborsund vil være positivt også for utviklingen av Omre
næringsområde. En utbygging av Omre vil kunne medføre at flere ønsker å bosette seg i
Homborsund, og det vil da ha betydning om man har et lokalsentrum med flere tilbud enn hva
tilfellet er i dag. For nærmiljøsenteret (og Omre) er det viktig at man får fortgang i prosessen rundt
gang- og sykkelvei.
Øvrig
For øvrige utredningstemaer vises det til planbeskrivelsen og konsekvensutredningen.
Kommunedirektøren står bak hovedprinsippene og omfattingen av foreslåtte planbestemmelser,
unntatt bestemmelsen om utnyttelsen innen BS. Arbeidet med planbestemmelser kommer til å
fortsette, i dialog med forslagstiller, i løpet av høringsperiode.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler teknisk utvalg å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn
på vilkår at det før utsending blir utarbeida rekkefølgjebestemmelse som sikrer at utbygging av
fortau langs Homborsundveien og gangvei nærmest sjøen blir utbygget før igangsettingstillatelse.
Samt ny bestemmelse for maksimal utnyttelse av sentrumsområde, BS, som samsvarer med
illustrasjonene
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