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1 Innledning
1.1 Generelt
Krav om konsekvensutredning følger av plan- og bygningslovens kapittel 4. Konsekvensutredningen
skal beskrive virkningene for miljø og samfunn av enkeltområder og av de samlede
arealbruksendringene i planforslaget, dvs. hvilken grad av konflikt som kan forventes mellom
foreslått utbygging og berørte verdier og interesser. Utredningen skal beskrive både de virkninger
som følger av selve arealbeslaget og de virkninger utbyggingen har for influensområdet. Virkningene
av nye utbyggingsområder, vesentlig endret arealbruk i eksisterende utbyggingsområder og de
samlede virkninger av arealendringene skal utredes. I noen tilfeller er også endringer i utfyllende
bestemmelser underlagt utredningsplikt.
Konsekvensutredningen skal i størst mulig grad baseres på eksisterende kunnskap og tilgjengelige
utredninger og kartlegginger. Dersom en mangler viktig kunnskap kan det være behov for å utføre
enkelte tilleggsutredninger. Der planforslaget inneholder strategier for fremtidig arealbruk skal det
også gis en vurdering av hvordan disse strategiene vil påvirke miljø og samfunn.
Reguleringsplan med konsekvensutredning er utarbeidet i en parallell prosess. Utredningstemaene er
angitt ut fra oppstartsmøtereferatet med kommunen. Konflikter er identifisert og tatt hensyn til for å
eliminere eller redusere mulige konflikter. Konsekvensutredningen er utført i henhold til veileder T1493 og rundskriv fra Klima- og miljødepartementet av 10. juni 2016. I konsekvensutredningen
presenteres kunnskap om temaet og antatte virkninger av dette for miljø og samfunn.
Hvert enkelt tema er vurdert i forhold til 0- alternativet, som tilsvarer sannsynlig utvikling av området
uten utbyggingen. Samlet vurdering av konsekvens for temaene er supplert med faglig skjønn,
lokalkunnskap og eventuelle spesielle forhold ved den aktuelle utbyggingen.
Utredningstemaene innehar egne kapitler nedenfor. Samtlige tema er vurdert ut fra en beskrivelse
av de aktuelle områdenes verdi for hvert tema og på hvilken måte plangrepet påvirker temaet
(omfang). Det er ikke gitt en konkret skala for verdi og omfang for til slutt å angi en konsekvens.
Øvrige tema er vurdert på samme måte men uten å angi konkret skala for verdi og omfang. For
temaene er det gjort en verdivurdering og hvilke kriterier som har ligget til grunn for vurderingen.
Ved beskrivelse av verdi er dagens situasjon, kvaliteter og status for temaet i det aktuelle område
(hele eller deler av planområdet) utgangspunktet. For omfanget er dette vurdert i forhold til 0alternativet. Verdi og omfang er vurdert etter en samlet vurdering og det er deretter gitt en skala for
konsekvensgrad.
For de utredningstema det er relevant for, blir det beskrevet avbøtende tiltak og eventuelt hvilke av
disse som er innarbeidet i planforslaget. Til slutt i kapittelet blir det gitt en oppsummering av
konsekvenser og avbøtende tiltak.
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konsekvens
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1.2 Oppstartsmøtet

14. november 2019 ble det avholdt oppstartsmøte Grimstad kommune. Konklusjonen vedrørende
konsekvensutredning ble at den ikke omfattes av § 6 (skal konsekvensutredes og ha program).
Men planen omfattes av § 8 (skal konsekvensutredes dersom planen har vesentlige virkninger). Det
ble vurdert samtlige tiltak i vedlegg 2, og konklusjonen ble følgende:
10 b: «Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområdet inkludert kjøpesentre og
parkeringsanlegg.
Vurdering.»
Planenhetens vurdering: Tiltaket er ikke av størrelsen eller er lokalisert innen et området
med forutsettinger eller verdier at planen kan vurderes medføre vesentlige virkninger.
10 k: «… vannbygging til sjøs som kan medføre endring av kysten, f.eks. moloer.
12 b: lystbåthavner.
Planenhetens vurdering: Vannforekomsten oppnår miljømålet men tilstanden får ikke
forringes. Ifølge vanndirektivet. Tiltaket innebærer bygging i sjø og utvidelse av båthavn.
Mulige virkninger: forstyrring av bunnsediment i sjøen, økt forurensing fra
havneaktiviteter, endrede strømningsforhold, økt avrenning fra landområde med ev.
syredannende fjell. I følge veileder til § 10 i forskrift om konsekvensutredninger skal en
plan som kan føre til at miljøtilstanden kan bli forringet fra en tilstandsklasse til en annen
normalt utløse konsekvensutredning. I tillegg finnes det en rekke prioriterer arter i
området, hvilket har betydelse ved vurdering i henhold til § 10. Planenhetens samlede
vurdering er at den del av planen som omfatter småbåtshaven og fylling i sjøen utløses
kravet om konsekvensutredning. Konsekvensutredningen bør avgrense til å klargjøre
planens virkninger på sjøen.
Når det gjelder kommunens stilling til om planen kan få vesentlige virkninger ble følgende
konkludert: Planens tiltak innen småbåthavn og sjø vurderes medføre vesentlige virkninger og utløser
kraven om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning § 8.
I etterkant av oppstartsmøtet er det holdt jevnlig dialog med kommunen. Det er under prosessen
foreslått en tilpasning av areal til sentrumsformål. Dette er vist som illustrasjon/modell for møte med
kommunen. I den forbindelse er det blitt foretatt en ny vurdering som konkluderer med at utvidelse
av sentrumsformålet ikke omfattes av pkt. 25 i vedlegg 1. Samtidig vil den kunne omfattes av pkt. 11
j) i vedlegg 2; Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.
Følgelig må det foretas vurdering av konsekvensene for miljø og samfunn ved anleggelse av
sentrumsformål innenfor område avsatt til LNF-formål i kommuneplanen.
Det er vedlegg I som stiller kravet når det utløser krav om konsekvensutredninger. Aktuelt tiltak vil
kunne være nr. 25; Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. I
veileder om konsekvensutredninger fra departementet
(http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--ogbygningsloven/id2691310/) er det vurdert av departementet om at dette gjelder dersom området er
større enn 15 dekar. I planforslaget foreslår vi omdisponering av området avsatt til sentrum, og at
det utgjør ca. to dekar i avsatt LNF-område. Område som reguleres til sentrumsformål vil ikke være
større enn arealet som er avsatt kommuneplanen. Utvidet område vil uansett ikke overgå 15 dekar
som departementet har vurdert at nr. 25 skal gjelde for. Derfor anses det ikke som aktuelt å utløse
krav om konsekvensutredning som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning.
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I reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg II må det vurderes om vedlegg II, nr. 10 b);
Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg faller inn,
og/eller om nr. 11 j); Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for
offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål er aktuell.
I overnevnte veileder er det nevnt at «Etablering eller regulering av boligområder mindre enn 15
dekar, og som er en del av sentrumsutvikling i byer og tettsteder, vil kunne omfattes av vedlegg II nr.
10 bokstav d.» En tilpasning av avsatte sentrumsområde må anses som «del av sentrumsutvikling i
byer». Reguleringsplaner for tiltak nevnt i vedlegg II må vurderes nærmere etter § 10 for å avklare
om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
I tråd med § 10 er det vurdert ulike kriterier av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger
for miljø eller samfunn. En liten utvidelse av sentrumsformålet er vurdert å kunne være aktuelt for §
10 d): Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift
eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet.
Planen innebærer en liten omdisponering av areal avsatt til LNF(R) i kommuneplanens arealdel og vil
dermed kunne utløse krav om konsekvensutredning. Derfor er det foretatt en konsekvensutredning
som gjelder forholdet til kommuneplanen og eventuell omdisponering av LNF(R) areal i
kommuneplan til sentrumsformål.

2 Samfunnsmessige virkninger / Forholdet til kommuneplanen
2.1 Dagens situasjon
Befolkningsutviklingen i bygda er ikke så god som før. Dekningen på skole og barnehage hadde
ønskelig vært høyere. Kollektivdekningen kunne vært bedre. Bygda får en lav andel av de offentlige
investeringene i kommunen. Dagens butikk er nedleggingstruet. Eiendomsprisene i Homborsund er
relativt lave i forhold til andre nærliggende kystnære tettsted.

2.2 Kommuneplanprosessen

Sentrumsområdet som vist i kommuneplaninnspillet var det som ble presentert for politikerne og
dette som var i innspillet som var en del av høring og kunngjøringsdokumentene. Det var dette som
var hovedbeslutningsgrunnlaget til politikerne, selv om kommuneplankartet viste noe annet er dette
ikke lett for noen å se den avgrensningen i en så stor målestokk. De som har engasjert seg og uttalt
seg av sektormyndigheter må man også forventer at leser kommuneplaninnspillet. Kommunen har
bekreftet at endringen var en feiltolkning av kartet. De har også bekreftet at endringen av
utbredelsen av sentrumsområdet fra innspillet til endelig kommuneplankart ikke ble kommunisert til
politikere eller andre i saksfremlegg. Naturlig nok fordi de vel ikke visste at de hadde tegnet det feil.
Ettersom fylkesmannen var i mot at feilrettingen ble tatt som mindre endring, har rådmannen i
forbindelse med mindre endring anbefalt at rettingen tas i forbindelse med detaljregulering.
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Figur 1 Dette kartet lå til grunn for kommuneplaninnspillet. Det ble gjort vesentlige innskrenkninger på land og i vann, uten
at det ble kommunisert til politikere eller i høring.

2.3 Planens virkninger

Kommuneplanen angir blant annet de regionale føringene i forbindelse med kommuneplanen. For de
regionale planene så legges målet for samfunns- og arealutviklingen til grunn i
kommuneplanarbeidet. I denne sammenheng er særlig areal- og transportplan for Arendalsregionen
(https://www.atp-arendalsregionen.no/) førende. Denne regionale planen gir føringer for felles og
langsiktige rammer for bolig-, areal- og transportutviklingen i Arendalsregionen i et 2040-perspektiv.
I Grimstad kommune er Fevik, Vik og Homborsund/Eide foreslått som prioriterte lokalsentra for 80 %
vekst i tillegg til sentrumsområdet i Grimstad.
Kommuneplanen angir videre arealstrategier og hovedprinsipper for gjeldende
kommuneplanperiode. Innen hovedprinsipp for boligbebyggelsen så skal ny boligbebyggelse og
fortetting i hovedsak skje i tilknytning til Grimstad sentrum og lokalsentrene (Fevik, Vik og
Homborsund) og langs definerte kollektivakser.
Homborsund er pekt på som et lokalsenter i forbindelse med ATP. I fremtidige planer bør det ses på
et egnet område for sentrumsutvikling som styrker eksisterende tjenestetilbud som skole, barnehage
og butikk. I Homborsund er det foreslått avsatt et område til sentrumsformål som legger forholdene
til rette for et styrket lokalsentertilbud.
Utviklingen i området vil bidra til økt aktivitet i området, og dermed tilrettelegge for større
investeringer og begivenheter i Homborsund. Dette vil styrke Homborsunds posisjon som et tettsted
under utvikling. Utviklingen vil sørge for at Homborsund får økt sykkelsetting og styrket den lokale
næringsutviklingen. Videre vil utbyggingen av nærmiljøsenteret og Homborsund brygge ha en positiv
virkning på turistnæringen i Grimstad kommune.
Med det som utgangspunkt er det sett på hvordan avsatt område samsvarer med planforslaget.
Planforslaget viser at en liten del av det som er avsatt til LNF(R)- areal i kommuneplanen foreslås som
sentrumsformål. Samtidig er deler av det som er avsatt som sentrumsformål foreslått som
grønnstruktur. I tillegg til foreslåtte områder er det store deler av planen som sikrer og ivaretar
allmennhetens interesser. Arealet til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel er ca. 8.100 m2.
Arealet avsatt til sentrumsformål i planforslaget er ca. 6.000 m2. Innenfor foreslåtte sentrumsformål
vil det også tilrettelegges for områder for allmennheten. Det følger naturlig da intensjonen med
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formålet sentrum er at det etableres møteplasser og tilrettelagte områder for å tiltrekke seg
allmennheten.
Arealmessig vil det ikke være konsekvenser for endringen av formål. Når det gjelder verdien av
området avsatt til LNF(R) areal, så er det undersøkt de offentlige databasene og vurderinger i marka.
Området er et natur-/friluftsområde. Det vil si at det ikke er landbruksområde der drives dyrking eller
skogsarbeid. Området inkluderer en dam. Hele planområdet har blitt vurdert ut fra biologisk
mangfold. Men når det gjelder området utenfor sentrumsformål i kommuneplanen anbefales
følgende:
Det har vært vurdert ulike former for bruk av området, blant annet utfylling, men et alternativ
er å beholde dammen (tjernet) som en del av et mer et åpnet felles område for den nye
bebyggelsen, som i hovedsak vil komme i bakkant av dammen. Økt lystilgang fra sør, og
opprydding rundt dammen kan godt kombineres med å ta vare på tjernet som et viktig
element i et framtidig friluftsområde som er åpen for allmenheten. En slik løsning vil på en
god måte ivareta de viktigste biologiske verdiene i det undersøkte området.

Figur 2 Diagram som viser hvordan fordelingen av formålene er foretatt. Arealene er nogenlunde like, samtidig som areal til
sentrumsformål trekkes lengre unna sjøen.

Planforslaget er også vurdert opp mot ulike alternativer der avgrensningen i kommuneplanen er
fulgt. I denne sammenheng vil et 0-alternativ være å følge avgrensningen i kommuneplanen. Det vil si
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at all bebyggelse skjer på nordsiden av dammen. Det vil høyst sannsynlig gi mindre preg av
sørlandstil, mindre selvgroddhet i ny bebyggelse. Estetisk ville man trolig gått videre med estetikken
vist i kommuneplanforslaget. Det ville ha gitt en todelt byggestil, der det er en samtidsbyggestil for
nærmiljøsenteret, mens det for de frittliggende boligene kunne ha forsøkt å ivareta sørlandstilen.
Som følge av utnyttelse av avsatt sentrumsformål, ville det medført at dette alternativet hadde gitt
mer og tettere bebyggelse nærmere sjøen. Ut fra de vurderingene som er foretatt tidligere i
prosessen ville en utbygging i tråd med kommuneplanens avgrensning medført mer og tettere
bebyggelse i strandsonen for å ivareta innholdet som et nærmiljøsenter skal ha, forskjellene i
tjenestetilbudet, antall enheter som er nødvendig for å bygge opp om et nærmiljøsenter. Sett opp
mot planforslaget ville en eventuell reduksjon av antall enheter gitt et preg av eksklusivitet og flere
luksusboliger for å friste kapitalsterke personer som høyst sannsynlig bare ville brukt området
mindre deler av året. Det er også stor sannsynlighet for at det ville medført mer terrengarbeid og
sprengning. Med bebyggelse mot sjøen og mer terrengbearbeiding ville det ha gitt større
avstandsvirkninger på landskapet. Det er og stor sannsynlighet for at det ville gitt større innsyn til
nabobebyggelsen. Dette er momenter som er satt opp mot planforslagets løsninger og utforming.
I vår vurdering, og som er videreført i planforslaget, er det valgt å utrede det vi i samråd med
kommunen har funnet er best.

Figur 3 Utsnitt fra modell som viser bebyggelse helt nede på brygga. Denne ble brukt i forbindelse med presentasjon til
kommuneplanen.

2.4 Konsekvenser

Når det gjelder konsekvensene for forholdet til kommuneplanen vil det på generelt grunnlag være
negativt å etablere sentrumsformål på arealer som er avsatt til LNF-område. Samtidig vil det være
positivt at sentrumsformål trekkes bort fra sjøarealet. Blant annet vil mest mulig bebyggelse
nærmest butikken være med på å sikre at lokalbutikken får en trygg helårsdrift. Med grunnlaget
lokalt på plass muliggjør det etablering av ny flott butikk med utvidet åpningstid. Dette får positive
synergier for hele bygda. Det vil trekke til etablering i andre nærliggende områder avsatt til
bebyggelse. I sum styrker dette grunnlaget for aktiviteter for barn og unge, for kollektivtrafikk, for
barnehage og skole. En urbanisering vil beviselig være meget positivt for eiendomsprisene til
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nærliggende eiendommer. Det ser man i alle steder av verden at jo nærmere en eiendom beligger
urbane kvaliteter, handel og tjenestetilbud jo høyere blir eiendomsverdiene.
Å styrke lokalsenteret Homborsund kan sammenlignes litt med at Arendal vil styrke Saltrød for å
demme opp mot lekkasje av familier til Froland (spesielt barnefamilier). I et klimaperspektiv vil det
være bedre.
Å styrke gjennomførbarheten i planen muliggjør større kvalitet på handels- og tjenestetilbudet. En
konsekvens av dette er forbedret grunnlag for turistnæringen i bygda som er representert med blant
annet to campingplasser.
Det at det etableres bebyggelse nærmere butikken vil gjøre at flere vil gå til butikken for å handle. I
forhold til dagens situasjon så vil det medføre mindre biltrafikk.
Ved at sentrumsområdet trekkes bort fra sjøen og bort fra Nalsteinveien trekkes det også bort i fra
de nærmeste naboene som offentlig har reagert sterkest på at sentrumsområdet er flyttet. Det
bidrar til mindre innsyn og større avstand for dem.

Figur 4 Historisk foto som viser deler av planområdet. Bildet er antageligvis fra 50-60-tallet, men det viser at det har skjedd
mye gjengroing av området siden da. Planforslaget vil ivareta bedre en reversering av gjengrodd landskap enn alternativene
(Foto hentet fra Grimstad Adressetidende).

Forslag til avbøtende tiltak:
− Dammen integreres som en del av det allment tilgjengelige uteområdet i sentrumsområdet.
På den måten ivaretas det biologiske mangfoldet i området.
− For å beholde dammen må veien ligge på sørsiden. Bebyggelsen på sørsiden representerer
justeringen av sentrumsområdet. Tosidig bebyggelse er med å etablere gaterommet man er
ute etter.
På bakgrunn av en sammenstilling av verdi og omfang får forholdene for de samfunnsmessige
virkningene ha ubetydelig konsekvens.
Stor positiv
konsekvens

Liten positiv
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

x

Liten negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens
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3 Friluftsliv
3.1 Dagens situasjon

Eidebygda har uvanlig høy andel varig sikrede sjønære arealer for friluftsliv. Både naturlige og
tilrettelagte. Delvis på land som eksempelvis Kalvehageneset, Hoveneset og Kjekstadneset. I stor
grad også på øyer som Homborøy, Ålesøy, Auesøy med tilhørende skjærgård for ikke å glemme
Homborsund fyr på Store Grønningen. Deler av planområdet blir i dag aktivt benyttet til friluftsliv.
Men det gjelder ikke området som er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen. Her er det liten
aktivitet for friluftslivet. Dette området har dårlig tilgjengelighet, særskilt i strandsonen. For
resterende del av planområdet er det i dag fine fjell og svaberg som benyttes til bading og fiske. Det
er skogkledde områder som fører til åpne områder ved sjøen. Mellom Dannevig og Høyfallsvig er det
et eksisterende område som brukes til bading.
Det bratte fjellet der dagens brygge slutter og en fritidsbolig med brygge og sjøbod gjør at ferdsel
langs sjøen er helt umulig. Brygger helt inntil land gjør at ferdsel langs land – i sjøen – er umulig.
(Padling, SUP, svømming osv).

Figur 5 Foto som viser det nevnte bratte fjellet som stuper i sjøen og vanskeliggjør ferdsel langs sjøen.
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Figur 6 Her vises lille Lauvviga der eksisterende sjøbod ligger i dag, samt det bratte fjellet og vanskeligheten med ferdsel
langs sjøen i dag.

3.2 Planens virkninger

For den delen av området som foreslås som sentrumsformål i planforslaget så vil dette bli klart mest
berørt av utbyggingen. De kystnære områdene vil i all hovedsak ikke påvirkes av utbyggingen og
dermed beholde sin høye verdi som område for friluftsliv. Utbyggingen sørger også for at gis tilgang
til flere nye områder der det blant annet tilrettelegges for rekreasjon. Planen legger til rette for at
sjøområdene åpnes om og gis en mer tiltalende utforming og tilgang. Bryggeslengen videreføres og
gir muligheter for flere turløyper og rundløyper i området.

Figur 7 Diagram som viser bryggesleng, hovedakser, turstier m.m. Den viser ferdsel i og langs sjøen.
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Figur 8 Diagram som viser hvilket område som blir berørt og hva som blir beholdt/oppgradert.

3.3 Konsekvenser

En utbygging kan på generelt grunnlag kunne medføre en forringelse av friluftskvalitetene. For
området som i hovedsak skal bygges ut, er det i dag lite friluftsinteresser. Utbyggingen er med på å
legge til rette for å at friluftskvalitetene øker. Planen legger opp til å beholde store deler av
naturområdet, den ivaretar utsiktspunkt, siktlinjer mot sjøen og den tilrettelegge og etablerer
turstier som vil øke kvaliteten for friluftslivet. I tillegg legges det solid fokus på å øke kvalitetene i og
langs sjøen. Dette, sammen med avbøtende tiltak nevnt under, vil gjøre at flere får tilgang til
friluftsområdene på øyene og ute på sjøen. Etablering av molo vil øke mulighetene for stangfiske,
som er svært positivt for friluftslivet. En skal huske på at bebyggelsen både støtter opp om og
muliggjør etablering av et nærmiljøsenter som pr i dag ikke finnes. Det ligger tilrette for utvidet
åpningstid på butikken. På den måten vil stedet bli et utgangspunkt for turer på land, men også i
vann, 24/7. Det å kunne kjøpe seg en vaffel, noe drikke, en kvikk-lunsj eller et eple til å ta med på
turen, eller som en belønning etter turen er en «gulrot» for økt friluftsliv. Eksempler på dette ser
man jo for eksempel ved kakaostasjonen ved en skiløype og i mange andre sammenhenger. På
bakgrunn av en sammenstilling av verdi og omfang får forholdene for friluftslivet en stor positiv
konsekvens.
Forslag til avbøtende tiltak:
- Fritidsbolig, brygge og sjøbod flyttes slik at det muliggjør rundløype
- Lysthus endres fra et privatiserende element til å bli en offentlig attraksjon
- Etablering av brygge/strandpromenade forbi fjell som stuper i sjøen rett utenfor der dagens
brygge slutter i GN4.
- Sti knyttes til GNF der det i dag ikke er mulig å passere langs sjøen grunnet privat brygge og
sjøbod.
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Etablering av minst to båtplasser for offentlig båtdeling.
Tilrettelegging av stier som vist i modell og plankart. Å bruke kutterflis, gjerne fra vegetasjon
som fjernes er god sirkulærøkonomi. Flislagte stier er behagelige å gå på og lukter godt.
Det legges til rette for nye badestrender, badebrygger, kajakk og SUP-brygger og utvidelse av
småbåthavna

En nedbygging av skogsområdet muliggjør oppgradering av de mest sjønære arealene. De samlede
verdiene for friluftslivet vurderes å øke innenfor området.
Stor positiv
konsekvens

x

Liten positiv
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

4 Natur – og kulturmiljø
4.1 Dagens situasjon
Berggrunn
Området består av pelittisk gneis med tilstedeværelse av tynne kvartsitter. Dette er en metamorf
bergart der uregelmessig bånding eller foliasjon forekommer. Dette er som oftest forårsaket av
variasjoner i innholdet av glimmermineraler og mer kornete mineraler som f.eks. kvarts og feltspat.
En eldre kartlegging viser til kisimpregnering akkurat i dette området.
Løsmasser
Området består av marine løsmasser, og tiltaksområdet viser at 50% er fjell i dagen. Vegetasjonen
består av et tynt løsmassedekke hovedsakelig i forsenkningene. Ellers består vegetasjonsdekket av
mose, blåbærlyng, spredde forekomster av mindre løvtrær og etablert storvokst furutrær.
Naturtyper
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper (jf. forskrift om naturmangfoldloven) i planområdet. I
Miljødirektoratets naturbase finnes det ingen naturtypelokaliteter. I forbindelse med planarbeidet er
det utført en biologisk mangfold-kartlegging. Det finnes narrmarihand, som trolig finnes i
svabergområdet ut mot sjøen. Dette området blir ikke direkte berørt av aktuelle tiltak i
reguleringsplanen ut over at eksisterende stier og tråkk oppgraderes.
Det undersøkte området har en naturtype dominert av furu og lyngarter, som er typisk for de skrinne
heiene langs Agderkysten. Tjernet, den kunstige “vanningsdammen” og en liten dam i svabergene
skaper variasjon i landskapet og gir økt biologisk mangfold med levesteder for vanninnsekter og
småsalamandere.
Kulturmiljø
Kulturmiljøet i planområdet består av eksisterende fritidsbebyggelse. Lauvvigvarden, eksisterende
boligbebyggelse. Homborsund består av selvgrodd og typisk sørlandsbebyggelse som gir en identitet
til bygda. Ambisjonen i planforslaget har vært å videreføre dette i planområdet og tilpasse forslaget
til eksisterende kulturmiljø. Det har i tidligere faser vært sett på annen type arkitektur og identitet,
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men konklusjonen har vært å styrke det allerede eksisterende kulturmiljøet. Videre at det ikke blir en
dårlig kopi av dagens miljø, men en nennsom og tilpasset struktur. Det har videre vært viktig å få
frem selvgroddheten tilsvarende eksisterende kulturmiljø.

4.2 Planens virkninger

Når det skal vurderes planens virkninger er det avhengig av at det skal foretas inngrep som medfører
at registrerte naturverdier vil kunne gå tapt. Som nevnt under dagens situasjon er det få registrerte
naturverdier i området. Og de registrerte naturverdiene som er registrert er i hovedsak uten
områder som det skal foretas inngrep. Når det gjelder naturområder, turstier etc, så kan det gjøres
mindre tiltak. Kartleggingen av biologisk mangfold har følgende anbefaling:
Det har vært vurdert ulike former for bruk av området, blant annet utfylling, men et alternativ er
å beholde dammen (tjernet) som en del av et mer et åpnet felles område for den nye
bebyggelsen, som i hovedsak vil komme i bakkant av dammen. Økt lystilgang fra sør, og
opprydding rundt dammen kan godt kombineres med å ta vare på tjernet som et viktig element i
et framtidig friluftsområde som er åpen for allmenheten. En slik løsning vil på en god måte
ivareta de viktigste biologiske verdiene i det undersøkte området. Restaurering/opprenskning av
dammen i svaberget, og opprydding av området rundt tjernet er gode tiltak for å ta vare på
området som en lokalitet for småsalamandre.
Registreringene av narrmarihand (sterkt truet) og kusymre er flotte elementer som bør tas vare
på i den mer kystnære delen av området. Lokaliteten for narrmarihand ligger trolig utenfor
planområdet, men lokaliteten bør sjekkes med tanke på å ta vare på denne. Denne forekomsten
vil ikke bli berørt av den planlagte utbyggingen, men være en del av friluftsområdet i svabergene
utenfor området er tenkt bebygd.

4.3 Konsekvenser

De biologiske verdiene i planområdet finnes det mot sjøen, svabergene, og i dammene. De tiltak som
foreslås i planen og som krever størst inngrep i naturen er etablering av nærmiljøsenter med
forretning, kontor, næring, tjenesteyting, bolig etc. I tillegg til etablering av gang- og sykkelvei
innenfor sentrumsformålet, samt etablering av snuplass for buss og tilrettelegging for nedgravd
renovasjon. Ingen av disse tiltakene berører viktige registrerte naturverdier, men utbyggingen av
sentrumsformål og tilhørende gang- og sykkelvei grenser inntil dammen (tjernet). Veien er lagt
utenom dammen (tjernet) og det samme er ny bebyggelse. Dammen vil bli et åpent område for
allmennheten. Etablering av såpass konsentrert bebyggelse, så sentralt i Homborsund demper
presset på mer spredt utbygging av naturområder, landbruks og friluftsområder andre steder. Det
bidrar også til mindre nedbygging av myrlendte områder.
Kulturmiljøet blir videreført ettersom man har etablert bestemmelser knyttet til estetisk veileder
som har såpass konkrete føringer til byggeskikk. Den nye bebyggelsen vil representere sørlands
byggeskikk anno 2020 og fremover. Skjærgården skal ikke bare være et museum, men det skal også
være representert med bebyggelse fra samtiden, som for vi for ettertiden kan bli målt på.
Avbøtende tiltak:
− Det bør gjennomføres en sjekk av status for narrmarihand i forkant av tiltak i
naturområdet/svabergene.
− Rekkefølgekrav til opprenskning av dam (VNV2) på innsiden av badebryggen.
Planen oppfyller kravene i naturmangfoldlovens §§ 4 og 5 om forvaltningsmål for naturtyper og
arter. Planen vurderes på dette grunnlaget å ha ubetydelig negativ konsekvens for naturmiljøet.

side 14

Detaljregulering av Homborsund brygge og nærmiljøsenter

Stor positiv
konsekvens

Liten positiv
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

x

Konsekvensutredning
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5 Landskap
5.1 Dagens situasjon

Planområdet ligger i Grimstad kommune innerst i Homborsundfjorden. Med sine holmer, kiler og
sund er Homborsundfjorden nokså typisk i landskapsregionen Skagerrakkysten. Området er noe
eksponert for vær og vind men ligger i gunstigste klimasonene i landet med mange soldager og
varmegrader. Det er oppstikkende bergkoller, åser og bergdrag mellom bebyggelse og skog.
Vegetasjonen er dominert av furu men også varmekjære treslag som eik. Her er det ingen
jordbruksmark. Området er på store deler utbygd, dominert av eneboligbebyggelse og båtliv og havn
nede ved sjøen.
Selve utbyggingsområdet fremstår i dag som ikke utbygd. Unntaket er eksisterende hytte ned mot
sjøen, og tilknytningsvei fra fylkesveien til hytta. Forøvrig er Homborsund brygge bebygget frem til
Nalsteinsskjær. Det er parkeringsplasser på vei ned mot Dannevig og Høyfallsvig. Området er
nærmest omringet av utsprengte fjellskjæringer på nesten alle kanter, bortsett fra mot syd.

Figur 9 Detaljer fra dagens Homborsund brygge.

5.2 Planens virkninger

Forslag til ny reguleringsplan tar utgangspunkt i oppføring av et par sentrumsbygg med kombinert
forretning, kontor, næring, samt boligbebyggelse. Denne bebyggelsen har forholdsmessig store
volum, men i all hovedsak legges det opp til mindre boligbebyggelse som er tilpasset
omkringliggende omgivelser og bebyggelse. Deler av området forutsetter endring av formålet, men
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hele området er sett under ett og det medfører sentrumsboliger lenger unna sjøen, mens området
ved sjøen forbeholdes allmennheten og grønnstrukturen og de bare fjell beholdes. Det utarbeides
estetisk veileder, samt modell, som forutsetter sørlandstil. Det medfører også variasjon i høyde,
volum, takvinkler etc. Ut fra modellen og de høydene som foreslås på ny bebyggelse så vil området
ikke fremstå eksponert eller være utpreget synlig. Synligheten vil avta kraftig med avstanden fordi
det visker ut detaljeringen. Bygningsmassens synlighet vil være størst i nærområdet.

5.3 Sårbarhet

Landskapets sårbarhet er her ment som landskapets estetiske tåleevne for det tiltaket som
planforslaget omhandler. Som et kriterium for å vurdere landskapets tåleevne er landskapsrommets
åpenhet og størrelse brukt. Den indre del av fjorden har vegger som definerer det indre
landskapsrommet og avgrenser innsyn og utsyn. Landskapets sårbarhet er vurdert til å være stor i det
indre landskapsrommet og fjorden men avtakende med avstand ute i det ytre landskapsrommet. Den
planlagte bygningsmassen er på størrelse med bygningsmassene og anleggene som allerede finns i
den indre delen av det indre landskapsrommet. Det vil heller ikke være høyere enn eksisterende
bygningsmasse. Tiltaket vil ikke kunne endre landskapsrommets karakter i nevneverdig grad. På
grunn av at bebyggelsen trekkes bort fra sjøen i innerste del av fjorden, vil det være mindre synlig.
Spesielt gjelder det for de som kommer inn fjorden med båt og for bebyggelsen som har utsikt ned
mot den indre del av fjorden.

5.4 Konsekvenser

Forskjellige deler av Norge har forskjellige attraksjoner. På Sørlandet er det å ferdes i båt langs
Blindleia i sterk grad knyttet til å iaktta og oppleve bebyggelsen langs sjøen. Andre eksempler på
denne aktiviteten er å sykle eller reise på annen måte til Brekkestø, Biodden eller mange av de andre
gatene. For å vandre gjennom gatene og iakta bebyggelsen. Ambisjonsnivået til denne bebyggelsen
er så høyt at det skal ha den samme type tiltrekkelse og samtidig representere 2020 tallets forståelse
av Sørlandsk byggeskikk.
Forslag til avbøtende tiltak
− Gjøre området tilgjengelig, også innenfor sentrumsområdet
− Bebyggelsen ivaretar estetisk veileder med selvgroddhet og variasjon i volum, bredder,
høyder, farger etc.
− Ikke-glatte (ru) fasadematerialer for å minske refleksjon fra sollyset
− Tilrettelegging med møblerte arealer ved sjøkanten vil være med på å forsterke
allmennhetens muligheter for opphold og kontakt til sjøkanten
− Rydde opp i uryddige forhold i bryggeområdet.
− Fjerner søppelcontainere som erstattes med nedgravde anlegg. Legger tilrette for vaktbu
som en sjøbu i stedet for dagens brakke. Noen tiltak som overnevnte vaktbu vil plastre
tidligere utsprengte fjellskjæringer.
− Selv om sentrumsformålet i kommuneplan går helt ned til sjøen har man trukket
bebyggelsen tilbake og opp fra sjøen. Dermed er det svaberg og natur langs sjøen som bryter
opp landskapet så det ikke fremstår helt nedbygd.
− Mange av de sprengte skjæringene nulles ut av bebyggelsen.
− Tillatt sjøbodmiljø langs land demper fjellskjæringene her og representerer en, for mange,
ønsket videreføring av sjøbodmiljøet i Nalsteinbukta. Representerer også en historisk
referanse da tidligere bilder viser sjøbod også her.
− En «sjøbod» som kan erstatte dagens hjulbrakke som er nødvendig for vakthold
representerer en betydelig positiv estetisk effekt.
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Det samme som over med en eller flere «sjøboder» for kajakkforening, dykkerforening eller
andre almennyttige og stedbundne friluftsaktiviteter utgjør i tillegg en estetisk forbedring av
landskapet.

Figur 10 Bilder som viser hvordan ny bebyggelse tilpasser seg eksisterende terreng, og ikke virker for dominerende. Den viser
at området med sjøen forblir vegetasjon og svaberg. Bebyggelsen danner ikke silhuett sett fra sjøen og derfor enda mindre
landskapsvirkning fra Kalvehageneset mv. Flere bilder fra modellen er vist nedenfor.
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Bilde fra modellen – tatt fra Kalvehageneset.
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På bakgrunn av en sammenstilling av verdi og omfang får forholdene for landskap liten negativ
konsekvens.
Stor positiv
konsekvens

Liten positiv
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

x

Stor negativ
konsekvens

6 Klima og forurensning
6.1 Dagens situasjon

Området fremstår i dag som en tydelig høyde i terrenget avgrenset av Kistevigveien mot sørvest,
Nalsteinsveien mot sørøst, sjølinjen langs Homborsundfjorden i sør og en brattkant ned mot hytte i
vest. I detalj er det 5 småtopper med mindre søkk og smådaler mellom som utgjør høyden. Midtre
del består av en større forsenkning der det også er lokalisert et lite tjern.
Vegetasjonen består av et meget tynt løsmassedekke hovedsakelig i forsenkningene. Ellers består
vegetasjonsdekket av mose, blåbærlyng, spredde forekomster av mindre løvtrær og etablert
storvokst furutrær.
Det er utført miljøundersøkelser for å kartlegge syredannede berggrunn. Analysearbeidet og prøvene
følger som vedlegg.
Det er utført miljøvurdering for ønsket utvidelse av småbåtanlegget. Vurderingen er skjønnsmessig
vurdert i forhold til mervirkning av flere båter enn i dag og hva dette kan bety for natur- og ytre miljø
på stedet.

6.2 Planens virkninger

Tiltaksområdet har et areal på underkant av 7500m2 der deler skal sprenges ned til ønsket kote og
annet skal fylles opp til ønsket kote. Totalt er det beregnet at 6550m3 med masse skal utsprenges og
transporteres fra tiltaksområdet og 1950m2 med fylling skal etableres. Det har ikke blitt skilt mellom
fjell og løsmasser i disse midlertidige beregningene.
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Befaring og kartlegging ble utført med prøveinnsamling etter gitt standard. Analysen av disse viste at
5/16 prøver hadde potensiale for syredannede bergart. Disse prøvene var lokalisert i den nord-østre
delen av tiltaksområdet med en foreløpig antatt utbredelse på 700m2. Med tanke på gjeldende
utsprengingsplan kan dette generer opp til 2000m3 med utsprengt masse (uten ekspansjonsfaktor
inkludert). Gneis har en gjennomsnittlig egenvekt på 2800 kg/m3. Derfor kan samlet vekt bli over 5
800tonn.
Et deponi kan forekomme på ulikt vis:
1. Godkjent deponi for bergarter med høy potensiale for syredannelse
− Godkjent anlegg i Lillesand med kostnad pdd på 450,- pr tonn.
2. Deponi på tiltaksområdet til bergarter med medium potensiale for syredannelse
− Må konstrueres etter oppskrift slik at forurensninger ikke spres til resipienten
− Krever tillatelse fra kommunen
3. Deponi til sjø, som potensielt er en resipient med lav risiko
− Krever søknad til og tillatelse fra Fylkesmannen Detaljprosjekteres nærmere basert på
rapport fra NIVA på vannkvalitet og Gilje byggrådgivning på sedimenter og stabilitet.
Planlagt utbygging vil gjøre at flere bruker området og at flere vil oppholde seg der. Men det vil ikke i
seg selv medføre økt forurensning av sjøvannet. Mer bebyggelse vil derimot medføre noen flere
sanitære abonnement og medføre noe mer utslipp til fjorden. Økningen forventes å ligge innenfor
begresningen av gitt utslippstillatelse for Homborsund renseanlegg.
En begrenset utfylling med bruk av ren stein vil i anleggstiden og videre for en begrenset tid tilføre
ekstra nitrogen til vannressursen pga sprengstoffrester på steinen. En utfylling vil også kunne tilføre
partikler som kan tilslemme vannet og overdekke vegetasjon og bunnfauna. Plast fra ledninger og
tennsatser som ikke er fjernet fra steinmassene etter sprenging, samt partikkeltyper som bergartene
genererer, er også forhold som må tas hensyn til.
Hovedkilden til forurensing i Homborsundfjorden vil da være fra renseanlegget og småbåtanlegget,
og en utvidelse med cirka 125 båtplasser og forurensing fra disse vil kunne gi en økt miljøbelastning
til vannressursen.

6.3 Konsekvenser

Syredannende gneis kan erfaringsmessig gi store negative konsekvenser for eksempel for
vannmiljøet. Homborsundfjorden er en fjord uten større terskel og med god vannutskiftning
gjennom Dybesund og vestover ut forbi Rivingen. Det antas derfor at resipientens sårbarhet er lav.
På grunn av mengden håndterbar syredannende gneis gir det risikonivå 2, som vil si at risikoen er
nevneverdig for naturmangfoldet i vannresipienten.
Dersom fylling ut fra retningslinjene kan foretas, vil det være flere positive elementer ved å tillate
fylling. Blant annet vil anleggstrafikken ikke benytte Homborsundveien, men alt løses på egen
eiendom og massene vil derfra dumpes direkte i sjøen. Mindre transport har også en klimagevinst.
Alternativet er å frakte alle massene til anlegget i Lillesand som tar i mot syredannende gneis. Når
det gjelder etablering av molo der deler er en fyllingsmolo vil det også være positivt for det marine
miljøet. Ved fylling dannes det masse hulrom mellom steinene der blant annet alt fra små hummer
vil kunne gjemme seg i, samt krabber, fisk etc. På grunn av dette punktet vil det igjen tiltrekke seg
masse fritidsfiskere som står på moloer med stangfiske. En fyllingsmolo som rommer rike
økosystemer med et stort artsmangfold tiltrekker det seg andre arter som igjen gjør stangfiske mer
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interessant. Videre vil en fyllingsmolo være både tryggere og mer varig, og den gir gratis
bølgedemping for den kommunale havnen innenfor moloen.
Småbåtanlegget Homborsund brygge omfatter 62% av båtplassene, og vil i prinsippet også stå for
62% av forurensingen fra slike anlegg for den andel båtene ligger i sjø. Utvides antallet båter med
151 så vil det øke totalt antall plasser med 54% og øke miljøbelastningen til vannforekomsten
tilsvarende.
Bildet er imidlertid ikke entydig da småbåtanlegg og drift på Homborsund brygge avviker fra mange
andre anlegg ved at det ikke har opplag eller vedlikehold på stedet. Bidraget av stoffer til ytre miljø i
tabell 1 vil derfor være vesentlig lavere. Mange eiere av båtplass med fritidseiendom vil nok også ha
båten liggende i kortere tid mens de ferierer og så ta båten opp. De vil da i prinsippet heller ikke
være behov for bunnstoff fordi liggetiden blir veldig kort i sjø (og mest på båthenger). Det gjør at
bidrag- og miljøbelastning fra båtanlegget på Homborsund brygge kan bli enda noe lavere enn for
småbåthavner med mest fastboende brukere.
Legges sedimentprøvene til grunn så viser de en god miljøsituasjon. (Bortsett fra for kadmium og
TBT. Begge i tilstandsklasse 3. TBT stammer gjerne fra bunnstoff. Stoffet er forbudt å bruke, og et
problem langs hele kysten). Registreringer for bunnfauna er også rapportert til å ha god tilstand.
(Vann.nett).no. Den økologiske tilstanden i det store sjøområdet er betegnet som moderat, men på
vei til god der miljømålene for 2022-2027 forventes nådd. Det er derfor med bakgrunn i de rådende
forhold at en utvidelse av småbåthavnen med de forventede forholdsmessige utslipp mens båtene
ligger i sjøen, ikke vil bidra til noen vesentlig forurensningsmessig endring for vannressursen. Dybden
i havne- og sjøområdet gjør for øvrig at bunnsedimenter ikke vil virvles opp som følge av båtaktivitet.
Et utvidet småbåtanlegg synes heller ikke å gi båttrafikk som berører naturtypen ålegrasseng og
synes ikke å utfordre situasjonen for fuglelivet som er registrert i området.
Når det gjelder begrenset utfylling i sjø med stein så vil tiltaket kunne endre nitrogen status fra svært
god som oppgitt i Vann-nett til en noe dårligere tilstand grunnet nitrogen fra sprengstoffrester i
tilført stein. Endringen vil imidlertid være av forbigående karakter fordi fjordsystemet har rimelig god
vannutskiftning med et røft sjøområde like utenfor. Nitrogen er gjerne også en minimumsfaktor for
plantevekst i marine systemer, og utfylling i sjø vil bli utført utenom hovedsesong for planktonvekst i
sjøen. Det vil også gjøre at nitrogenkonsentrasjonene vil tynnes ut før planteveksten i sesongen
inntrer for fullt. Dette med partikkelflukt og plastrester i stein lar seg ellers løse gjennom
anleggstiltak, og partikkelform med potensiell skade på fisk, vil normalt med våre gneisholdige
bergarter ikke være noe problem. Fisken vil her også ha gode muligheter til forflytning.
Forslag til avbøtende tiltak
Det er utgitt retningslinjer for tiltak i områder med syredannende gneis, og disse må følges hva
gjelder risikonivå 2. I hovedsak så er det disse retningslinjene som danner grunnlag for forslag til
avbøtende tiltak. Kompleksitet, tidsbruk og kostnadsbilde er basert på hvilke risikonivå
tiltaksområdet og tilhørende resipient tilhører. I dette tilfelle er hoveddrivfaktoren bestemt av volum
av syredannede masser med en terskel på > eller < 1000m3. Derfor er det særskilt viktig å få avklart
dette før sprengningsarbeidet starter. Det anbefales å:
− Renske området for vegetasjon og løsmasser for å bedre detaljkartleggingen
− Bruke borehullene til sprengladningene som borestøvsprøver
− Foreta hydroperoksidtest på borestøvsprøver fra et feltlaboratorie før og underveis i
sprengningsarbeidet
− Skille syredannede og ikke syredannede bergarter underveis i sprengningsarbeidet
− Deponere syredannede bergarter
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Det er kort vei fra det utsprengte området til sjøen som resipient uten noen vassdrag mellom. Man
unngår derfor risiko for direkte forurensning av vassdrag og man unngår at surt vann vil kunne vaske
ut uheldig mineraler fra vassdrag det renner gjennom slik man kan risikere ved utbygginger lengre
borte fra sjøen.
Andre avbøtende tiltak:
- Tilrettelegging for (selvbetjent) treningssenter fører til at færre kjører bil for å komme til
trening.
- Fylling i sjø fører til mindre transport av masser.
Stor positiv
konsekvens

Liten positiv
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

x

Stor negativ
konsekvens

7 Kulturminneundersøkelser
7.1 Dagens situasjon

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, eller områder som er definert som
kulturmiljø. Det er gjort undersøkelser i sjø, uten at det er gjort registreringer.

7.2 Planens virkninger - Konsekvenser

På bakgrunn av det ikke er registrert kulturminner i området, eller områder er definert som
kulturmiljø, samt at det ikke er registrerte kulturminner i forbindelse med undersøkelsene i sjø, vil
både verdi og omfang være av ubetydelig karakter.
Med tanke på ønsket utvikling av området der eksisterende strukturer og byggeskikk videreføres, vil
det kunne ha en positiv verdi. Ved å utvikle område med den selvgroddheten som er ønskelig, vil
konsekvensen være positiv. Men totalt sett vurderer vi at planforslaget gir ingen eller en ubetydelig
endring for temaet i kulturminner og kulturmiljø i forhold til 0-alternativet. Verdien for temaet
kulturminner og kulturmiljø blir dermed definert til å ha ubetydelig verdi. På bakgrunn av en
sammenstilling av verdi og omfang får forholdene for kulturminner ubetydelig konsekvens.
Stor positiv
konsekvens

Liten positiv
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

x

Liten negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens
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8 Barn og unge, nærmiljø
8.1 Dagens situasjon

Det er i dag ingen tiltak eller områder i planområdet som er spesielt tilrettelagt for barn og unge.
Eide skole og Eide barnehage ligger cirka 500 meter fra planområdet. Det er i dag en eksisterende sti
gjennom og over Homborsundhøyda og til Jorvardeveien og videre til skolen og barnehagen. Både
skole- og barnehagedekningen i området er tilfredsstillende.
Ved planens forslag er det ønskelig å bevare eksisterende sti, samt forbedre den og gjør den som en
sentral skolerute for beboere innenfor planområdet. Dette vil være en trygg løsning for barn og unge,
men som også kan brukes til friluftstur for voksne. Den «formelle» skolevei vil gå langs
Homborsundveien og Jordvardeveien ettersom det er denne som er vintervedlikeholdt og belyst.

8.2 Planens virkninger

I planen reguleres det en lekeplass, samt at det reguleres badeområder og turstier som tilrettelegger
for et bredt aktivitetstilbud som også retter seg mot barn og unge. Hovedvekten av aktivitetstilbudet
vil være rettet mot lekeplasser, turstier/friluftsliv og bryggen/sjøen. Område BS1 vil få egen lekeplass
for minste barna. Videre er det ønskelig å bevare eksisterende sti til skolen/barnehagen, samt
forbedre den og gjøre den som en sentral rute for beboere innenfor planområdet. Dette vil være en
trygg løsning for barn og unge, men som også kan brukes til friluftstur for voksne. Den "formelle"
skoleveien vil gå langs Homborsundveien og Jordvardeveien ettersom det er denne som
vintervedlikeholds og er belyst.

8.3 Konsekvenser

Konsekvensene for barn og unge knytter seg til barn og unges bruk av området i dag i forhold til
hvordan de samme barnas bruk av området vil bli i fremtiden. Da barn og unges bruk av området i
dag er liten, vil planforslaget kunne gi en bedre tilgang til området. Det tilrettelegges for nye
lekeplasser og barn og unge vil få økt tilgang til store naturområder innenfor planområdet.
Det er viktig å sikre gode forhold til barn og unge både med tanke på trivsel og sikkerhet. Det
innebærer blant annet at det skal være gode møteplasser og trafikksikre veiløsninger. Når et område
tilrettelegges bedre og dermed gir muligheten for at tilgangen for barn unge bedres i forhold til
dagens situasjon, vil det være viktig å ivareta deres interesser i detaljene. Det gjelder blant annet at
det tilrettelegges for gode møteplasser. Det vil si at de gis en belysning som reduserer mulighet for
uønsket adferd som vold, mobbing, kriminalitet. Videre må det tilrettelegges for aktiviteter for å
sysselsette barn og unge utenom organiserte aktiviteter, som for eksempel lekeplasser, bord og
benker, trimtilbud etc. Det må sikres trafikksikre løsninger som for eksempel separat fortau,
prioritere gående og syklende, etablere snarveier, god belysning og gode krysningsforhold for
gående. Opplevelsesverdien av området, og spesielt sjøarealet, vil være attraktivt for barn og unge
ved at disse kvalitetene sikres og at det gir en god opplevelse der man ferdes.
Skole og barnehage samt fritidstilbud for barn og unge trenger sårt et bedre grunnlag i bygda.
Bebyggelsen i senteret vil ikke typisk tiltrekke seg mange barnefamilier. Men de kvalitetene senteret
tilhøfører bygda vil gjøre det betydelig mer attraktivt å etablere seg i eksisterende boliger og i de
mange områdene som er avsatt til bebyggelse. Som blant annet boligområdet Jortveit kommunen
har vedtatt områdeplan for i 2020.
De som ikke kan kjøre får et treningstilbud innen rekkevidde uten bil.
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Med dette vurderer en at planforslaget totalt sett får en stor positiv endring for barn og unge.
Verdien for barn og unge blir dermed definert til å ha stor verdi. På bakgrunn av en sammenstilling av
verdi og omfang får forholdene for barn og unge stor positiv konsekvens.
Stor positiv
konsekvens

x

Liten positiv
konsekvens

Ubetydelig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

9 Universell utforming
9.1 Dagens situasjon

I områder hvor det ferdes folk blir dagens situasjon beskrevet, ellers ikke.
Stier som benyttes i friluftsammenheng i dag er ikke universelt utformet. Det gjelder stien til
badeområdet ved Dannevig, samt dagens sti til barnehagen og skolen. Når det gjelder området ved
Homborsund brygge så har det godt asfalt-, grus- eller tredekke og stigningsforhold som gjør
området tilgjengelig for alle.
Nærmiljøsenteret vil bli tilrettelagt for universell utforming, både for innvendige og utvendige arealer
etter og bestemmelser i dagens plan- og bygningslov og Grimstad kommunes parkeringsnorm.
Samtidig vil det bli etablert HC p-plasser i nærhet til bryggen i tillegg til HC-plasser i parkeringshus og
utenfor nærmiljøsenteret.

9.2 Planens virkninger

Området vil fremstå med en helt ny karakter etter utbyggingen. All planlegging vil skje i henhold til
gjeldende teknisk forskrift og plan- og bygningsloven som ivaretar universell utforming for
publikumsrettede funksjoner, samt tilgjengelige boenheter for nye boligenheter tilknyttet
sentrumsområdet.

9.3 Konsekvenser

Med dette vurderer en at planforslaget totalt sett får en positiv endring for universell utforming og
tilgjengeligheten i forhold til 0-alternativet. Verdien blir dermed definert til å ha stor verdi. På
bakgrunn av en sammenstilling av verdi og omfang får forholdene med tanke på universell utforming
tilgjengelighet en liten positiv konsekvens.
Stor positiv
konsekvens

Liten positiv
konsekvens

x

Ubetydelig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens
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10 Ikke-teknisk sammendrag

Andre konsekvenser og avbøtende tiltak som følge av planen. I stor grad representerer disse
punktene «andre allmenne interesser» jfr. Pbl § 1-8. Det er ovenfor angitt konklusjon som i stor grad
tas ut fra tekniske og fagrelevante vurderinger. For å sammenfatte dette, der vi angir de viktigste
problemstillingene i et mer lett forståelig språk, er det nedenfor gjengitt de viktigste virkningene og
hvordan vi minimerer eller avbøter disse virkningene.
Siden planarbeidet tar for seg at det skal fylles ut i sjøen er dette vurdert. Det er vurdert de lokale
massene og på hvilken måte dette kan håndteres. Kort fortalt kan massene fylles ut i sjøen, så fremt
man tar enkelte forhåndsregler. Men det må gjøres i samtlige utfyllinger, og er sånn sett ikke noe
unikt med Homborsund. Livet i havet vil over tid ikke bli påvirket av utfyllingen. Det kan til og med bli
bedre ved at utfyllinger ofte gir hulrom som gir gode leveområder for småfisk og lignende.
Utvikling av Homborsund nærmiljøsenter har foregått i flere år. Det har vært vurdert flere
alternativer. I forbindelse med innspill til kommuneplanen ble det forelagt et alternativ til detaljering
og løsning for Homborsund. I etterkant av at området ble vedtatt tatt inn i kommuneplanen til
Grimstad som sentrumsformål, ble dette utgangspunktet for denne planens arbeid. Men etter
tilbakemelding fra offentlige myndigheter, og ikke minst Homborsunds befolkning, ble det utarbeidet
et konsept som bygger på sørlandsk tradisjoner og som tilpasser seg bedre eksisterende bebyggelse.
Som følge av det er «selvgrodd» bebyggelse vært brukt. Eksisterende sørlandssteder er blitt brukt
som inspirasjon for Homborsund. Her ser man blant annet viktigheten av ei «gade» med tosidig
bebyggelse. Dette er gjort i planforslaget for Homborsund. For å sikre denne identiteten er en liten
del av grøntområdet i kommuneplanen (LNF) foreslått bebygd med småhusbebyggelse. Det er gjort
flere tiltak som avbøter dette. Det kan navnes at området vil bli mer tilgjengelig for allmennheten,
også innenfor området avsatt til sentrumsformål. Strandsonen tilføres kvaliteter som forbinder nytt
område med bygda og dens eksisterende kvaliteter. Av generell karakter, for bygda og det som er
vurdert og utredet, gir planforslaget følgende positive elementer:
-

-

-

Etablering av trygg snumulighet for bussen
I kombinasjon med butikkdriften og attraktiv beliggenhet/sambruk får man en levedyktig
måte å etablere matservering på i bygda. Det har vært prøvd før, men er vanskelig
driftsmessig isolert sett. Fastboende, besøkende og turister vil nyte godt av det på flere
måter.
Lokalene for matservering vil kunne leies av bygdas private, bedrifter, lag og foreninger.
Tilrettelegging for treningssenter i bygda er bra for folkehelse siden det blir lettere
tilgjengelig. At det her tilrettelegges for etablering av forskjellige typer næring og
tjenesteyting er positivt for å øke lokal sysselsetting. Eksempel har vi fått henvendelser på at
en lokal fastboende tilflytter som pr i dag av forskjellige grunner ikke kan jobbe, kan tenke
seg å jobbe som personlig trener, samt ta seg av den daglige driften.
Planlagt butikk vil bli en formidabel heving av matvaretilbudet til bygda. Se plantegning. Det
vil gjøre det mye mer attraktivt å handle lokalt.
Etablering av marina er positivt for de som har båter i havna. Det gjør at veldig mange
forbipasserende båter vil ta turen innom og bedre driftsgrunnlaget for butikk og restaurant.
Etablering av badeplass/strand ville neppe vært realistisk uten denne tilretteleggingen og
tilgjengelige løsmasser. Åpenbart positivt på veldig mange måter.
Tilreisende som har kommet til Homborsund brygge har uttrykt et savn etter «noe mer» Man
ville på et slikt sted forventet mer liv og røre og mere innhold. Planen bidrar betydelig til at
stedet får en forsterket identitet.
De i bygda som ikke kan bruke kjøretøyer får tilgang til butikk, treningssenter og andre tilbud
de ellers vanskeligere kan nå.
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