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Kommunedirektørens forslag til vedtak
Teknisk utvalg vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, å legge forslag til
detaljregulering for Campus Grimstad B/A3- syd, ut på offentlig ettersyn med følgende
endringer:
- 50 % av parkeringsdekningen for kontor og undervisning skal etableres under bakken
eller bygg.
- Sykkelparkering for svømmehall skal tilsvare 50 % dekning for ansatte og tilskuere.
- Situasjonsplan ved rammesøknad må vise adkomst- og snumulighet for buss.
- Undersøkelser av sulfid skal gjennomføres før planvedtak.
- Sol/skygge-analyse oppdateres med planens maksimale utbyggingsvolumer
- Planbeskrivelsen oppdateres med illustrasjon som viser tillatt utbygging, sett fra
bakkenivå i parken og fra Terje Løvåsvei
- Ny bestemmelse: Før igangsettelse kan gis til tiltak innenfor planområdet, skal
området PARK i områderegulering for Campus Grimstad være sikret opparbeidet. En
måte å sikre tiltaket opparbeidet, er inngåelse av utbyggingsavtale.

Teknisk utvalg 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 23.11.2021 sak 21/173
Møtebehandling
Vidar Øvland, Krf, fremmet følgende oversendelses forslag:
«GS-vei mellom ny rundkjøring og dagens busstopp ved friidrettshallen vurderes i
forbindelse med regulering av Campus park».
Votering
Innstillingen ble enstemmig.
Øvlands oversendelses forslag ble enstemmig vedtatt.
Teknisk utvalg 2019 - 2023 vedtak/innstilling
Teknisk utvalg vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, å legge forslag til
detaljregulering for Campus Grimstad B/A3- syd, ut på offentlig ettersyn med følgende
endringer:
- 50 % av parkeringsdekningen for kontor og undervisning skal etableres under bakken
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eller bygg.
Sykkelparkering for svømmehall skal tilsvare 50 % dekning for ansatte og tilskuere.
Situasjonsplan ved rammesøknad må vise adkomst- og snumulighet for buss.
Undersøkelser av sulfid skal gjennomføres før planvedtak.
Sol/skygge-analyse oppdateres med planens maksimale utbyggingsvolumer
Planbeskrivelsen oppdateres med illustrasjon som viser tillatt utbygging, sett fra
bakkenivå i parken og fra Terje Løvåsvei
Ny bestemmelse: Før igangsettelse kan gis til tiltak innenfor planområdet, skal
området PARK i områderegulering for Campus Grimstad være sikret opparbeidet. En
måte å sikre tiltaket opparbeidet, er inngåelse av utbyggingsavtale.

Oversendelsesforslag
GS-vei mellom ny rundkjøring og dagens busstopp ved friidrettshallen vurderes i forbindelse
med regulering av Campus park.
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