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Kommunedirektørens forslag til vedtak
Teknisk utvalg vedtar å legge forslag for detaljregulering for Frivoldhaven ut til offentlig
ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.
Før reguleringsforslaget kan fremmes til vedtaksbehandling, må følgende utføres i
høringsperioden og/eller innarbeides i plandokumentene:
- Det skal søkes å innfri parkeringskravene fra kommuneplanen arealdel som legger
opp til at det ikke skal etableres parkeringsplasser på bakkeplan
- Utforming/møblering og opparbeidelse av lekeplassene i f_BLK2-3 sikres i
reguleringsplanen.
- Planforslaget sendes til NVE for uttalelse.

Teknisk utvalg 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 24.08.2021 sak 21/132
Møtebehandling
Saken ble behandlet med 6 representanter tilstede.
Anne Gurine Hegnar, SV, fremmet følgende forslag I: «Saken utsettes for å kunne bli
behandlet i Landbruksnemda.
Begrunnelse:
Området er fremdeles dyrkbar mark, selv om formålet er endret fra LNF til offentlig og privat
tjenesteyting i kommuneplanen i 2011.
Det er forsterkede statlige føringer om ivaretagelse av matjord og det å unngå ned- bygging
av jorda. Grimstad kommune må se med nye øyne på tidligere vedtak som går på tvers av
statlige føringer.»
SV, Ap, MDG, fremmet følgende felles tilleggsforslag:
«Det skal opparbeides en adskilt gang og sykkel langs Frivoldveien.»
Anne Gurine Hegnar, SV, fremmet følgende forslag II:
«Kapasiteten ved Jappa skole må avklares og legges ved høringen.»
Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Hegnars forslag I: falt med 2 (SV, MDG) mot 4 stemmer.
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SV, Ap, MDG’s felles tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 2 (H, 1 krf/Gunstveit) stemmer
Hegnars forslag II: falt med 1 (SV) mot 5 stemmer
Teknisk utvalg 2019 - 2023 vedtak/innstilling
Teknisk utvalg vedtar å legge forslag for detaljregulering for Frivoldhaven ut til offentlig
ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.
Før reguleringsforslaget kan fremmes til vedtaksbehandling, må følgende utføres i
høringsperioden og/eller innarbeides i plandokumentene:
- Det skal opparbeides adskilt gang- og sykkelvei langs Frivoldveien på siste delen
opp mot skolegården. Plandokumentene må sikre dette og oppdateres før forslaget
legges ut på høring og offentlig ettersyn.
- Det skal søkes å innfri parkeringskravene fra kommuneplanen arealdel som legger
opp til at det ikke skal etableres parkeringsplasser på bakkeplan
- Utforming/møblering og opparbeidelse av lekeplassene i f_BLK2-3 sikres i
reguleringsplanen.
- Planforslaget sendes til NVE for uttalelse.
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