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Grimstad kommune
Postboks 123
4891 Grimstad

Fevik 30.05.2019

Vedrørende revisjon av kommuneplan, søknad om omregulering av område
Storesand:

Feviks kystområder har et stort bakland med mange beboere som trenger tur- og
rekreasjonsområde. Storesandsområdet har også stor regional betydning og er mye
brukt av Arendals og Grimstads befolkning. Dagens situasjon, ved at området er
avsatt til LNF og at det foreligger en godkjenning for at området kan brukes til
camping, er forståelig ut fra tiden da godkjenningen ble gitt. Dette har heller ikke vært
til hinder for at området igjen kunne brukes til landbruksproduksjon, slik det nå
brukes.
Området som nå ønskes omregulert ligger også nær og delvis inntil vår stolthet: Raet
Nasjonalpark.
For fremtidige generasjoner vil det være av stor betydning at de kystnære områdene
blir ivaretatt og hegnet om på en forsvarlig måte. Omregulering og utbygging av
gjeldende område vil definitivt stride mot dette.
En eventuell omregulering i dag bør ta sikte på å sikre gjeldende areal for
fremtidig jordbruksproduksjon og rekreasjon.
Vårt innspill har som det fremkommer sammenheng med verdien av og bruken av
kystnære rekreasjonsarealer samt produktive jordbruksarealer. Fremtidig livsviktig
matproduksjon og lokalt viktige tur- og rekreasjonsområder må bevares og vernes
om. Dette er også svært viktig i et folkehelseperspektiv.
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VEDLEGG
Supplerende og utdypende kommentarer til min oversendelse
fredag 31. mai til postmottak@grimstadkommune.no
Kommuneplanens arealdel. Merknader
Jeg sendte mine merknader til kommuneplanens arealdel 31. mai. Som følge av krevende
sykdom maktet jeg ikke å renskrive mer enn bruddstykker innen utløpet av mai. Jeg ber
derfor om forståelse for at jeg måtte tilpasse innspurten til sykdomsutslagene og følgelig
ettersende mer utdypende vurderinger av det jeg oppfatter som de viktigste og mest
relevante problemstillinger for Eide (og Homborsund):
Med 35 års tilhold i Homborsund har jeg utviklet stadig sterkere bånd til området og til de
som bor her. Jeg er derfor fri nok til å ha tanker om hva som kjennetegner området, og som
gjør det til særpreget samfunn. De naturgitte forholdene har fundamental betydning, og
tilsvarende kraft er forankret i det sosiale nettverket. Noen av elementene i denne veven
som i sum er samfunnet Eide, og som består av naturgitte og menneskeskapte faktorer,
kan med enkle midler forsterkes og bidra til fortsatt positiv utvikling av Eide (og
Homborsund). Andre (avgjørende viktige) faktorer synes imidlertid å ha et svakere
fundament enn ønskelig. Uheldige tiltak vil forverre situasjonen, og i verste fall føre til
betydelige utfordringer.
Områdets egenart, viktige egenskaper og særtrekk
Eide har et typisk Sørlandsk landskap, med knatter uten vegetasjon, med skogbevokste
naboarealer, innimellom landbrukssletter og frodige strøk med et vel av viltvoksende
vekster.
Ingen mektige fjell eller imponerende fossefall finnes i Eides sørlandsnatur, som er
smålåten Men midt i dette beskjedne landskapet finnes imidlertid enkelte naturelementer
med imponerende dimensjoner. Enkelte eiketrær kan ha vokst seg store i løpet av noen
hundreår, men inntrykket av godt voksen enkeltstående eik, blir raskt overskygget av ikke
fullt så gammel furu, knudret, forvridd og ufattelig utenfor normal fasong. Det finnes noen
slike trær her og der, faktisk ganske mange ved nærmere ettersyn. Trær som har fått sin
spesielle form på voksestedet, med kanskje skrinn jord, under skiftende værforhold, med
tørke, kulde og langvarige nedbørsperioder, med livstruende stormer avløst av dirrende
varm stillhet. Slike trær er glimrende illustrasjoner på hva ulikheter kan føre til, kanskje også
være påminnelser om at noe kommer som det kommer, andre endringer kan motarbeides.
Interessant uansett å finne naturelementer som gir ettertanke.
Den generelle konklusjonen av dette pussige sidesporet om furutrær, er selvsagt at når
natur vurderes gjort om til byggegrunn, må alle virkninger av naturinngrep belyses grundig,
mulige avbøtende tiltak må klarlegges og iverksettes , alltid med samme mål; ødeleggelse av
natur skal motvirkes. Alvoret gjøres synlig hvis entreprenørkontrakten inneholder detaljkart
som viser hva som skal vernes av vegetasjon, f eks enkelttrær, spesielle biotoper, andre
naturelementer, kulturspor som steingjerder osv.

Eide har et landlig preg, med mye spredt bosetting langs hovedveiene, med husklynger som
har vokst nesten organisk uten påvirkning av reguleringsplan, men også boligområder med
utforming fastlagt gjennom detaljplan. Homborsund er et befolkningsmessig tyngdepunkt
Eide har ikke et fysisk senter, hvor ulike funksjoner ligger samlet. Området har imidlertid et
vidt spekter av foreninger og lag, og det er gjennom møteplassene som disse skaper, at Eide
har et sterkt sosialt nettverk. Sognelaget er ett eksempel på disse underliggende, men
ytterst virksomme og sammenbindende sosiale strukturer
Felles for boligbebyggelse i Eide er at alt synes velholdt, som oftest med blomsterrike
omgivelser. Bygningene er tidstypiske for byggeperioden for det og det bolighuset, men
også tilbygg og påbygg gjenspeiler et levd liv, etter som årene går, endres boligen for å
dekke beboernes behovsendringer.
Noen områder har klynger av eldre bygg som gir verneverdige bygningsmiljø av stor
kulturverdi. Andre strøk har kjede av eldre bebyggelse som danner en spesiell struktur; hvert
hus står for seg selv, med god avstand til naboene. Slik, på rad og rekke, et stykke fra sjøen,
er de eldre bygningene plassert i Homborsund. Bildet er ikke lenger like tydelig, noen nye
bygg er kommet til, men et raskt blikk på eldre kart bekrefter strukturen
Med røtter tilbake i tid må det spesielt fremheves at i lune bukter og viker gjenkjennes
«skipperhusene» eller hva de benevnes. I ly, men tett innpå sjøen finnes disse særdeles
viktige uttrykk for hvordan de levde, alle disse familiene som var avhengige av sjøens yrker. I
dag ettertraktet som feriesteder, men uavhengig av dagens bruk, må det hegnes om bygg og
omgivelser slik at kulturverdiene blir tatt vare på. Sikre de kjente uthavnene er udiskutabelt,
men lignende egenskaper, som er tydelige i flere strekninger i Eide, trenger vern
Skjærgården og fastlandet langs sjøen er mer enn noe annet kjerneverdiene på Sørlandet.
Det gjelder sterkt og klart for Eide som står midt i den vedvarende kampen om riktig
arealforvaltning.
Disse på mange måter almene vurderinger gir grunnlag for å ha merknader til situasjonen i
Eide (og spesielt Homborsund)
a. Nye bolighus må formes slik at de hører hjemme i området. Det må forventes at
utbygger og arkitekt har tilstrekkelig faglighet til at moderne uttrykk spiller på lag
med lokale tradisjoner og kulturuttrykk . (Jeg tillater meg å mene at byggeriet bak
det røde huset vis a vis butikken, er eksempel på manglende tilpassing til
omgivelsene!)
b. Prosjektet Nærmiljøsenter avvises som fullstendig feil arealbruk. Utgangspunktet er
butikkens arealbehov som er vanskelig å dekke ved dagens plassering. Prosjektet er
imidlertid fremmet uten faglig begrunnelse, ingen faglig mulighetsstudie foreligger,
ingen forsøk på avbøtende tiltak er tatt inn, en besynderlig miks av ulike, mer eller
mindre tilfeldige funksjoner skal gi et såkalt nærmiljøsenter, mindre kopier av
storslåtte bygg a la Danevig legges i strandsonen, nattevakt i småbåthavnen
sommerstid inngår i dimensjoneringsgrunnlaget, sammen med tilbud om SPA osv. Og
som toppen på det hele, lanseres et stort antall boenheter, dels som flere etasjer

over butikk i 12 meters høyde, dels som Marokkolignende landsby som, i tillegg skal
bidra til å gi Homborsund et urbant (?) preg.
Jeg går ut fra at prosjektet, i sin nåværende form ikke blir vedtatt. Da gjenstår
fortsatt butikkens utviklingsbehov. Mye tyder på at arealene fra og med sletta nord
for krysset bak butikken til og med parkeringsplassen syd for bussens endeplass, tas
med i samlet vurdering av dette sentrale området i Homborsund . Nye offentlige og
private tjenestetilbud utvikles og må få tilfredsstillende lokalisering
Skolens elevgrunnlag
Befolkningsutviklingen og fordelingen etter alder viser at årskullene er ganske små, og at
området har behov for tilflytning av nybakte og kommende foreldre. Eide har en svært
gunstig beliggenhet, med akseptabel reisetid til hele det varierte arbeidsmarkedet som ligger
mellom bysentrene Arendal og Kristiansand. Utfordringen er enkel og direkte sagt.
Hva bør gjøres for å sikre at Eide blir kjent som et attraktivt boalternativ for familier?
Først og fremst må kommunens egne oppgaver løses med tilfredsstillende kapasitet og god
kvalitet. I praksis bør det kommunale tjenestetilbudet oppleves som lett tilgjengelig , og
samtidig må kommunen prioritere tiltak som gir Eide et godt omdømme som bosted for
familier med småbarn . Det er godt mulig at kommunen bør sette inn ressurser som bidrar til
positiv integrering av tilflytterne..
Spesielt understrekes kommunens nødvendige involvering i boligutviklingen. Byggeklare
tomter er tilgjengelige nær kollektivnettet, og tomtetilbudet må være forankret i konkrete
rekkefølgekrav (lekeplasser opparbeidet, veier er asfaltert osv)
Noen oppsummerende etterord
Satt på spissen vil det som jeg bruker mange ord på, være mine premisser når jeg anbefaler at første skritt
på veien videre er å sikre hensiktsmessig tomt for bygging av ny butikk Dette skje helst på det flate
området langs hovedveien forbi krysset bak butikken, eller på andre nærliggende areal. Den drivende kraft
er butikkutviklingen, men å komme frem til samlet løsning, forutsetter dessuten at kommunen tar en aktiv
rolle (detaljplan, veiomlegging, grunnerverv, makeskifte osv.) Når det er på plass, vil resten være en ren
lek (som blir krevende nok, men som blir engasjerende for mange som blir aktive deltakere i utviklingen av
lokalsamfunnet.
Tilgrensende arealer på denne flaten hvor butikken reetableres, forbeholdes nye
funksjoner og tjenester, som over tid utvikles som ett av Grimstads nærmiljøsentra,
2. Når butikken er flyttet, blir arealet brukt som park. Butikklokalet utbedres gjennom et
gradvis voksende engasjement som med et utall timeverk sørger for å konvertere
butikkbygningen til et særdeles fleksibelt allbrukshus for Eide,: Homborsund
kulturhus (kurs, møterom, hjelpesenter for hverdagens praktiske utfordringer, foredrag,
kunstutstillinger i samarbeid med Sørlandets kunstmuseum (SKMU), minikonserter,
(prioriterer nye band fra Agder), kurs, foredrag, møterom osv
3. Den gamle butikktomta ligge som et amfi, og dette må også utnyttes. Skråningene opp
mot naboene på alle sider, terrasseres og flott utekonsertsted er skapt (f eks.)
1.

Med hilsen
Gunnar R. Stavrum
Homborsundveien 191
90540698

Gunnar.r.stavrum@gmail.com
Vennligst bekreft mottatt
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Samordning av statlige innsigelser - Kommuneplan for Grimstad 2019-2031
Vi viser til oversendelse fra Grimstad kommune datert 15.04.2019, med vedtak om å legge
forslag til kommuneplan for Grimstad 2019-2031 (arealdelen) ut til offentlig ettersyn.
Om samordning av statlige innsigelser
Samordning av statlige innsigelser er innført som en permanent ordning fra 2018, jf. brev fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av 22.12.17. Ordningen innebærer at
Fylkesmannen får et utvidet samordningsansvar for innsigelser fremmet av andre statlige
myndigheter. Fylkesmannen skal motta disse innsigelsene, og foreta en samlet vurdering av dem.
Fylkesmannen er gitt kompetanse til å avskjære innsigelser på gitte betingelser. Formålet med
ordningen er å sikre en effektiv og målrettet behandling av plansaker og et bedre samarbeid
mellom kommunene og statlige myndigheter. Det er også et mål at ordningen skal bidra til å styrke
kvaliteten og gjennomførbarheten av kommunale planer.
Innsigelser
Fylkesmannen har mottatt kopi av følgende innsigelser til planforslaget fra Statens vegvesen (SVV),
jf. brev av 04.06.2019:
-

«Forslag til ny arealplan er i arealkonflikt med korridoren for ny kommunedelplan for
E18, for hele eller deler av næringsområdene nr. N07, N04 og N03. Disse områdene må
derfor utgå av planen.

-

Boligområder B29, B23 og B43 er i konflikt med ny E18 og må utgå av planen.

-

(…). Boligområde B44 må derfor utgå av planen.»

Vi viser for øvrig til vedlagte brev fra SVV datert 04.06.2019, hvor innsigelsene begrunnes nærmere.
Det er her også angitt hvordan innsigelsene kan løses.
Fylkesmannens vurdering

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65

Telefon: 37 01 75 00
www.fylkesmannen.no/agder
Org.nr. 974 762 994

Side: 2/2

Fylkesmannen har vurdert oversendte innsigelser fra SVV ut fra samordningsoppdraget som er
gitt oss fra KMD. Etter Fylkesmannens vurdering, er innsigelsene relevante og saklig begrunnet.
Innsigelse fremmet av Fylkesmannen i Agder, er tidligere oversendt, jf. brev av 03.06.2019.
Innsigelsene fra SVV er ikke motstridende med innsigelsene fra forannevnte.
Fylkesmannen har, på bakgrunn av ovennevnte, kommet til at innsigelsene fra SVV kan fremmes
overfor kommunen.
Statens vegvesen har fått utsatt høringsfrist til 04.06.2019, og brev fra SVV datert 04.06.2019 er
samme dag sendt direkte til Grimstad kommune.
Fylkesmannen står til disposisjon for partene, dersom det er ønskelig.

Med hilsen
Stein A. Ytterdahl

Pia Karine Hem Molaug
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Kommuneplan- Innspill til Grimstad kommunes arealdel 2019 - 2031 på
offentlig ettersyn - Grimstad
Vi viser til oversendelse 15.04.2019 med forslag til kommuneplan for Grimstad 2019-31. Vi
har fått utsatt frist fra 31.05 2019 til 4.06 2019. Vi viser også til innspill ved oppstart av
planarbeidet i brev av 14.09.2018.
Statens vegvesen fremmer innsigelse til kommuneplanen. Vi må ta forbehold om
Fylkesmannens godkjenning i henhold til innsigelsesprosedyren der Fylkesmannen skal
samordne statlige innsigelser.
Statens vegvesen har koordinert innsigelsen som gjelder ny E18 med Nye Veier as.

0.Sammendrag
Innsigelse.
Forslag til ny arealplan er i arealkonflikt med korridoren for ny kommunedelplan for E18, for
hele eller deler av næringsområdene nr. N07, N04 og N03. Disse områdene må derfor utgå
av planen.
Næringsområder, som er i konflikt med ny E18 må om de ikke blir tatt ut av planen,
utarbeides bestemmelser for, som tar høyde for at planlagt bruk til næring må vike, dersom
ny reguleringsplan for ny E18 blir lagt på disse arealene.
Boligområder B29, B 23 og B 43 er i konflikt med ny E18 og må utgå av planen.
Innsigelse
Boligområde Hesnes B44 vil gi økt trafikk på fylkesvegen, noe som innebærer krav om
standardheving, eventuelt ny trase for fylkesvegen. Viser til våre innspill til tidligere
kommuneplaner. Det ligger ikke inne midler til utbedring/standardheving av denne
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Langsævn 4

Statens vegvesen

4846 ARENDAL

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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fylkesvegen i handlingsprogrammet for fylkesveger. Statens vegvesen vil heller ikke tilrå en
utbygging her som er i strid med regionale mål for klima- miljø og folkehelse. Boligområde
B44 må derfor utgå.

Anbefaling.
Statens vegvesen anbefaler at Grimstad kommune legger inn i kommuneplanen et forslag til
kollektivknutepunkt, bygd for framtidas transport og reiser. I gjennom Grimstad går
riksvegrute 3 - E18. Grimstad er universitetsby og ny fagskole skal legges her. Et
kollektivknutepunkt vil være med å presentere Grimstad by og regionen Agder.
Alle nye boligområder, der veginfrastruktur fram til boligområdet, ikke er tilstrekkelig
konsekvensutredet, hverken på prissatte eller ikke-prissatte kostnader, anbefaler vi at utgår
av planen.

2.Utbyggingsområder i Korridor for Ny E18
Næringsområder
Ny E18 igjennom Grimstad legger premiss for arealbruken i en bred korridor.
Statens vegvesen har hatt møte med Nye Veier AS, og det var enighet om at forslaget til
kommuneplan ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de arealbeslag og arealbegrensninger som
er en konsekvens av foreslått korridor i KDP E18 Dørdal-Grimstad. Utbyggingsområder, både
bolig og næring ligger i korridoren.
De nye næringsområdene nr. N07, N04 og N03 må tas ut planen eller begrenses i areal.
Videre må det for disse næringsområdene, dersom de blir liggende, gjelde bestemmelser, på
lik linje med nye og presise bestemmelser for de eldre næringsområdene i korridoren, (se
forslag om dette, i neste avsnitt).
Tidligere næringsområder, som er i konflikt med ny E18 må enten utgå eller så må det
tydelig varsles i bestemmelsene at 1) planlagt bruk må vike for ny motorveg, dersom ny
reguleringsplan for ny E18 blir lagt på disse arealene. 2) Arealer i korridoren må ikke
utbygges, før ny E18 trase med 50 meter byggegrense, er fastlagt i reguleringsplan for
motorvegen, (rekkefølgebestemmelse). 3) Det må også framgå i bestemmelser at
næringsområder i influensområdet til en motorveg, har bruksbegrensninger, som følge av
forurensning med støy, lys og forurensning til luft.
Boligområder
Boligområdene B43, B48, B23, B29 ligger helt eller delvis i ny E18 korridor eller i
influensområde til ny E18. Disse må utgå.
Alternativt kan arrondering av områdene gjøre at de ikke kommer i veg-korridoren. Dersom
disse boligområdene blir liggende må det gis bestemmelser om at områdene kun kan
bebygges dersom de ikke kommer i direkte konflikt med vegarealet for ny E18 og at
eventuell boligbygging på arealene vil måtte påregne omfattende avbøtende tiltak med
hensyn til støyforurensning.
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3. Kollektivtransport
Statens vegvesen mener at det i Grimstads kommuneplan bør tilrettelegges for et
kollektivknutepunkt, som gir mulighet for klimavennlige transporter i Agder og som er med
å presentere Grimstad by.
Ny E18 tangerer Grimstad sentrum og vil med denne nærheten til sentrum, påvirke
Grimstads identitet. Det er viktig å bygge et kollektivknutepunkt som både er funksjonelt og
bygget for morgendagens transporter og kollektivtilbud, med god parkeringsdekning for
biler og sykler.
Det bør derfor i kommuneplanen settes av areal til et kollektivknutepunkt.

4. Boligområder i konflikt med klimamål for transportsektoren
Følgende tre føringer er lagt for revisjonsarbeidet: 1) Ta inn prinsipper fra ATP, 2)
planavklaringer for Homborsund, inkl. vurdering av tidligere innspill og forprosjekt vei m.m.,
3) rekkefølgekrav jvf. kommuneplanens §2.1.6.
Hesnes boligområde B44 er ikke i samsvar med planstrategi 1 og 3 og må utgå av planen.
Vi viser til tidligere innspill til kommuneplanarbeidet i Grimstad og at et slikt boligområde vil
utløse krav om omfattende utbedringer/standardheving eller ny veg fra Fv.420. Dersom
målene er i strid med strategiene for en bærekraftig byutvikling og klimapolitikk. Videre er
ikke konsekvensene tilstrekkelig utredet.
Boligområder B42+FB09, B43, B46, B47, B22, B23. B32, B33, B34 er eksempler på flere nye,
spredtliggende utbyggingsområder for bolig – og fritidsboliger, som er i konflikt med
nasjonale, regionale og lokale føringer for klimapolitikk og bærekraftig arealbruk.
Konsekvensene for å bygge ut disse områdene er ikke tilstrekkelig utredet. Det gjelder ikke
minst erfaringen vi har for at prissatte konsekvenser over kostnadene det utløser for å bygge
veger inn til området, trafikksikre kryss med fylkesvegnett og i en del tilfeller
standardheving på fylkesvegen. Eksempelvis på det siste er Støle, Homborsund, Grefstad og
nå Hesnes.
Videre ser vi at ikke minst arealbeslaget for å bygge ut slike utbyggingsområder er
undervurdert, da kommuneplanen bare viser utbyggingsområdet og ikke den nødvendige
veginfrastruktur.
Statens vegvesen anbefaler at alle nye og eldre spredtliggende bolig- områder trekkes ut av
planen.
Vegavdeling Agder
Med hilsen
Erling B. Jonassen
Fung.avdelingsdirektør

Solveig Hellevig
Senioringeniør

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.
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Agder OPS Vegselskap, Postboks 793 , 4666 KRISTIANSAND S
Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
Nye Veier AS, Tangen 76, 4608 Kristiansand
Nye Veier AS - Hovedkontor, Tangen 76, 4608 KRISTIANSAND S

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.
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Hei!
Vedlagt er supplerende opplysninger til merknadene jeg sendte inn 31. mai.
På grunn av sykdom ble fremdriften litt forsinket, beklager det.
Jeg håper virkelig at det ikke skaper problemer med å bruke materialet, og går ut i fra at
administrasjonen sørger for at det inngår i grunnlagsmaterialet for den politiske behandlingen av
planforslaget.

Med vennlig hilsen

Gunnar Stavrum
Homborsundveien 191
4888 Grimstad

VEDLEGG
Supplerende og utdypende kommentarer til min oversendelse
fredag 31. mai til postmottak@grimstadkommune.no
Kommuneplanens arealdel. Merknader
Jeg sendte mine merknader til kommuneplanens arealdel 31. mai. Som følge av krevende
sykdom maktet jeg ikke å renskrive mer enn bruddstykker innen utløpet av mai. Jeg ber
derfor om forståelse for at jeg måtte tilpasse innspurten til sykdomsutslagene og følgelig
ettersende mer utdypende vurderinger av det jeg oppfatter som de viktigste og mest
relevante problemstillinger for Eide (og Homborsund):
Med 35 års tilhold i Homborsund har jeg utviklet stadig sterkere bånd til området og til de
som bor her. Jeg er derfor fri nok til å ha tanker om hva som kjennetegner området, og som
gjør det til særpreget samfunn. De naturgitte forholdene har fundamental betydning, og
tilsvarende kraft er forankret i det sosiale nettverket. Noen av elementene i denne veven
som i sum er samfunnet Eide, og som består av naturgitte og menneskeskapte faktorer,
kan med enkle midler forsterkes og bidra til fortsatt positiv utvikling av Eide (og
Homborsund). Andre (avgjørende viktige) faktorer synes imidlertid å ha et svakere
fundament enn ønskelig. Uheldige tiltak vil forverre situasjonen, og i verste fall føre til
betydelige utfordringer.
Områdets egenart, viktige egenskaper og særtrekk
Eide har et typisk Sørlandsk landskap, med knatter uten vegetasjon, med skogbevokste
naboarealer, innimellom landbrukssletter og frodige strøk med et vel av viltvoksende
vekster.
Ingen mektige fjell eller imponerende fossefall finnes i Eides sørlandsnatur, som er
smålåten Men midt i dette beskjedne landskapet finnes imidlertid enkelte naturelementer
med imponerende dimensjoner. Enkelte eiketrær kan ha vokst seg store i løpet av noen
hundreår, men inntrykket av godt voksen enkeltstående eik, blir raskt overskygget av ikke
fullt så gammel furu, knudret, forvridd og ufattelig utenfor normal fasong. Det finnes noen
slike trær her og der, faktisk ganske mange ved nærmere ettersyn. Trær som har fått sin
spesielle form på voksestedet, med kanskje skrinn jord, under skiftende værforhold, med
tørke, kulde og langvarige nedbørsperioder, med livstruende stormer avløst av dirrende
varm stillhet. Slike trær er glimrende illustrasjoner på hva ulikheter kan føre til, kanskje også
være påminnelser om at noe kommer som det kommer, andre endringer kan motarbeides.
Interessant uansett å finne naturelementer som gir ettertanke.
Den generelle konklusjonen av dette pussige sidesporet om furutrær, er selvsagt at når
natur vurderes gjort om til byggegrunn, må alle virkninger av naturinngrep belyses grundig,
mulige avbøtende tiltak må klarlegges og iverksettes , alltid med samme mål; ødeleggelse av
natur skal motvirkes. Alvoret gjøres synlig hvis entreprenørkontrakten inneholder detaljkart
som viser hva som skal vernes av vegetasjon, f eks enkelttrær, spesielle biotoper, andre
naturelementer, kulturspor som steingjerder osv.

Eide har et landlig preg, med mye spredt bosetting langs hovedveiene, med husklynger som
har vokst nesten organisk uten påvirkning av reguleringsplan, men også boligområder med
utforming fastlagt gjennom detaljplan. Homborsund er et befolkningsmessig tyngdepunkt
Eide har ikke et fysisk senter, hvor ulike funksjoner ligger samlet. Området har imidlertid et
vidt spekter av foreninger og lag, og det er gjennom møteplassene som disse skaper, at Eide
har et sterkt sosialt nettverk. Sognelaget er ett eksempel på disse underliggende, men
ytterst virksomme og sammenbindende sosiale strukturer
Felles for boligbebyggelse i Eide er at alt synes velholdt, som oftest med blomsterrike
omgivelser. Bygningene er tidstypiske for byggeperioden for det og det bolighuset, men
også tilbygg og påbygg gjenspeiler et levd liv, etter som årene går, endres boligen for å
dekke beboernes behovsendringer.
Noen områder har klynger av eldre bygg som gir verneverdige bygningsmiljø av stor
kulturverdi. Andre strøk har kjede av eldre bebyggelse som danner en spesiell struktur; hvert
hus står for seg selv, med god avstand til naboene. Slik, på rad og rekke, et stykke fra sjøen,
er de eldre bygningene plassert i Homborsund. Bildet er ikke lenger like tydelig, noen nye
bygg er kommet til, men et raskt blikk på eldre kart bekrefter strukturen
Med røtter tilbake i tid må det spesielt fremheves at i lune bukter og viker gjenkjennes
«skipperhusene» eller hva de benevnes. I ly, men tett innpå sjøen finnes disse særdeles
viktige uttrykk for hvordan de levde, alle disse familiene som var avhengige av sjøens yrker. I
dag ettertraktet som feriesteder, men uavhengig av dagens bruk, må det hegnes om bygg og
omgivelser slik at kulturverdiene blir tatt vare på. Sikre de kjente uthavnene er udiskutabelt,
men lignende egenskaper, som er tydelige i flere strekninger i Eide, trenger vern
Skjærgården og fastlandet langs sjøen er mer enn noe annet kjerneverdiene på Sørlandet.
Det gjelder sterkt og klart for Eide som står midt i den vedvarende kampen om riktig
arealforvaltning.
Disse på mange måter almene vurderinger gir grunnlag for å ha merknader til situasjonen i
Eide (og spesielt Homborsund)
a. Nye bolighus må formes slik at de hører hjemme i området. Det må forventes at
utbygger og arkitekt har tilstrekkelig faglighet til at moderne uttrykk spiller på lag
med lokale tradisjoner og kulturuttrykk . (Jeg tillater meg å mene at byggeriet bak
det røde huset vis a vis butikken, er eksempel på manglende tilpassing til
omgivelsene!)
b. Prosjektet Nærmiljøsenter avvises som fullstendig feil arealbruk. Utgangspunktet er
butikkens arealbehov som er vanskelig å dekke ved dagens plassering. Prosjektet er
imidlertid fremmet uten faglig begrunnelse, ingen faglig mulighetsstudie foreligger,
ingen forsøk på avbøtende tiltak er tatt inn, en besynderlig miks av ulike, mer eller
mindre tilfeldige funksjoner skal gi et såkalt nærmiljøsenter, mindre kopier av
storslåtte bygg a la Danevig legges i strandsonen, nattevakt i småbåthavnen
sommerstid inngår i dimensjoneringsgrunnlaget, sammen med tilbud om SPA osv. Og
som toppen på det hele, lanseres et stort antall boenheter, dels som flere etasjer

over butikk i 12 meters høyde, dels som Marokkolignende landsby som, i tillegg skal
bidra til å gi Homborsund et urbant (?) preg.
Jeg går ut fra at prosjektet, i sin nåværende form ikke blir vedtatt. Da gjenstår
fortsatt butikkens utviklingsbehov. Mye tyder på at arealene fra og med sletta nord
for krysset bak butikken til og med parkeringsplassen syd for bussens endeplass, tas
med i samlet vurdering av dette sentrale området i Homborsund . Nye offentlige og
private tjenestetilbud utvikles og må få tilfredsstillende lokalisering
Skolens elevgrunnlag
Befolkningsutviklingen og fordelingen etter alder viser at årskullene er ganske små, og at
området har behov for tilflytning av nybakte og kommende foreldre. Eide har en svært
gunstig beliggenhet, med akseptabel reisetid til hele det varierte arbeidsmarkedet som ligger
mellom bysentrene Arendal og Kristiansand. Utfordringen er enkel og direkte sagt.
Hva bør gjøres for å sikre at Eide blir kjent som et attraktivt boalternativ for familier?
Først og fremst må kommunens egne oppgaver løses med tilfredsstillende kapasitet og god
kvalitet. I praksis bør det kommunale tjenestetilbudet oppleves som lett tilgjengelig , og
samtidig må kommunen prioritere tiltak som gir Eide et godt omdømme som bosted for
familier med småbarn . Det er godt mulig at kommunen bør sette inn ressurser som bidrar til
positiv integrering av tilflytterne..
Spesielt understrekes kommunens nødvendige involvering i boligutviklingen. Byggeklare
tomter er tilgjengelige nær kollektivnettet, og tomtetilbudet må være forankret i konkrete
rekkefølgekrav (lekeplasser opparbeidet, veier er asfaltert osv)
Noen oppsummerende etterord
Satt på spissen vil det som jeg bruker mange ord på, være mine premisser når jeg anbefaler at første skritt
på veien videre er å sikre hensiktsmessig tomt for bygging av ny butikk Dette skje helst på det flate
området langs hovedveien forbi krysset bak butikken, eller på andre nærliggende areal. Den drivende kraft
er butikkutviklingen, men å komme frem til samlet løsning, forutsetter dessuten at kommunen tar en aktiv
rolle (detaljplan, veiomlegging, grunnerverv, makeskifte osv.) Når det er på plass, vil resten være en ren
lek (som blir krevende nok, men som blir engasjerende for mange som blir aktive deltakere i utviklingen av
lokalsamfunnet.
Tilgrensende arealer på denne flaten hvor butikken reetableres, forbeholdes nye
funksjoner og tjenester, som over tid utvikles som ett av Grimstads nærmiljøsentra,
2. Når butikken er flyttet, blir arealet brukt som park. Butikklokalet utbedres gjennom et
gradvis voksende engasjement som med et utall timeverk sørger for å konvertere
butikkbygningen til et særdeles fleksibelt allbrukshus for Eide,: Homborsund
kulturhus (kurs, møterom, hjelpesenter for hverdagens praktiske utfordringer, foredrag,
kunstutstillinger i samarbeid med Sørlandets kunstmuseum (SKMU), minikonserter,
(prioriterer nye band fra Agder), kurs, foredrag, møterom osv
3. Den gamle butikktomta ligge som et amfi, og dette må også utnyttes. Skråningene opp
mot naboene på alle sider, terrasseres og flott utekonsertsted er skapt (f eks.)
1.

Med hilsen
Gunnar R. Stavrum
Homborsundveien 191
90540698

Gunnar.r.stavrum@gmail.com
Vennligst bekreft mottatt

Til
Grimstad kommune
Att: Hans Tveitereid, enhetsleder
Dato: 31.mai 2019
Kommuneplanens arealdel. Merknader.
Jeg viser til materiale som er lagt ut til offentlig ettersyn. Sammenholdt med
kommunens antagelser tidlig i planprosessen, er det tydelig at kommunen er forsøkt
påvirket av både pågående entreprenører, med lang erfaring fra arbeid med å finne
innpass for ulike prosjekter, som av markerte representanter fra idretten, fra
næringslivet og fra de mange lag og foreninger som står sterkt i Eide.
I vurderingen av forslagene som kom til kommunen, er det viktig å minne om
planrammene som var satt for å begrense omfanget av nye tiltak. I samsvar med
planstrategien vedtok kommunestyret at kommuneplanens arealdel skulle gjennom
en begrenset revisjon i slutten av valgperioden. Jeg forstår av dette at Grimstad
kommune har god oversikt over geografisk fordeling og samlet tilfang av byggeklare
tomter. I en slik sammenheng ville det være uheldig om forslag om betydelige
endringer av dagens arealbruk kom til realitetsbehandling, i og med at kommunen
ikke har skaffet til veie slike faglige avveininger, som større omlegginger forutsetter.
Samme slags nøkterne realisme følger av forutsetningen om uendret byggegrense
mot sjø. Her minner vi om 100-meters grensen i plan- og bygningsloven!
Jeg opplever det nesten som en provokasjon, når det, til tross for kommunens klare
forutsetninger, likevel fremmes forslag som innebærer stor og konsentrert utbygging,
med betydelige endringer i boligstrukturen, jfr. Prosjektbeskrivelsen som er vedlagt
kommunens saksfremstilling. På toppen av det hele, er konsekvensutredningen ikke i
nærheten av å gi nødvendig informasjon om hva endret arealbruk vil innebære.
I dag er sentrum i Homborsund ved skolen og der butikken ligger, og en utvidelse av
Homborsund sentrum og opprettholdelsen av et levende miljø og en videreutvikling,
bør skje i disse områdene.
Avslutningsvis vil jeg nevne et kontret problem vi opplever: Veistumpen ned til
bryggen i dag er ikke dimensjonert for de store kjøretøyene som blant annet er
nødvendig for ned- og oppsetting av stadig større og større båter. I tillegg til
søppelbil. Her har man få centimeters klaring til høyspentledninger.
Vennlig hilsen
Gunnar Stavrum
Homborsundveien 191
4888 Homborsund
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Postmottak Grimstad
Maria Lauvdal
Revisjon av kommuneplanens arealdel - Hovekilen
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Til Grimstad kommune,
v/Maria Lauvdal
Vi er blitt kjent med at det igjen foreligger innspill til nytt bryggeanlegg i Hovekilen. Denne
gangen kobles dette opp mot revisjon av kommuneplanens arealdel i forbindelse med
regulering av nye hytte- og boligtomter på Hove gård (gnr 184 bnr 1).
Jeg er eier av eiendommen som ligger på sydsiden av Hovekilen og vil være nærmeste nabo
til bryggeanlegget, og har noen opplysninger i sakens anledning. Jeg tar utgangspunkt i Figur
9 i "Arealinnspill for opprydding av båtplasser i Hovekilen". Denne illustrasjonen er svært
viktig og viser at det er svært begrenset med plass i Hovekilen. Figur 2 i den samme planen
viser en annen plassering av området for fortøyning enn det som omtales i detaljplanen som
fremkommer i Figur 9.
Vi har en 20" båt som ligger forankret i de to bøyene som ligger mellom bryggen vår og det
planlagte anlegget. Om dette anlegget blir bygget, vil det ikke være rom for møtende trafikk
mellom anlegget og akterfortøyningen vår. Vi har nylig kjøpt en båt til som skal forankres i
nordlig retning ut fra bryggen med en ny akterfortøyning. Når denne er plassert, blir det enda
mindre plass å manøvrere i for møtende trafikk. Dette blir en realitet ut fra dagens
lokalkunnskap om forholdene, selv om Gilje Byggrådgivning sier noe annet.
For noen år siden søkte eierne av båtplasser nord for båthuset og på den halvøya som nå
bryggearrangementet skal forankres i, om å etablere et bryggeanlegg langs halvøya. Søknaden
ble avslått med begrunnelse i at kommunen og fylkesmannen ikke ønsket et permanent
inngrep på denne halvøya. Det foreslåtte bryggeanlegget vil være i strid med disse vedtakene.
Hovekilen har en god beliggenhet med tanke på vær og vind. Men, dybdeforholdene tilsier at
området har begrenset verdi for et bryggeanlegg som det her legges opp til. Det kan også
opplyses at ved høyvann og særlig springflo, vil det ikke være mulig å komme ut til landfestet
for bryggeanlegget da betydelig deler av halvøya mellom båthuset og landfestet vil ligge
under vann. Dette skjer også om sommeren.
I planen står det: "Et slikt fortøyningsanlegg vil ikke være i konflikt med områder viktige for
biologisk mangfold. Ei heller en evt. merbruk som følge av flere båter. Dette da båtbruken for
de fleste er størst ifra 1. uka i juli og utover som vil være på slutten av hekkesesongen.
(Sundholmen naturreservat har da også et ferdselsforbud ifra 15. april og til 15. juli)." Det er
korrekt at det er juli at området er mest belastet med båttrafikk. Som nærmeste nabo til
bryggeanlegget, stiller vi oss undrende til at vi ikke er informert eller kontaktet. Utsagnet om
at merbruk som følge av bryggeanlegget ikke vil være i konflikt, er derfor ikke tuftet på
realiteter.

Det beste forslaget til et nytt bryggeanlegg i Hovekilen, som aldri har vært fremmet, vil være
å forbinde halvøya med det veldig lille skjæret rett nord for hjørnet for anlegget i Figur 9. Det
vil kreve noe mudring, men vil generere et bryggeanlegg som vil være en forlengelse av
dagens forankringer i fjellet utover halvøya. Dessuten vil dette føre til flere båtplasser enn
forslaget som vil legge beslag på flere av dagens båtplasser.
Vennlig hilsen
Marianne L'Abée-Lund
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Hei
Jeg oversender med dette informasjon knyttet til behandlingen av kommuneplanen. Saken knyttet til
småbåthavn og utbygging av et hytteområde på Hove Gård i Homborsund har vårt til behandling
gjentatte ganger, men hver gang tidligere blitt stilt i bero på grunn av en rekke konfliktområder.
Vi ble tilfeldig gjort oppmerksom på at saken var fremmet på ny under kommuneplanen, og har etter
gjennomlesning sett behov for å gi dette innspillet.
Med vennlig hilsen
Torleiv Næss Ugland
Sølvi Kleiva Ugland
Mobile/direct:

+47 95 70 84 78 / +47 91 36 28 29

Kjekstadveien 174, 4888 Homborsund

Grimstad kommune
Ved arealplanlegger Maria Lauvdal

Kopi: Ordfører Kjetil Glimsdal, Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, Beate Skretting, Stein Gjulem, Per
Svenningsen, Anne Merete Holmberg, Arnt Gunnar Tønnessen, Esben Moy, Issifou Koanda

Homborsund 14.6.2019

KOMMUNEPLAN, HOVE GÅRD, HOMBORSUND
Det henvises til planer for småbåthavn og fritidsboliger på gnr 168.1, Hove gård i Homborsund
utarbeidet av Gilje Byggrådgivning.
Som nabo og rettighetshaver i det aktuelle området, kom det overraskende på undertegnede at disse
planene igjen er realisert, til tross for at disse tidligere er avvist i den offentlige forvaltningen.
Planen slik den foreligger spiller i stor grad på en form for byttehandel, ved at området skal gjøres
mer tilgjengelig for allmennheten, mot at grunneier får bygge ut 18 nye fritidsboliger og dertil
hørende båtplasser i et område der man skal vise den største varsomhet, både på grunn av det
biologiske mangfold, fornminner og privatrettslige forhold.
Vi vil i det følgende peke på en del av problematikken i dette området.

FRITIDSBOLIGER PÅ HOVE GÅRD
Vi er kritiske til en ytterligere nedbygging av et område som har særegne naturkvaliteter og en stor
gravrøys fra jernalderen i umiddelbar nærhet. Erfaringen fra det nærliggende hyttefeltet «Hoveneset
Vel» er en stor grad av privatisering der badegjester blir jagd bort av hytte eiere. Det fremstår derfor
som noe underlig at en ytterligere hyttebygging inntil friområde/skjærgårdspark skal skape bedre
vilkår for allmennheten slik tiltakshaver hevder.
Tiltakshaver fremstiller det som at området ikke brukes av barn og ungdom i dag – men at det må en
utbygging til for å sikre bedre utnyttelse for allmennheten. Området benyttes i dag blant annet av
Eide skole i undervisningen på grunn av et stort naturmangfold og en urskog som ikke er hogd siden
skogen begynte å vokse opp for 100 år siden. Området har et rikt fugleliv, og elevene kaller
skogsområdet «RØDHETTESKOGEN». Dette er en integrert del av Eide skole’s undervisningsopplegg i
samarbeid med UIA, og EIDEBOKA som alle elevene utarbeider gjennom sine 7 år på Eide Skole.
Det som det imidlertid må fokuseres på, er at disse fritidsboligene har begrenset verdi uten at de
også tilbys en båtplass i Hovekilen. Tiltakshavers interesse for tilrettelegging for allmennheten og
avproblematisering av naturhensyn, naturmangfold og kulturhistorie må ses i dette lyset.

Vi mener at en ytterligere utbygging av skogsområdene på Hove Gård med 18 nye hytter/boliger bør
avslås på grunn av nærhet til Hoveneset friområde, fornminner i området – og det faktum at Hove
gård allerede har hatt en betydelig nedbygging av natur områdene. Det går en mye benyttet merket
kyststi gjennom området som planlegges utbygget. Denne kyststien gir turgåerne en variert
opplevelse med skjærgård, skogsområder med hassellunder, kristtorn og blåveis og Hovekilen med
gammel naustbebyggelse. 18 nye hytter vil være en klar forringelse av denne naturopplevelsen.

FORTØYNINGSANLEGG PÅ 700 M2
Tiltakshaver har benyttet den noe underlige formuleringen «Arealinnspill for opprydding av
båtplasser i Hovekilen». Dette er i beste fall misvisende og i verste fall en planlagt formulering for å ta
fokus bort fra planens egentlige hensikt, nemlig å doble antall båtplasser i Hovekilen. Tiltakshaver
beskriver at det i dag finnes i underkant av 20 småbåter i området med egne moringer. Tiltakshaver
søker om godkjennelse av sin plan for ytterligere 18 fritidsboliger (kløktig levert i separat plan) - som
innebærer 18 flere småbåter i kilen.
Hovekilen/Havnevåg er et sårbart område som ikke egner seg for ytterligere belastning med
småbåter.

KONFLIKTER NATURMANGFOLD
Tiltakshaver skriver at Fortøyningsanlegget på 700m 2 ikke vil være i konflikt med områder viktige for
biologisk mangfold. Ei heller MERBRUK som følge av flere båter. Vi kommenterer dette i det
følgende.
ÅLEGRESS
Tiltakshaver angir på kartet en svært liten lokalitet av ålegress, som behendig er plassert utenfor
området der fortøyningsanlegget tenkes plassert. Faktum er at store deler av Hovekilen (se vedlagt
skisse) har en tett ålegressbestand, som kjent betyr et oppvekstområde for sjøørret. Tiltakshaver
skriver i planutkastet: «Område for ålegrasseng i sjø berøres ikke». Dette er en klart feilaktig
påstand.
BLÅVEIS
Blåveislokalitetene i Homborsund er ofte å finne på områder med mergel. Den store lokaliteten som
tidligere var å finne på Kjekstadneset er nå nesten helt borte, grunnet hyttebygging og økt trafikk. I
Hovekilen finnes en annen rik lokalitet som til nå har vært skjermet – men som vil bli truet ved den
økte trafikk som tiltakshaver her planlegger.
SUNDHOLMEN NATURRESERVAT
All båttrafikk fra både Havnevåg og Hovekilen må gå gjennom det smale sundet mellom Sundholmen
og fastlandet. Tiltakshaver hevder at det har underordnet betydning å tillate ytterligere 18 båtplasser
og den trafikken som følger med dette tett opp til naturreservatet, under henvisning til at
ilandstigningsforbudet oppheves 15 juli. Dette synes noe underlig da dagens brukere av fritidsboliger
har stor utnyttelse av eiendommene og hyppig båtbruk også i fredningsperioden.
STRANDOMRÅDE FOR BADING OG OPPHOLD

Tiltakshaver problematiserer rundt at dagens bruk av landområdet beslaglegger et betydelig
landareal for annen bruk, bl.a. til opphold og bading.
Til dette er å si at Hovekilen er en mudderbukt. Området innenfor båthuset er svært grunt og en
badende vil gå til knes i mudder. At dette kan bli et yndet badested for allmennheten er en
overdrivelse. Steinbryggen som her beskrives som en «beslagleggelse», besøkes imidlertid hyppig av
barnefamilier som bruker området til soling, krabbefisking og lek både sommer, høst og vår – slik at
det i dag ikke er en privatisering av området, slik som tiltakshaver beskriver.

KONFLIKTER KULTURARV
Hovekilen/Havnevåg har flere gamle naust og båthus som har en verneverdi. Området er et yndet
fotomotiv fordi dette fremdeles fremstår som et lite utbygd område med gamle naust. Dette
området er også benyttet av Eide Skole i elevenes undervisning i kystkultur.
Hovekilen/Havnevåg har som navnet sier vært en naturlig havn/nødhavn i uminnelige tider. Det må
forventes at det ikke kan foretas mudring og tiltak i dette området uten at det gjennomføres marine
arkeologiske undersøkelser.
Et FORTØYNINGSANLEGG på 700 m2 midt i kilen som tiltakshaver beskriver, vil være et
fremmedelement i dette miljøet og bryte med den kystkulturen som her finnes.

PRIVATRETTSLIGE KONFLIKTER
Tiltakshaver berører ikke i planen at det er et stort konfliktnivå i området. Om området syd for
tiltakshavers båthus skriver Gilje: «Areal syd for Båthus kan ryddes for båter og en del
konstruksjoner». Her har 7 eiendommer sine brygger og båtplasser, som er utgått fra Hove gård.
Dette er tinglyste sektorer med rett til å sette opp naust. Ingen av eierne av disse rettighetene er
villige til å flytte til et felles bryggeanlegg som tiltakshaver beskriver, og ingen av disse som har
rettigheter her har blitt kontaktet at Hove Gård/Gilje byggrådgivning i sakens anledning. Det er
derfor å føre Grimstad kommune bak lyset ved å fremsette dette postulatet.
Det er lite trolig at Grimstad kommune vil benytte ekspropriasjon for å fjerne disse rettighetene for å
flytte båtene til et felles fortøyningsanlegg, når den bakenforliggende årsaken er at tiltakshaver skal
selge 18 hyttetomter og følgelig plassere ytterligere 18 båter i havna.
Konsekvensen av å godkjenne planen, vil følgelig være at den bebudede «opprydding» som vi ikke
kan se behov for, ikke blir gjennomført – men at tiltakshaver får sitt fortøyningsanlegg til de 18
tomtene tiltakshaver skal selge.

AVSLUTNING
Grimstad kommune har valgt å unnta konfliktområder fra kommuneplanen, og slike er listet i planen.
Slik situasjonen i dag er i området ved Hove Gård, er det vår sterke anbefaling at dette området ikke
inntas i planen med samme begrunnelse som øvrige områder der det er sterke interessekonflikter.

Med hilsen

Torleiv Næss Ugland

Sølvi Kleiva Ugland

Ålegress
I søknadener
ålegressbiotopenfeilaktig
beskrevetsom en
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Stor deler av Havnevåghar
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Korrekt
ålegressbiotop

Ålegressbiotop
angitt av Gilje
byggrådgivning

Blåveis
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den størstelokaliteten av
blåveisi Homborsundsom
kan bli påvirket av økt
trafikk. PåKjekstadneseter
blåveisbestandennærmest
utryddet etter økt aktivitet
og hyttebygging.

Størsteblåveislokalitet
i Homborsund

Sjøbodmiljø
I Havnevågeksistereret av
de få unike
sjøbodmiljøene,der flere
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verneverdige.Brukesi
undervisningenved Eide
Skole.

Marinarkeologisk
sensitivt

Marinarkeologisksensitivt område
NavnetHavnevågdokumentererat området har vært
en yndet nødhavnopp igjennomtidene.
Hovekilen/Havnevå
g har mudderbunn,og dersomdet
skalforetas mudring må det sannsynligivsforetas
arkeologiskeutgravingersidendet her kan være
sunkneskip.
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KOMMUNEPLAN - HOVE GÅRD HOMBORSUND
Hei
Det henvises til planer for småbåthavn og fritidsboliger på gnr 168.1, Hove gård i Homborsund
utarbeidet av Gilje Byggrådgivning.
Vi som nabo og rettighetshaver i det aktuelle området har ikke blitt informert om planene inntil en av
rettighetsinnhavrene fant dette ut ved en tilfeldighet.
Det er ingen tvil om at dette er et konfliktområde og det er bare å gå tilbake til sist gang det ble søkt
om Fritidsboliger og Bryggeanlegg i samme område. Det er allerede mange interesser i områder med
de eksisterende fraskilte Fritids eiendommer, Faste eiendommer, tinglyste båtplasser, bruksrett for
området på innsiden av båtplassene (Margrete’s bu), veirett, forringelse av gjenstående naturområde
og fortidsminner osv som gjør at dette bør avslåes.
Se vedlagg.

Med vennlig hilsen
For 168-81 og 168-95
Bodil Nymann Hasle / Bjørn Kåre Hasle
For 168-88
Harald Bakken / Ann Mari Bakken
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Reigate, UK 15.6.2019

KOMMUNEPLAN, HOVE GÅRD, HOMBORSUND
Det henvises til planer for småbåthavn og fritidsboliger på gnr 168.1, Hove gård i Homborsund
utarbeidet av Gilje Byggrådgivning.
Vi som nabo og rettighetshaver i det aktuelle området har ikke blitt informert om planene inntil en av
rettighetsinnhavrene fant dette ut ved en tilfeldighet.
At Fritidsboliger bryggeanlegg igjen bringes opp finner vi spekulativt og direkte frekt i.o.m.
rettighetshavere ikke har blitt informert men blir berørt av et positivt vedtak

Nytt Bryggeanlegg
Fylket har ved flere anledninger uttalt at de ikke ønsker mere trafikk av båter forbi Sundholmen som
er fredet hekke område. 20 nye båtplasser til de planlagte hyttene er ikke en
opprydding.Fylkesmannen sa nei til dette for ca 4 år siden.
Vi som har brygge og båt rett tinglyst som hefte på 168/1 har ingen planer om å ta del i noe felles
bryggeanlegg på utsiden av Margrete’s bu. For Bodil Nymann Hasle’s del, er dette en del av farsarven
som hun vil ta vare på og ikke gi slipp på grunn av kortsiktig fortjeneste.
Videre vil et bryggeanlegg på nordsiden av Margret’s bu sperre eller begrense adkomsten til allerede
eksisterende tinglyste båtplasser.
Det ser også ut som noen ikke har sjekket de siste årene da området for ålegress er lang større enn hva
skissen viser og inkluderer området for det søkte brygge anlegget.

Badeanlegg
Det planlagte badeanlegget kan i beste fall bli god underholdning for de som ser på. Med ca en halv
meter gjørme er det ikke akkurat noen fornøyelse.
Mudring kan ikke gjøres uten arkeologisk undersøkelse siden det er antatt at det har foregått
skipsbygning i kilen.

Vann og Kloakk
Kommunen har fremdeles ikke tatt over vann og kloakk anlegget langs Kjekstadveien og tilkopling til
privat anlegg er ikke referert til (inkludert kapasitet) i søknaden.

Vei – Kjekstadveien
Kjekstadveien er smal og generelt gir ikke plass for to møtende biler. Det er ingen gang og sykkelsti og
sommerstid er det stor trafikk pga allerede eksisterende hytter og campingplassen i enden av veien.
Også mange gående og syklende langs veien spesielt sommerstid men også før etter skoletid.

Nye Fritidsboliger
Utnyttelsegraden av 168/1 er allerede nådd og et ganske edruelig bygningsråd ga klar beskjed om dette
for mange år siden. Det lille som er igjen av gården inkludert fortidsminner bør bevares for ettertiden
og ikke ødelegges av en kortsiktig gevinst.
Uten bryggeanlegg faller egentlig hele konseptet sammen.

Konfliktområder
Det er ingen tvil om at dette er et konfliktområde og det er bare å gå tilbake til sist gang det ble søkt om
Fritidsboliger og Bryggeanlegg i samme område. Det er allerede mange interesser i områder med de
eksisterende fraskilte Fritidsboligene, Faste eiendommer, tinglyste båtplasser, bruksrett for området
på innsiden av båtplassene (Margrete’s bu), veirett, forringelse av gjenstående naturområde og
fortidsminner osv som gjør at dette bør avslåes.

Med hilsen for
168-81 og 168-95
Bodil Nymann Hasle / Bjørn Kåre Hasle

168-88
Harald Bakken / Ann Mari Bakken

From:

Berryman, Linken Nymann <Linken.Nymann.Berryman@mfa.no>

Sent:

17. juni 2019 07:12

To:

Maria Lauvdal

Cc:

Kjetil Glimsdal; Stein Gjulem; Tone Marie Nybø Solheim; Beate Skretting;
Per Svenningsen; Esben Moy; Arnt Gunnar Tønnesen; Issifou Koanda;
Anne M. Holmberg; Marit Grefstad

Subject:

Kommuneplan, Hove gård, Homborsund

Til: Grimstad kommune, ved arealplanlegger Maria Lauvdal

Kopi: Ordfører Kjetil Glimsdal, Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, Beate Skretting, Stein Gjulem, Per
Svenningsen, Anne Merete Holmberg, Arnt Gunnar Tønnessen, Esben Moy, Issifou Koanda

KOMMUNEPLAN, HOVE GÅRD, HOMBORSUND

Viser til planer for småbåthavn og fritidsboliger på gnr 168.1, Hove gård i Homborsund utarbeidet av
Gilje Byggrådgivning. Vi er nettopp blitt oppmerksomme på denne saken og ber vennligst om å få
våre innspill registrert som del av kommunens behandling.

Vi har følgende kommentarer til de nevnte forslag/planer:
1. Tinglyste rettigheter til båtplass og bruk av brygge som har vært benyttet i årtider vil vi på
ingen måte la kommunen ekspropriere eller tvinge oss til å flytte på, til båtplass lengre ute i
bukta hvor det heller ikke vil være mulig å fortøye båter av den bredde og størrelse som vi
har mulighet og tinglyste rettigheter på i dag. Det har vært fortøyd båter langs fjellkanten
rundt Margrethes bu i generasjoner.
Det foreslås å «rydde opp i båtplasser» sør for Margrethesbu for å skape bedre muligheter
for bading. Bading i denne delen av bukten er så vidt mulig, og kun fra de små bryggene som
allerede eksisterer grunnet sølebunn og grunne i hele bukten.
2. Småbåthavn for ca 40 båter som foreslått kan vi på ingen måte se at det er plass til i
Havnevåg. Dessuten vil en slik småbåthavn begrense vannutskifting i Havnevåg – med dertil
skade på en meget sårbar natur både over og under vann. Bukta er i dag et yndet sted for
blant annet ender og svaner - og for padlere gjennom hele sommerhalvåret. Passasjen inn til
Havnevågbukta vil begrenses betydelig med en småbåthavn plassert midt i innkjørselen til
bukta.

Som grunneiere innenfor planområdet og med tinglyste rettigheter til båtplass sør for Margrethes
bu, samt behov for tilgang med båt inn til vår hytte innerst i bukta sør for Margrethes bu, ber vi om
at forslag om anleggelse av småbåthavn i Havnevåg skrinlegges.

Med vennlig hilsen,
Linken og Nick Berryman
og
Magnus Nymann
Grunneiere og bruksrettshaver av Gnr 168/60

From:

Berryman, Linken Nymann <Linken.Nymann.Berryman@mfa.no>
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17. juni 2019 07:18
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Maria Lauvdal

Cc:

Kjetil Glimsdal; Stein Gjulem; Tone Marie Nybø Solheim; Beate Skretting;
Per Svenningsen; Esben Moy; Arnt Gunnar Tønnesen; Issifou Koanda;
Anne M. Holmberg; Marit Grefstad

Subject:

Kommuneplan, Hove gård, Homborsund

Attachments:

Vedlegg 1 Avtale om brygge og båtrett 1997.pdf

Til: Grimstad kommune, ved arealplanlegger Maria Lauvdal

Kopi: Ordfører Kjetil Glimsdal, Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, Beate Skretting, Stein Gjulem, Per
Svenningsen, Anne Merete Holmberg, Arnt Gunnar Tønnessen, Esben Moy, Issifou Koanda

KOMMUNEPLAN, HOVE GÅRD, HOMBORSUND

Viser til planer for småbåthavn og fritidsboliger på gnr 168.1, Hove gård i Homborsund utarbeidet av
Gilje Byggrådgivning. Vi er nettopp blitt oppmerksomme på denne saken og ber vennligst om å få
våre innspill registrert som del av kommunens behandling.

Vi har følgende kommentarer til de nevnte forslag/planer:
1. Tinglyste rettigheter til båtplass og bruk av brygge som har vært benyttet i årtider vil vi på
ingen måte la kommunen ekspropriere eller tvinge oss til å flytte på, til båtplass lengre ute i
bukta hvor det heller ikke vil være mulig å fortøye båter av den bredde og størrelse som vi
har mulighet og tinglyste rettigheter på i dag. Det har vært fortøyd båter langs fjellkanten
rundt Margrethes bu i generasjoner. Se vedlegg: Tinglyst båtplassavtale.
Det foreslås å «rydde opp i båtplasser» sør for Margrethesbu for å skape bedre muligheter
for bading. Bading i denne delen av bukten er så vidt mulig, og kun fra de små bryggene som
allerede eksisterer grunnet sølebunn og grunne i hele bukten.
2. Småbåthavn for ca 40 båter som foreslått kan vi på ingen måte se at det er plass til i
Havnevåg. Dessuten vil en slik småbåthavn begrense vannutskifting i Havnevåg – med dertil
skade på en meget sårbar natur både over og under vann. Bukta er i dag et yndet sted for
blant annet ender og svaner - og for padlere gjennom hele sommerhalvåret. Passasjen inn til
Havnevågbukta vil begrenses betydelig med en småbåthavn plassert midt i innkjørselen til
bukta.

Som grunneiere innenfor planområdet og med tinglyste rettigheter til båtplass sør for Margrethes
bu, samt behov for tilgang med båt inn til vår hytte innerst i bukta sør for Margrethes bu, ber vi om
at forslag om anleggelse av småbåthavn i Havnevåg skrinlegges.

Med vennlig hilsen,
Linken og Nick Berryman
og
Magnus Nymann
Grunneiere og bruksrettshaver av Gnr 168/60
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Cc:

Subject:
Attachments:

Anette Nymann <anette.nymann@no.abb.com>
17. juni 2019 07:56
Maria Lauvdal
Kjetil Glimsdal; Stein Gjulem; Tone Marie Nybø Solheim; Beate Skretting;
Per Svenningsen; Esben Moy; Arnt Gunnar Tønnesen; Issifou Koanda;
Anne M. Holmberg; Marit Grefstad
KOMMUNEPLAN, HOVE GÅRD, HOMBORSUND - Innspill
Vedlegg Avtale om brygge og båtrett 1997.pdf

Til Grimstad kommune,
ved Maria Laudal
Kopi :
Kjetil Glimsdal, Stein Gjulem, Beate Skretting, Tone Marie Nybo Solheim, Per Svenningsen, Eben Moy,
Arnt Gunnar Tonnessen, Issifou Koanda, Anne Merete Holmberg, Marit Grefstad

KOMMUNEPLAN, HOVE GÅRD, HOMBORSUND – Innspill
Det henvises til planer for småbåthavn og fritidsboliger på gnr 168.1, Hove gård i Homborsund
utarbeidet av Gilje Byggrådgivning (arealinnspill 81 og 100).
Vi har følgende kommentarer til planene :
- Fortøyningsanlegg. Tiltakshaver beskriver at det i dag finnes i underkant av 20 småbåter i
området med egne moringer og søker om opp til ytterligere 20 båtplasser til i kilen.
Et bryggeanlegg i kilen med opptil 40 båtplasser slik som søkt plassert, vil sterkt bidra til å
stenge igjen indre del av Hovekilen. Det vil bli mindre utskifting av vann, fare for gjengroing
av indre del av kilen og mindre badevennlig (for de som måtte ønske å bade i indre del av
kilen). Det vil også bli vanskelig for de som har eiendommer i indre del av kilen å komme
forbi bryggeanlegget med sine båter.
Det er delvis grunt i den delen av kilen der event passasje er tenkt og samtidig er det en
brygge på andre side av kilen med moring.
Vi stiller oss også spørrende til hvordan det er mulig å få til et anlegg med så mange båter slik
det er søkt om.
- Flytte av båtplasser og begrense størrelse på båt. Tiltakshaver søker å flytte båtplasser fra
indre del av kilen sør for Magrethesbu/båthus til omsøkt bryggeanlegg og redusere/begrense
størrelsen på båter som eiere og rettighetshavere i kilen kan ha. Som eier av Gnr 168/58 i
indre del av kilen har vi hatt/har ulike motorbåt/seilbåt (senkekjøl) fortøyd ved vår eiendom
og på tinglyste båtplasser på grunnen til Hove Gård (sør for båthus). Vi ønsker ikke denne
endringen og begrensningen og stiller oss undrende til forslaget/planen.
- Tinglyste rettigheter. Mange av eiendommene i området har i dag tinglyste rettigheter til
båtplass i Hovekilen på grunnen til Hove gård Gnr. 168/1. Blant andre har vår eiendom Gnr
168/58 tinglyst rett til brygge sør for Magrethesbu/Båthus i Hovekilen, på forslagsstillers
grunn Gnr 168/1. I forbindelse med båtplassene har flere rettigheter til å disponere 7 meter
inn fra strandlinjen. Arealinnspillet innebærer innskrenkninger eller bortfall av tinglyste
rettigheter som flere eiere har i dag (se vedlegg).
Vår eiendom i indre del av Hovekilen og tinglyste rettigheter på tiltakshavers eiendom vil bli sterkt
berørt/forringet dersom fortøyningsanlegget vedtas.
Vi ber om at denne planen/bryggeanlegget ikke blir godkjent.

Med vennlig hilsen
Anette Nymann & Vidar Jåvold (nåværende eiere av eiendom Gnr 168 / Bnr 58)

Vedlegg : - Vedlegg 1 : Tinglyste rettigheter i forbindelse med Hove gård
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From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:
Attachments:

Thomas Helle <Thomas@gitmark.no>
17. juni 2019 09:38
Maria Lauvdal
Kjetil Glimsdal; Stein Gjulem; Beate_skretting@yahoo.no; Tone Marie
Nybø Solheim; Beate Skretting; Per Svenningsen; Esben Moy; Arnt Gunnar
Tønnesen; Issifou Koanda; Anne M. Holmberg; Marit Grefstad; Grethe A
Helle
Vedr Hove Gård og fremtidig Kommuneplan
Hove Gård kommuneplan 2019.pdf

Hei
Jeg oversender med dette mine bemerkninger knyttet til behandlingen av fremtidig kommuneplan.
Saken vi har innspill til er knyttet til småbåthavn og utbygging av et hytteområde på Hove Gård
(168/1) i Homborsund.
Disse utbyggingsplanene har vært oppe til behandling gjentatte ganger i årenes løp, men hver gang
tidligere( heldigvis) blitt avslått grunnet en rekke konfliktområder.
Vi ble helt tilfeldig gjort oppmerksom på at saken på nytt er fremmet under kommuneplanen, og har
derfor behov for å gi dette innspillet.
Vedlagte dokument sendes på vegne av
Grethe Askhov Helle
Kjekstadveien 175
4888 Homborsund
Gnr 169/bnr1

Med vennlig hilsen

Thomas Helle

Grimstad kommune
Ved Maria Laudal
Kopi: Ordfører Kjetil Glimsdal, Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, Stein Gjulem, Beate
Skretting, Per Svenningsen, Anne Merete Holmberg, Esben Moy, Issifou Koanda, Arnt
Gunnar Tønnessen

Kjekstad 16.juni.2019.

Vedrørende planer om å ta inn Hove Gård (gnr 168, bnr 1) inn i
kommuneplanen for Grimstad kommune med utbygging av
fritidsboliger og bryggeanlegg.
Det henvises til planer for småbåthavn og fritidsboliger på gnr 168.1, Hove gård i Homborsund
utarbeidet av Gilje Byggrådgivning.
Som grunneier og nabo i Havnevåg, kom det overraskende at disse planene på nytt forsøkes realisert,
dette til tross for at planene tidligere har blitt avvist av den offentlige forvaltningen.
Det søkes om en omgjøring av vedtak for Hove Gård (168/1) i Homborsund om å bli tatt med i
kommuneplanen for en ny større utbygging med hytter og tilhørende «friområder» i Hovekilen /
Havnevåg. Store deler av området som det søkes om er LNF område pr i dag eller grenser til LNF.
Som grensende nabo til Hove gård vil jeg at vedtaket til Grimstad kommune fra 2014 år forblir og at
planene om utbygging må forbli skrinlagt. Argumentene mine for dette (som tidligere) listes opp
under:
Jeg henviser til mitt tidligere brev til John Harald Tolnes, datert 17.2.2014 med kopi til Grimstad
kommune og Aust-Agder Fylkes Miljøvernavdeling.
Jeg henviser også til tidligere søknader fra Hove Gård til Grimstad kommune:
• Utbygging av båtplasser i Hovekilen, Gnr 168, bnr 1 datert 31.10.91. Lagret (bygn-tekn) ae168-1
• Fradeling av 6 hyttetomter, gnr 168, bnr 1 Hove – Trine Lise Tolnes. Datert 2.10.1991 lagret
(adm- tekn)"1"ob-168
• Utbygging av båtplasser i Hovekilen, datert 1-10-1992. Arkiv 522 Teknisk etat.
I forbindelse med at Hove Gård ved John Harald Tolnes meldte om oppstart av reguleringsplan for
Hove Gård, datert 10.1.2014, sendte jeg tilsvar som nevnt innledningsvis. Planen som da forelå var
en plan som utelukkende omhandlet utbygging av hytter på Gnr 168. bnr 1.
I Tolnes sin plan som nå er oversendt til Grimstad kommune, er det blant annet skissert en betydelig
nedbygging av Havnevåg som jeg betrakter som en unik perle. Som grunneier av en betydelig del av
strandlinjen i Havnevåg er det i min og familiens interesse at området forblir urørt.
Som grunneier av gnr 169 bnr1 som grenser til Hove gård, ser jeg at Gilje / Tolnes i sin utredning
bruker mye tid på å rettferdiggjøre en utbygging med å bygge inn en del tilrettelegginger for
allmennheten. En av svakhetene med denne måten å gå frem på, er å skjule at området som søkes

omregulert ikke eies av han i sin helhet, men har flere rettighetshavere som også har brygger og
båtfester - som følgelig Tolnes ikke har disposisjonsrett over.
De siste 20 årene har det uten stans vært en stadig gjentakende aktivitet fra Hove Gård for å
realisere verdier, selge ut tomter og bygge ned sjøområdene med bryggeanlegg, uten tanke på
miljøet. Det kan her nevnes at Tolnes også i 1991 søkte om å etablere en 90 meter bryggelinje i
Havnevåg - noe som klart ble avvist fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Hvor var den rørende
interessen for allmennheten på dette tidspunktet?
Undertegnede eier av naboeiendommen gnr 169.1 har i samme periode hatt en klar holdning til at
dette unike natur og kystmiljøet skal bevares for ettertiden. Vi har til tross for gode muligheter ikke
ønsket å selge unna eiendom og tilrettelegge for utbygging slik som her foreslås. På vår eiendom har
vi blant annet fått tilskudd fra Fylkesmannen i Aust-Agder for å opparbeide gamle jordteiger,
reparere steingjerder og tilrettelegge for allmennheten rundt gamle gravrøyser.
Vi er også sterkt undrende til hvordan viktige biotoper som f.eks betydningen av ålegresset i
Havnevåg er skravert som et såpass lite felt i plankartet som det i virkeligheten er. Ålegress
forekommer over store deler av sjøbunnen i hele Havnevåg / Hovekilen. Ålegresset er det viktigste
habitatet for b.la kysttorsk yngel ( Torsken som nå fra 15. juni er fredet i store deler av sør-Norge).
Videre er mudderbunnen innerst i Hovekilen et viktig oppholdssted for en rekke vadefugler som
livnærer seg der. Økt trafikk av båter er også svært uheldig og vil ha påvirkning på fuglereservatet på
Sunnholmen der b.la fiskemåker (som er rødlistet) og terner hekker om sommeren.
Det fremstår derfor for undertegnede som svært beklagelig og underlig dersom Grimstad kommune
vil tillate en fullstendig rasering og nedbygging av Havnevåg / Hovekilen og bakenforliggende
skogsområder. Jeg er trett av å være forsvarer for natur- og kulturmiljø - i en ustoppelig aktivitet fra
det som jeg vil betrakte som "en løs kanon på dekk".
Jeg vil som grunneier av 169/1 med grense til Hove gård komme med et sterkt ønske om at dere som
gruppeledere i de politiske partiene i Grimstad kommune ser hvor verdifullt kystområdet rundt
Havnevåg og Hovekilen fremstår i dag og med en klar appell om at området skal forbli uberørt og at
det må bevares for fremtiden.
Med vennlig hilsen
Grethe Askhov Helle
Kjekstadveien 175
4888 Homborsund

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

RICHARD BJERK <ricbjerk@online.no>
17. juni 2019 14:03
Maria Lauvdal
Tone Marie Nybø Solheim
Re: Fwd: SV: Revisjon av kommuneplanens arealdel - Hove
Fritidsbolig og småbåthavn
Hove innspill.pdf

Det vises til mailutveksling vedrørende ovennevnte.
Jeg har gjennomgått arealinnspillene fra Hans Petter Gilje pva John Harald Tolnes. Det er
fristende å tilbakevise de mange uriktighetene som presenteres fra Gilje , men jeg skal i
denne omgang begrense meg til å vise til den dokumentasjon som foreligger, i
forbindelse med behandling av forslag til private reguleringsplan i 2014/15. Vedlagt
følger mitt innspill av 16. september 2014, som gir en introduksjon til konfliktmaterien.
I forbindelse med den politiske behandling forutsettes at politikerene får
adgang til å gjøre seg kjent med tidligere innspill.
Ut fra at problemkomplekset har vært grundig belyst tidligere, er det uforståelig hvordan
dette prosjektet nå kan fremstå som spiselig for administrasjonen i Grimstad kommune.
Det synes for meg som om administrasjonen har latt seg villede av den uriktige
fremstilling fra Hans Petter Gilje, hvor han underkommuniserer behovet for ca. 20 nye
båtplasser for å kunne realisere den ønskede utbygging. Det er saklig grunn til å stille
spørmål ved om Gilje er habil til å utføre en konsekvensanalyse, noe som betinger at det
ikke gis uriktige eller villedende opplysninger av betydning for vurdering av saken. I den
forbindelse er det tilstrekkelig å vise til at Gilje fremstiller saken som om det er behov
for opprydding i båtplasser. Det angivelige oppryddingsbehov er ikke reeelt. Derimot er
den reelle forklaring at byggeprosjektet til Tolnes betinger ansalgsvis 20 nye båtplasser i
Havnevåg + de 2-3 gjesteplassene som Gilje tilbyr kommunen å benytte!!
Videre vil den omrokkering som Gilje beskriver i Havnevåg, forutsette
ekspropriasjonsvedtak etter plan-og bygningslovens § 16-2. Om denne saken går
videre og ikke blir utelatt fra den reviderte kommuneplan, blir det interessant å se den
nærmere begrunnelse fra Grimstad kommune, for at tinglyste rettigheter må vike for
samfunnsnyttige interesser i Havnevåg. Slike interesser som kan begrunne
ekspropriasjonsvedtak er fraværende. Tolnes' økonomiske intresser er de eneste reelle
bak arealinnspillet. Alt annet som er anført er uegentlige intresser.
Mvh
Richard Bjerk

t
Richard Bjerk

Grømbukta 10
4876 Grimstad

Grimstad kommune
Postboks 123

4891Grimstad

fre msendes pr: postmotta k@gri mstad. kom m u ne. no

Grimstad, 1 6. september 2014

Reguleringsplan for Hove gård og Hove friluftsområde
Det vises

til mottatt forslag til reguleringsplan,

samt

- gnr/bnr

til diverse

168ll og 168/83 i Grimstad

korrespondanse som er inntatt

i

bilagene 3 og4 nedenfor.

I. Innledning
I motsetning til det forenklede planprogram som fulgte med varsel om oppstart av detaljert
reguleringsplan av 10. januar 2014, avdekker nå forslag til reguleringsplan innsendt 5. september
2014, sammen med forutgående korrespondanse med ordfører Antonsen, at planen vil innebærer
vesentlige inngrep i området Hovekilen. Dette har vært underkommunisert tidligere og er det også i
reguleringsplanforslaget, om man da ikke sammenholder planforslaget med hva som er inntatt i
forslag til detaljeregulering (bilag $ nedenfor).
lnngrepene som nå er synliggjort, innebærer tilsidesetting av betydelige hensyn og interesser,
herunder naturvernhensyn, men også tilsidesetting av vesentlige private interesser i området. Derimot
ivaretar forslaget forslagstillers private interesser, noe som åpenbart er hovedhensikten med planen.
Planen er imidlertid prøvd solgt inn som om det offentlige har betydelig interesse av at planen

blir

gjennomført, noe som ikke er riktig.
Bedret tilgjengelighet til friområdet, som påberopes av forslagstiller, er naturligvis underordnet når
planen har vesentlige negative konsekvenser for andre interesser. Flere negative forhold ved planen er
allerede påpekt av flertallet av de som har inngitt uttalelse i forbindelse med varselet om oppstart. Nå
som inngrepene i Hovekilen er synliggjort og området tilhører vår primære interessesfære, vil
undertegnede gi uttalelse i den forbindelse.

Ettersom planforslaget ikke er noe annet enn et subjektivt partsinnlegg som neglisjerer enhver negativ
konsekvens ved gjennomføring av tiltakene, er det også nødvendig å kommentere andre sider av
planforslaget, utover konsekvenser ved inngrep i Hovekilen.
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II. Partsstilling og inngrepsomfang m.v.
2. 1

Partsstilling og varslingsplikt

Undertegnede er sammen med min ektefelle eier av gwlbn'r 20011809 i Grimstad kommune. Vår
eiendom har en tinglyst rett til brygge i Hovekilen, herunder å anlegge sjøbu i tilknytning til bryggen.
Frem

til

2012 var denne retten tinglyst på vår eiendom Kjekstadveien 160 i Homborsund og før det på

min svigerfars eiendom Kjekstadveien 158.
Bryggen fremgår av foto inntatt i plan- og dokumentgrunnlag ark 6, som fulgte med som
dokumentasjon til oppstartsvarselet. Bryggen ble anlagt av min svigerfar tidlig på 60tallet og for
wrighar familien benyltet og benytter området til båtopplag.
Planforslaget innebærer innskrenkninger i våre (og andre arvingers/oppsitteres) tinglyste rettigheter

Bilag 1: Avskrift fra grunnboken for gnr/bnr 168ll.
B.ilag2z Overenskomst mellom arvingene

til17. november

1990 pkt 7.

Som følge av inngrep i området Hovekilen, har undertegnende krav på å bli omfattet av de som er

angitt som berørte og inntatt i naboliste,

jfr

Plb $ 12-8(2)

.

2.2 Inngrepsomfang
Forslaget

til reguleringsplan

er første steg for å fä gjennomført forslagstillers målsetning uttrykt

i

detaljplanen, og bekreftet i brev inntatt som bilag 3 nedenfor.
I planforslaget sammenholdt med forslaget til detaljregulering, er det først nå synliggjort at
forslagstiller ønsker å forta anleggelse av lystbåthavn i Hovekilen. Hovekilen er en liten våg som
overhode ikke har kapasitet til vesentlig økning av båttrafikk. Tiltakene betinger også storstilt
mudring av Hovekilen, for å få anlagt det planlagte båtanlegget og badeplass.
Tiltakene som begrenser bruken av Hovekilen i forhold

til

etablerte rettigheter, og forøvrig

representerer negative konsekvenser for området, protesteres det mot, med henvisning
begrunnelse som gis nedenfor.

til

den nærrnere

2.3 Subjektivt partsinnlegg
Tore Ruud er den som målbærer forslagstillers ønsker og har bistått forslagstiller over lengre tid. Slik
undertegnede forstår har Ruud tilknytning til rådgivningsfirmaet Sweco Norge AS. Imidlertid
fremstår han i det vesentligste av korrespondanse med Grimstad kommune som privatpersonen Tore
Ruud. Ruud bør avklare sin rolle overfor kommunen. Slik det oppfattes bistår han forslagstiller som
venn av familien og ikke som ledd i et klientoppdrag i regi av Sweco Norge AS. I sistnevnte tilfelle
ville man ha grunn til å forvente en viss objektiv fremstilling og ikke som nå at utarbeidet planforslag
fremstår som et sterkt vinklet subjektivt partsinnlegg.
Planforslaget som det subjektive partsinnlegget det er, har så mange mangler i forhold til negative
konsekvenser ved tiltakene, at det uansett ikke bør bli fremlagt til offentlig høring, før det foreligger
en konsekvensutredning i henhold til Plb $ 4-2 med tilhørende forskrifter. Videre bør forslaget ikke
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behandles isolert, men ses på som et innspill til kommuneplanarbeidet, og vurderes i forhold til vedtatt
regional og nasj onal planstrategi.

III. Krav om konsekvensutredning

-

Pbl $ 4-2

3.1 BehovetÍor og lvav om konsekvensunedning

Det er som nevnt et gjennomgående trekk ved planforslaget at forhold som er uheldig for
gjennomføring av tiltakene etter planen er underkommuniserer, jfr pkt V nedenfor. Målsetningen til
forslagsstiller som derimot nå fremgår av detaljplanen, gSør det særlig aktuelt å kreve at det skal
utarbeides konsekvensanalyse, som objektive skal vurderer alle forhold ved gjennomføring av planen.
Som påpekt av Aust-Agder fflkeskommune i brev av 25. februar 2014 (vedlegg 1 til planttkastet) er
området i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område og grønnstruWurfriluftsområde.

Reguleringsþrmålet er således ikke i samsvar med kommuneplanen og kommer inn underforslcrift om
konsekvensutredning $ 4, vedlegg II, pkt 2.
Statens vegvesen er på samme linje som fflkeskommunen hvor det i brev av 13. februar 204 fremgär;
"Formålet er ikke i tråd med overordnet plan og det skal utarbeides en konsekvensutredning i

for b inde ls e me d pl an arb e idet."
Fylkesmannen i Aust-Agder uttaler i brev av 17 februar 2014; "Reguleringsplanen er ikke i samsvar
med kommuneplanen, og kommer inn underforskrift om konsekvensutredning $ 4, vedlegg II, punkt

2"Detaljreguelring av hytte
områdeplan".

-

og boligområder der planen awikerfra kommuneplan eller

De uttalelser som er gjengitt ovenfor er basert på en riktig forstaelse av nevnte forskriftsbestemmelse.
I tillegg kan det nå, ettersom det fremgår av detaljplanforslaget at det skal anlegges lystbåthavn i
Hovekilen vises til nevnte forskrifts $ 4, vedlegg II punkt 5, hvor det fremgår at lystbåthavn med mer
enn 20 båtplasser betinger konsekvensvurdering etter $ 4.

Av kartvedleggene til detaljplanen som ble innsendt ved brev av 23.juni 2014(bilag 3) er det
inntegnet i alt ca. 40 båtplasser på to flytebrygger. Hver båtplass skal ha bredde på henholdsvis 2,5 og
3,0 meter og med totallengde på henholdsvis 15 og 25 meter. Uavhengig av hva det endelig antall blir
må det være klart at når det legges opp til at eksisterende rettighetshavere med båçlasser og de som
skal tillegges den nye bebyggelse som i motsetning til 20 enheter i dokumentasjonen som fulgte med
varsel om oppstart nå teller 23 enheter, er det ikke det minste tvilsomt at dette er et vesentlig inngrep i
et lite havneområde som Hovekilen. Slikt inngrep betinger konsekvensutredning
Vurderingen om det skal kreves en konsekvensutredning kan med rette knyltes til bla bestemmelsen i
forskriftens $ 2 e) og f) . Den foreslåtte reguleringsplan er en områderegulering som legger opp til
senere detaljregulering nevnt i vedlegg I pkt A nr 2. Når slik regulering ikke er i samsvar med
overordnet plan skal det alltid konsekvensutredes, for å sikre at hensynet til miljø og samfunn for
øvrig blir tatt ivaretatt.

I motsetning til hva Tore Ruud hevder, er det ikke tvilsomt at planforslaget betinger
konsekvensutredning.
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3.2 Er det gitt bindende tilsagnfra kommunen om å ikke lcreve konsekvensutredning?

I brev av 23.juni 2014 til ordfører Hans Antonsen har Tore Ruud gitt utrykk for at de er klar over at
planprogrammet er for dårlig for videre konsekvensutredning, men viser til at det etter kommunens
skjønn ikke er nødvendig med konsekvensutredning.

Bilag 3: Brev av 23. juni2014 fra Ruud til ordfører Hans Antonsen, vedlagt forslag til
detaljregulering.
Det er forståelig at Ruud ønsker å distansere seg fra uttalelser som er fremkommet fra
$'lkeskommunen og fflkesmannen i den anledning, men han kan ikke ta referat fra oppstartsmøte til
inntekt for at Grimstad kommune har frafalt krav om konsekvensutredning. Tvert imot fremgår det av
referatet er det krysset av i Ja-rubrikken om konsekvensutredning/planprogram. Sitatet som Ruud
gjengir er fra referatets punkt 8 som har overskrift "Kommunens foreløpige råd og vurderinger.
Dessuten fremgår det av pkt 1 0 i referatet at; " Verken oppstartsmøte eller referøtet gir rettigheter i
den s ene re s aks b e handl in g."

Tiltaket krever konsekvensutredning og det må Grimstad kommune og forslagstiller forholde seg til
ved den videre prosess.
3.

I

3 Inhab il itetsproblemer?

juni 2014

hadde ordfører Antonsen møte med Ruud og forslagstiller, hvor dokumentasjonen i bilag 3

ble gjennomgått.
På den bakgrunn er det grunn til å stille spørsmål ved hva som ligger i ordførerens utsagn om at " dette
syntes å være en god sak"(som Ruud begjærlig sørger for å sitere) , etter som mange innsigelser var

innkommet og nødvendig konsekvensutredning ikke foretatt.

Bilag 4: E-post av 24. juni2014 fra Hans Antonsen til Tore Ruud.
Når ordføreren i møte med Ruud, forslagstiller og plansjef Halvorsen kommer med slike uttalelser
som oppsummering pämøte, vil det kunne oppfattes som et forsøk på å påvirke den videre
saksbehandling i kommunen og legge føringer på saksbehandler. Når han i sin etterfølgende e-post av
24. juni 20 l4 synes å bejuble (" Takk for fyldig redegjørelse!") den ensidige fremstilling fra
forslagstiller, er det grunn til å stille spørsmål ved hans habilitet som leder av kommuneplanutvalget.
Forslagstiller har på bakgrunn av de positive signaler som ble gitt av ordføreren valgt å fortsette
prosessen og sendte inn planforslaget 5. september 2014, sannsynligvis etter ytterligere avklaring fra
ordføreren som var bebudet i nevnte e-post når han kom tilbake fra ferie.
Det må kunne forventes av erfarne politikere, særlig fra miljøpartiet Venstre, forstår at i en
reguleringssak er det flere hensyn som må ivaretas, herunder vurdering av miljøkonsekvenser. Da
burde ordføreren ha avstått fra å forgripe saken ved sine positive uttalelser som kan oppfattes som
føringer på administrasjonen i kommunen og som oppildner forslagstiller. Særlig ettersom ordføreren
hadde tilglengelig detaljplanforslaget, hvor det fremgår at forslaget innebærer en stor utbygging av
båtanlegg i et lite havneområde.
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IV. Behandling som del av kommuneplanen
I brevet som er inntatt ovenfor i bilag 3 fremkommer det videre at det kommunale planutvalg mener at
reguleringsplanen må behandles som del av kommuneplanen, med henvisning til at det er reist
innsigelser fra fulkesmannen. Også er her Ruud selektiv når han hevdet at det ikke er reist innsigelser.
Det kan vel vanskelig karakteriseres som annet enn innsigelser mot å behandle planen utenom
overordnede planer, når det fra S'lkeskommunen og frlkesmannen uttales følgende;
Aust-Agder flrlkeskommune i brev av 25. februar 2014;
"Plan-og naturseksjonen mener at der er svært uheldig å sette i gang en reguleringsplanprosess
nå som er i strid med kommuneplanens arealdel og hovedprinsipper om plassering av hyttefelt.
Plan- og naturseksjonen vil på det sterkeste anbefale at planforslaget vurderes i en grundig
over ordnet planpros ess."

Fylkesmannen i Aust-Agder i brev av 17. februar 2014

"Mif øvernøvdelingen mener at planforslaget bør inngå som innspill til
mmunep I anr e gul e r in g i Gr ims t ad ko mmltn e ."

den pågående

ko

"Etter miljøvernavdelingens vurdering, er det generelt sett meget uheldig å tillate utbygging i
strid med overordnede arealplaner. Slike planer er normalt kommet til etter en omfattende og
grundig prosess, og vesentlige planforutsetninger i kommuneplanen bør normalt ikke fravikes. I
denne sammenheng påpekes at dersom det tillates utbygging i den ahuelle sak vil det kunne føre
til en uheldig pralæis, som igjen kan føre til at allmenne friluftsinteresser eller andre
arealdisponeringshensyn blir skadelidende. Vider vil en slik uthuling svekke kommuneplanens
beîydning som styringsmiddel, og gjøre planverket lite forutsigbart."
Videre uttaler fulkesmannen med henvisning til hovedprinsipper for utbygging av fritidsboliger
vedtatt i kommunestyret den 07.10.2013 i forbindelse med oppstart av rullering av kommuneplanen;

"Miljøvernøvdelingenþrventer at man behandler planforslaget i nåd med vedtatt planstrategi."
Ovennevnte kan ikke tolkes på noen annen måte enn at fflkeskommunen og fl'lkesmannen er sterkt
kritisk til at reguleringsplanen blir behandlet utenom kommuneplanen. Uttalelsene ble gitt til varsel

om oppstart av reguleringsplan. At fzlkesmannens konklusjon munner ut i at de vil vurdere å fremme
innsigelse til reguleringsplanen, kan ikke tas til inntekt som hevdes fra Ruud, at de nevnte ikke hadde
noen innholdsmessige innsigelser til planprogrammet. Det er heller ikke riktig som Ruud utrykker det,
at fflkesmannen vil reise innsigelser dersom planen går mot nasjonale føringer. Da overser han at det
i brevets konklusjon også klart er vist til tilsidesetting av vesentlige regionale hensyn, som grunnlag

for innsigelser.
Når det foreligger så klare uttalelser fra de nevnte instanser er det vanskelig å forstå Antonsen, som
for øvrig også er formann i kommuneplanutvalget, ukritiske uttalelse gjengitt ovenfor.

At planforslaget har store konsekvenser for området, tilsier at forslaget bare bør anses som et innspill
til en ny kommuneplan. I den forbindelse må innspillene som fremkommer og alle innsigelsene
vurderes opp mot hverandre. Det anbefales i den forbindelse at innsigelsene leses i sin helhet og ikke
bare de begrensede ekstraktene som er gjengitt i planforslaget. Videre er det åpenbart nødvendig å
lese planforslaget i sammenheng med detaljplanforslaget.
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V. Nærmere om noen av planens enkelheter
Ruud har på vegne av forslagstiller utarbeidet forslag til detaljregulering av Hove gård og Hove
friluftsområde. Dette ble oversendt ordfører Antonsen ved brev av 23. juni 2014 (bilag 3) og som han
synes å applaudere.

Bilag 5: Forslag til detaljregulering sendt ordføreren ved brev av 23. juni 2014 (bilag 3).
I brevet fremkommer det at plandokumentene ikke er offisielle. Det er forståelig ettersom det i forslag

til detaljregulering fremgår hva som er forslagstillers

overordnede mål med planen, nemlig å senere fa

vedtatt en detaljregulering som begrenser andre private rettigheter

i området, herunder rett til

båtopplag og sjøbuetablering, men tilfører forslagstiller betydelige fordeler, som utbygging av
eksisterende båtbu og anleggelse av stor lystbåthavn m.v. Båtplass for de 23 enheten som det nå
legges opp til vil være en forutsetning for å fä realisere planen, idet knapt noen tomter til fritidsformål

vil være salgbar uten båtplass.
De innsigelser som tidligere er fremkommet og som er tatt inn som vedlegg til planforslaget er basert
på tidligere opplysninger i det forenklede planprogram. Om forslagstillers målsetning som nå er
avdekket hadde vært kjent på tidspunktet for innsigelsene, ville innsigelsene ventelig har vært
adskillig sterkere, både fra offentlige og private interesser.
Med utgangspunkt i planforslaget og utkast
Trafikale

til detaljregulering

bemerkes kort følgende;

forhold

I brevet av 23 . juni 2014 (bilag 3) hevdes det at ny bebyggelse på 2 t hytter med potensielt 100 flere
mennesker ikke vil utgjøre noen stor forskjell i tilkn¡ning til belastende bruk. Flere av de private som
har kommet med innsigelser til det forenklede planprogram har imidlertid påpekt at Çekstadveien
allerede i dag er overbelastet og trafikken ttgSør en fare, særlig for barn som går eller sykler langs den
smale veien. Tilførsel av ytterligere trafikk fra så mye som 23 fritidsboliger, eventuelt to nye boliger
på det som er angitt som B I og 82 i detaljplanen, vil tilføre den allerede belastede Kjekstadveien
betydelig trafikk. Særlig om sommeren ferdes mange barn langs veien. Særlig bama har krav på
trygge forhold, noe som planen som utvilsomt vil medfører betydelig økt trafikk, ikke bidrar til.
Kommunes tidligere byggenekt

Det fremkommer av innsigelser til det forenklede planprogram at kommunen tidligere har nektet Sally
Korsvik å etablere "Sallys Hage", nettopp med den begrunnelse at Kjekstadveien ikke tålte ytterligere
belastning. Planforslaget tar ikke hensyn til dette og har ingen løsninger for tidligere omsøkt bygging.
Grimstad kommune må likebehandle. I forhold til planforslaget er det ingen grunn til å ikke legge
avgjørende vekf på at den smale Çekstadveien ikke tåler ytterligere belastning som 23 enheter utgør,
særlig ettersom Korsvik fikk avslag på så vidt jeg forstår 8 enheter.

Naturinngrep
Her har andre bedre kunnskap enn undertegnede, men det er nok å vise til at Sundholmen har et rikt
fugleliv og er stengt for ilandstigning i hekkeperioden. Samtlige båter må passere Sundholmen
gjennom et trangl sund. At etablering av mist 27 nye båtplasser (4 gjesteplasser og 23 plasser til, en til
hver tomt) vil ha negativ innvirkning på fuglelivet, trenger man ikke være ornitolog for å forstå.
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Anleggelse av vei, toalett og badeplasser m.v.
Hovekilen er i dag ikke egnet til badeplass. Store deler av område er for gtunt og over store områder
er det gjørmebunn. Dette gjør at område i dag er lite egnet og lite brukt til badeplass. Fremtidig bruk
betinger vesentlig mudring og annet grunnarbeid. De foreslåtte tiltak som ikke legger opp til mudring,
kan ikke vurderes i annet lys enn at slike tiltak skal få kommunen på glid til å gi tillatelse til tiltak som
utelukkende gavner forslagstiller.

Med hensyn til fauna, er de verdt å merke seg bla uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Sør som viser
til at det i tillegg til lokalt viktig ålegress samfunn er registrert, samt at det er registrert en svært viktig
lokalitetfor strandsump innerst i Hovekilen.I dette området med strandsump er det foreslått
bådeområde, jfr planforslaget bilde på s. 34. Forslagstiller hevder til motsetning av Fiskeridirektoratet
i planforslaget s.2, at det ikke er registrert besþttelsesverdig vegetasjon.
Tiltak i sjø
Et illustrerende eksempel på at planforslaget underslår vesentlige fakta, er benektelsen av at tiltakene
ved etablering av lystbåtanlegg i Hovekilen ikke forutsetter betydelig oppmudring av bunnen i
Hovekilen. Enhver som har den minste kjennskap til bunnforholdene vil kunne bekrefte dette.
Hovekilen er for en stor del allerede for grunn i dag til båter av en viss størrelse.
Etter opplysningen har forslagsstiller tidligere søkt om anleggelse av båtplasser og mudring, noe som
ble avslått. Hvordan han ved planforslaget kan hevde at det ikke er nødvendig med mudring ved
etablering av anleggene til ca 40 båtplasser, er vanskelig å forstå.

Uniding av båthus, begrensning i andres rett
Forslagstiller har frekkhetens nådegave når han i detaljplanen pkt 6.2 inntar vedtak om at ingen nye
nauslsjøboder skal tillatelse, mens hans eget naust skal kunne utvides med inntil 50 m2. Videre når
det i planforslaget s. 40 fremgår at det legges opp til at sjønært landareal ikke skal brukes til
båtopplag.

Arvingene til gnr 168 bnr 1 inngikk som fremgår av bilag 2 ovenfor en skifteoverenskomst hvor
forslagstillers mor aksepterte at hver av de tre arvingen i tilknytning til brygge plass i Hovekilen
kunne anlegg båtnaust. Nå søker forslagstiller ved detaljplanen ønsker äftata denne tinglyste retten til
båtnaust bryter det med nevnte overenskomst. Dette, sammen med ønske om å nekte båtopplag føyer
seg inn i rekken av tidligere handlinger fra forslagstiller, hvor han urettmessig har fiernet båter i
opplag og forøvrig nektet både båtopptak og båtutsetning i Hovekilen, for bla undertegnede som
vitterlig har slike rettigheter i kraft av bryggetorge naustrett. I tillegg er slik rett til båtopplag m.v. som
nå prøves innskrenket hevdvunnen.

Med unntak av noen få som ligger utsatt til med båtplass ytterst på området som fremgår av
planforslaget s. 20 frg. 14-I, er det ingen som har behov for å få plass i den forslåtte lystbåthavn.
Enkeltes behov kan lett løses ved etablering av enkeltutriggere og ikke gjennom et omfattende
bryggeanlegg.

Når svigermor og hennes søster Olaug Nomeland (registrert eier av gnr 15\68 bnr 57) etter anmodning
vederlagsfritt frasa seg den tinglyst rett til å få utlagt hver sin hyttetomt i området som nå søkes
bebygget, angivelig for å bidra til salg av gnr 168 bnr 1, kunne det forventes at forslagstiller ville ta
hensyn til familiens etablerte rettigheter forøvrig. Det har dessverre vist seg og ikke å være tilfelle.
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Ved forslaget om gangvei og brygge tvers over Hovekilen, sperrer inn eierne av gnr 168 bnr 58
Nymann-iJåvold og 168 bnr 60 Nymann/Berryman, som også tilhører familiekretsen til forslagsstiller

VI Oppsummert
Det er å håpe at Grimstad kommune også ser at planforslaget innebærer vesentlig inngrep i et sårbart
område og at eksisterende veistandard ikke tillater etablering av bebyggelse som planen legger opp til,
uten at Kjekstadeveien blir utvidet til nødvendig standard, herunder med fortau.
Kommunen bør som flere av de offentlige instanser har påpekt, behandle planforslaget som et innspill
til ny kommuneplan og vurderes i forhold til vedtatt planstrategi og nasjonale føringer.
Dersom kommunen likevel velger å legge planforslaget ut til høring, må det først kunne skje etter at
det er innhentet en grundig konsekvensanalyse av alle forhold som planforslaget innebærer.

Richard

B
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Gnr 168 bnr 1

BILAG 1

558210 Og/ÙilzÙt2

Bestemmelser om båtplass

Rettighetshaver: KNR 0904 GNR 200 BNR 1809
Båtfesterett i Havnevåg. Tid|igere rettighetshaver 9O4L68-L07, dok

6so212007.

BILAG
AI,E OM ENDELIG SKTFTE MELLOM ARVTNGENE
NåVÆRENDE GNR

L68/1

Rett [r*pt bü!.rreÍ¿,]*

TTTJ

TTLHøRENDE THRINE LISE

Det vi es ti-L overenskomst av 08. juli L972 og skifte for
ber L972, der omt,alt som gnr gï/L.
av 16.

tsnr ng til overenskomst av 08.07 ,72 I pkt B, er det orntalte
de f :lnert som området utenfor s t,ein gjerdet og tilsvarende
vi i dag omtaler som utmarka, nå regulert og i den grad
det
det 1a seq g)øre, u tnlrttet til tomter.
Ått e a disse tomtene er f ordelt likt mellom arvingene. Seks t,omter
er s ol og overdr att til nye eiere, borLsett fra to tomter tilhørend e
us Nymann
h
"Ng sse

MecL

.A.rving

ne er nå enige om følgende¡

1. fo omtert rLt 4 og 7, overdras til

Magnus Nymann.

Jfr vedlagte kart.

erende del av utmarka, jfr markering med gult på vedlagte kart,

¿

Re s

3.

forutsetning om offentlig godkjenni ng for utskilling av t,omter,
O1aug Ncimeland og Grethe F røvs aa rett t,iI hver.sín t,omt, beligganâ
i.nnenfor skra'¡ert område på- u tmarka. Arealei, for hver &^-&
LlJ¡lrL Cr
ca
t rnåI.
område er clefínert, sore Landbruk-sområCe o g er ai-çrêns I€L É¡V
s
st,e nsi erdet,, delelinjen ti-l fríluftsområdet sarnt flammeråkert, Jernet.
JÏT ved lagt,e kart.
Alt omkostninger ved fradeling bæres av den som overtar tomten.

4.

forutsettes at innde Iing av tomt ikke hindrer gnr 16'8/1 i fri
tvei fra jordet, i Kroken t il Hammeråkert,j ernetr og muligheten
t,i1 å regulere tjernet som vannkilde t,il jordbruket.
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6.

(

Det

p1

ís rett, t i1 felles veiadkomst til tomtene i t,ilknytning til
vei t ir friarealet.

Adkomstvei skal ligge innenfor skravert

7. Hef lsene på gnr 3"68/\ som er nevnt i ok t 3r41516 gj elder Olaug
land og Grethe Frøysaa og opphører å g jelde for hver av dem fra
pkt, 3 ,4r5 og 6 er oppfylt, el I er fra det tidspunkt, hver
det
AV
lever og pkt 3 ikke er gJennomført.
i.

,/,

I

uelle utg ifter f or skade på eksiterende og evt. f remtid.i g anlag vann-/av1 øpslednÍnger i Langduken som skyldes jord,bruksv irksomhet, belastes eier av rørledning.

9

Iin

Frø

tal

med

eier av gnr f68/L. Jfr

ved lagte

kart.

gis rett til å disponere del av utmark på gnr 168/1- i
av 19 meter bel Íggende lang: s sør-vestre si-de av eiendom B
området kan under f orut.setning om off entlig godk Jennelse, fraDet'
gnr 168/L og ti1le gges eiendom B. Jfr vedlagte k art.
deI
Ret
ril å dis ponere dette området faller bort ved at eiendom B
øres til peqsoner utenom familien ut,en at, fradeling er foretatt,.
All omkostninger ved fradeu-ng bæres av den som overtai o¡nrådet.

L0. Ma
X

k som er avg"renset av eiendom A , weien til- Hovekilen og stiplet
ar¡merket på vedlagte kart, kan ikke bebygges så lenge Grethe
aa lever, evt. inntil eiendom À overføres til andre pe rsoner
eier. Eventuell hog:st,, bep lantning et,c i området. skal aw-enn

en

N1''mann

11. r f ge pkt' H i overenskomst av 08.07.72t har Magnus Nymann, Olaug
og Grethe Frøvs aa rett til hver sÍn brvqqe med !i]''I_rørende
X bå
ass og eventue It, 6å thus'i tilknytning tí 1 âéñne p-å_ Margrethesbu
t
len. Jfr vedla gte kart.
P
e ex enige om at, Magnu s Nymann, Olaug Nomeland og Grethe
aa hver dispon erer 8.7 met,er langs strandlinjen målt fra sørende av Margrethesbu med retL til å anlegge brygge.
VE
eIl båtbu kan plass s i t,ilknytning t,il hver brygge i en
av ínntil 7 met,er rnå1 t inn fra strandlÍn jen.
Pa
er enige om at reÈten t'il båt, ptass på Margrethesbu gjelder en
bå t ass hver som nevnt Í overenskoms ten av 0 8,ù7 .72 samt en båtplass
hv
som er gitt ved skjøte på htrrt't etomt, A ,8, og C t og at, begge disse
bår
sene er inkLudert, i lengden _.c
Pcl 8.7 niet er iang's strandlinJen.
For
Frøysaa er i til leoo bå tplass som f,øJ-ger skjøtç på gnr
168
1 Ínkl udert i Iengden på"ã. 7 meter langs st,randlÍn jen.
ôFâ

].2.

Gre
og

Frøysaa skal fort,satt eie til-deLt sjøbu med tilhørende brygge
tp lasÈ på innsiden av Hovekilen. Jfr üedlagte kart.

13. All

punkt er i overenskomsten av 08.07 .72 anser arvilgene herved som
1r og erstattet, av denne avtale. i{eftelser nevnt. i denne avtare
168 /t kan tÍnglyses av rettighetshaverenr som bærar aLle om-

opp
påkos

Denne

ved tinglysningen.

er utferdiget^ i fire ]ike eksemplaret, og undert,egnende
hvert sit,t, eksemplar.

a1 g

Ilomhorsund, 17 november
)

\¡l

t'//iLri It / i

Må;l;;

(.

Vedl
VedI

)lt ti'i ilL

L :
2 :

r,,,/

Ø/w."0; .4/Eur^t
.Ç *'{r-.f}'7rat
Olaug ]iomeland t Gtethe Frøysaa
Owerenskomst

av I.juli

1972.

Tomtedelingsplan av 20.januar L988.

2-

1990

fuyu.u,rç,unç<../¿,,/rf *í
Thríne Lise lolnes

BtLAc
John Harald Tolnes
Kjekstadveien 140
4888 Homborsund
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Ordfører Hans Antonsen

Vedr. reguleringsplan for Hove gård og friluftsområdet
Vi viser til tidligere møte med deg og plansjef Halvorsen vedr. Hove gård og friluftsområde og den
planen vi Ønsket å utarbeide for dette området. Da uttrykte du ved møteslutt at <det syntes å være
en god sak>. Vi tror også fortsatt det, og håper også på å komme i mål snart. Dette med bakgrunn i at
planutvalget senere sa JA med 6:1 til intensjonene i forslaget, og deres vedtak gav da anledning til
oppstart av planarbeider uavhengig av kommuneplanen -noe vi var veldig TAKKNEMLIGE for.

Oppstartsmøte ble holdt ijuni ifjor, men grunnet stor arbeidsbyrde så ble planarbeidet først meldt
oppstart for ved årsskiftet 2O13/2OL4 med høringsfrist på 6 uker.
Vi sendte i tidligere ijuni inn forslag til plankart med bestemmelser for at kommunen kunne gi
tilbakemelding på dette -ikke minst i forhold til tilrettelegging for allmennheten. Ved oppringning i
den forbindelse og senere besøk forrige torsdag fikk jeg rede på at kommuneplanutvalget mente at
planen måtte behandles som del av kommuneplanen. lkke minst ut ifra rådet til fylkesmannen og at

fylkesmannen hadde reist <innsigelser

til

planen.

Fylkesmannen har imidlertid ikke reist innsigelse. Fylkesmannen har sagt at dersom planen går i mot
nasjonale føringer så vil de reise innsigelse. Videre har de sagt at planprogrammet er for dårlig for
videre konsekvensutredning. Det er vi fullt klar over, men saken er den at oppstartsmøtet med
kommunen konkluderte med at det ikke var nødvendig med en full konsekvensutredning. Jamfør
teksten fra oppstartsreferatet u nder:
<c Vi de re a n belo les at a ktu e I le utre d n i ng ste ma e r sy n I iggjø re s i
og videreføres ien utvidet plonbeskrivelse til plonforsloget>.

op

psta rts m e ld i ng e n

Vi har forholdt oss til hva kommunen som planmyndighet har sagt -ikke hva fylkesmannen ideelt sett
mener. Viønsker heller ikke (unødvend¡g> å slå inn <åpne dører>> med en full konsekvensutredning
for området med de ekstra kostnader dette innebærer -noe det heller ikke etter kommunens skjønn
er behov for.
Og om det skulle gå så galt at det kommer til uenighet mellom kommunen og fylkesmannen i dette
spørsmålet så er dette et problem som må løses ved megling. Vi tror likevel ikke at dette blir et

aktuelt problem da staten i avtale har sagt at veg fram til friområdet skal kunne anlegges i henhold til
kommunal standard og være åpen for offentlig bruk:

1" eicr ar E¡¡. lfg, þsr. t i $riüstad *$muie si, âeruçd
el.er-ar ç&r. 16{. bnr. 83 Sraten v/niljgve¡ndep. rEtÈ tlf
i
$regsg qe bn¡ke hio¡evei ovel snr. Í*r, mr. t tri
-. * f ¡r,!,keeve*ec. og...fren^ tit - p-¡.I*serpå. çnr; -tüc¡: lnr; "nCl!-,
!!ú6r¡a¡ ned byglingsrådets vedtak I sak tô06/tt. Veicn
skal
b¿nne oppa¡beides ebtcr kcanunale veino¡¡le¡ og skal
være åpen tol alnenn./offentlig bnrt.

-

En kommunal standard på veg og offentlig bruk innebærer en vegbredde på minst 4 meter og et

større parkeringsanlegg. Det som her er interessant i forhold til fylkesmannens krav om konsekvensvurdering, er at Staten ved Miljød¡rektoratet som er eier av arealet, her allerede må ha gjort en
kvalifisert vurdering. Nemlig at vei, parkeringsanlegg og den trafikk til området som derigjennom
måtte komme er greit også miljømessig! Dette tilsier med styrke at en full konsekvensvurdering som
kommunen har sagt, må være unødvend¡9. Vår vurdering er videre at ny bebyggelse på 21- hytter
med potensielt 100 flere mennesker på et 320 dekar stort område -neppe vil bety noen stor forskjell.
Vi har imidlertid gjort at ting blir bedre ved at de tiltak som staten Ønsker anlagt ifriluftsområdet, er
foreslått lagt på vår eiendom slik at friluftsområdet forblir ubeskåret i forhold til større tiltak.
Det ellers er verdt å merke seg at staten som her vil tilrettelegge for stor trafikk til friluftsområdet
ikke grenser til Hovekilen på egnet sted for allmenn tilrettelegging mot sjØ. Det er også lite areal på
Statens eiendom som egner seg til opphold. I forslag til reguleringsplan tilrettelegges nå sjøarealet i
Hovekilen med landareal på vår grunn for friluftsformå1. Det gjØr at ikke bare friluftsområdet men
også Hovekilen med strandareal blir tilgjengelig på en helt annen måte enn om statens selv skulle
tilrettelegge på egen eiendom.

Oppsummering
Vi ønsker å gå videre i planarbeidet, og vi er ikke varslet om at dette ikke kan fortsette eller gå greit
videre. Men da vi hØrer at kommuneplanutvalget tenker annerledes så ønsker vi at du som ordfører
skal være orientert om dette. For det vil for oss som så vel som for Grimstad kommune vel bli litt
ugreit om planutvalget på den ene side har sagt JA til at vi kan utarbeide en reguleringsplan mens et
senere kommuneplanutvalg fatter vedtak i motstrid til hva planutvalget formodentlig fortsatt mener.
De har iallfall oss bekjent ikke fattet vedtak om noe annet. Vi mener også at vi i dominerende grad
har forholdt oss til de planer planutvalget er blitt forespeilet og som ligger til grunn for dere positive

vedtak.
Plandokumentene vi har sendt kommune er ikke offisielle, men jeg vedlegger til din orientering det
samme plankart og bestemmelser slik vi ser for oss å utvikle området.
Vi vet ikke om du som ordfører vil avklare en evt. politisk samkjøring i denne saken, men behøver du
mer informasjon, en presentasjon, samtale eller et møte så deltar vi så langt det er mulig på dette. Vi
har ellers også spurt administrasjonen om vi kan gi en orientering i kommuneplanutvalget før de evt.
fattet noe vedtak i saken.
Ta gjerne kontakt. Vi har også sendt en SMS du evt. kan respondere på.

For John Harald Tolnes

vÆore Ruud

til plankart og bestemmelser.

Vedlegg

Utkast

Kopitil

Grimstad kommune v/Christine Bjørndal Edvardsen. (ikke blå tekst).

Side

I av I

BILAG
Fra : Tore Ruud [mailto :tore. ruud@hotmail.no]

Sendt: 24. juni 20L4 L2:35

Til:

Hans Antonsen; JohnHarald Tolnes

Emner RE: Hove gård og friluftsområde

Ordfører
Det er vi som skal takke for din tilbakemelding.
Vi foretar oss foreløpig ikke noe mer i saken nå, men følte behov for å informere/avklare situasjonen
Takk for at du undersøker tross ferie!!
Mvh Tore Ruud

From: Hans.Antonsen@grimstad.kommune.no
To: tore.ruud@hotmail.no
CC: ihtolnes@gmail.com; christine.edvardsen@grimstad.kommune.no; Heidi.Sten-

Halvorsen@ grimstad.kommune.no; Anne.Merete.Holmberg@grimstad.kommune.no

Date: Tue, 24 Jun 2O74O7:56:40 +0200
Subject: Re: Hove gård og friluftsområde
Takk for henvendelsen! Jeg har tatt ferie nå, men ser på dette med en gang jeg er tilbake 14. juli. Hvis dere
trenger å snakke med politisk ledelse fçr def, kontakt fungerende ordf ører Anne Merete Holmberg, tlf 915 98
139, e-post Anne.Merete.Holmberg@grimstad.kommune.no.

Vi har gjort en foreløpig sortering av et svært stort antall innspill til kommuneplanen, det kan være der at vi
har sagt at dette området bør vente til kommuneplanen, jeg klarer ifarten ikke å huske dette klart. Men som
sagt, jeg undersøker.
Takk for fyldig redegjØrelsel

Sender kopi av dette til plansjef og saksbehandler, slik at de er informert (Heidi/Christine: Den omtalte blå
teksten er bare en påpekning av at jeg i et møte sammen med Heidi oppsummerte min oppfatning med at
"dette syntes å være en god sak").
God sommer!

Vennlig hilsen
Hans Antonsen

23. juni 2014 kl. 15:38 skrev Tore Ruud

<tore.ruud@hotmal

:

Ordfører Hâns Antonsen
Viser til vedlagte følgebrev og vedlegg. Administrasjonen ved Christiene Edvardsen er sendt det samme, men uten blå

tekst.
Mvh Tore Ruud

<Hove gård-friluftsområde ordfører Hans Antonsen.docx><Hove gård og reg best
201406_.docx><K100_Reguleringsplan_full.pdf><K1OO_Reguleringsplan_utsnitt.pdf><Hove

gård-

friluftsområde ordfører Hans Antonsen.docx>
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BILAG
GRMSTAD KOMMUNE _ PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERING for HO\rE CÅnn og HOVE
F'RILUF'TSOMRÅDE.
Vedtatt av Bystyret

Siste revision av plankartet:

Plankartets dato:
Bestemmelsenes dato:

Siste revision av bestemmelsene:

Dato

Behandlins

Signatur

Sak

Melding om planarbeid
Behandlet

l.

gang

i planutvalget

Utlast til offentlie ettersyn
Vedtatt av Grimstad bystyre

1. PLANENS INNHOLD
1.1. Planens formål
Planens avgrensing er på plankartet vist med reguleringsgrense.

1.2. Planens innhold
Planen er inndelt i reguleringsområder som kan benyttes

Bebyggelse og anlegg (1000) -PBL $12-5 nr.

Boligbebyggelse (1 I 10).
Fritidsbebyggelse -frittliggende fritidsbebyggelse
Idrettsanlegg (1400)
Renovasjonsanlegg
Småbåtanlegg

(I

til

følgende formål:

1

(1I

20).

550).

i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (1588)

Naust (1589)
Lekeplass (1610)

Samferdsel og teknisk infrastruktur (2000) -PBL $ 12-5 nr.2

Vei (2010).

Annen veggrunn

-

tekniske anlegg (2018).

Parkeringsplasser (20 82).

Energinett -trafo (21 10)
Vann- og avløpsnett (2140)

Grønnstruktur (3000) -PBL. $ 12-5 nr.

3

Grønnstruktur (3001)
Friområde (3040)
Badeplass/-område (3041)

Grønnstruktur kombinert med annet angitt hovedformål (park, friområdeþark, parVlek)

¡

q.

Landbruks-, natur- og friluftsområde (5000) -PBL $ 12-5 nr.

5

LNF-område der landbruk er dominerende.

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6000)
PBL $ 12.5 nr. 6

-

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)
Ferdsel (6 100) -Kyststi
Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710)
Naust (6750)
Badeområde (6770)

Hensynssoner PBL $ 12-6, jfr. 11-84
Sikringssone -frisikt ( I 40)
Faresone -høyspenningsanlegg (3 70)
Bandlegging (sikringssone) etter lov om kulturminner (730).
Bandlegging (hensynssone) etter lov om kulturminner (570).

2. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL S12-s NR. 1)
Der hvor byggegrense ikke framkommer i plankartet, er byggegrensa begrenset iht PBL.
Ved søknad om byggetillatelse skal det medfølge en veiledende illustrasjonsplan for opparbeidelse av
uteområdet. Det gjelder: terrengarbeider, forstøtningsmurer, plassering av garasje/bod og andre tiltak
av betydning for godkjenning. Det tillates ikke utført vesentlig endring av tiltak ut over det som er
akseptert i illustrasjonsplan for utomhusarealet.
Murfasade på forstøtningsmurer skal ikke være høyer enn 1,5 meter og skal utføres i naturstein.
Mur kan oppføres i nabogrense. Muranlegg høyere enn 1,5 meter må avtrappes minst tilsvarende
murhøyden.
Bygg og konstruksjoner skal underordne seg omgivende teneng og heller ikke bryte silhuett.
Utføres sprenging så skal fflling eller skjæring høyere enn 1,0 meter tildekkes/kles på tilpasset måte.
Tap av BYA som følge av tykkere isolasjon enn påkrevd etter tekniske forskrifter, kan kompenseres
med en forholdvis økning av BYA.

til slukkevann må tilfredsstilles før det gis igangsettingstillatelse for ny
bebyggelse.
Eksisterende pumpehus for borevann syd for lekeplass f_T ek2, beholdes så lenge det har sin funksjon.
Kravet i teknisk forskrift

2.1. Boligbebyggelse (81-2)
Eiendom nr. B 1 og B2 kan bebygges med botig/garasje-bod på inntil 150/50 m2 BYA. Areal til bod
som er godkjent anlagt under terreng eller underetasje, omfattes ikke av BYA for godkjent bebyggelse.

Hver eiendom skal opparbeide parkeringsareal for minst 3 personbiler på egen grunn.

2.2. Fritidsbebyggelse (tomt l-37,176,180 og 184)
Innenfor planens avgrensing kan det etableres 23 nye frittliggende fritidsboliger fordelt på 2 I nye
tomter og 2 fritidsboliger på eksisterende tomter (nr. 14 og29). Eksisterende tomter for fritidsbolig er i
planen benevnt med <<nummen mens nye tomter er benevnt med <<tomt og nunmen).

Nye fritidsboliger skal planlegges- og ufformes slik at de siden uten vesentlige endringer i planløsning
etter kommunens godkjenning i framtiden kan bruksendres til fullverdig helårsbolig.
Det forutsettes at hver eiendom opparbeider parkeringsareal for minst 3 personbiler på egen grunn.
Garasje/bod er ikke vist i plankartet, men skal vises i illustrasjonsplan for tomteopparbeidelse og
byggesøkes på vanlig måte.
Fritidseiendom tillates ikke seksjonert.
2.2.1.5tøruelse og grad av utnytting
Frittliggende eksisterende fritidsbebyggelse (nr. 176, 180 og 184) som ligger innenfor 100 meters
beltet til sjø, tillates bebygd med fritidsbolig/bod inntil I l0l15 t* BYA eller godkjent BYAbebyggelse.

Mønehøyde tillates med inntil 5,5 meter fra topp grunnmur. Gesimshøyde tillates inntil 3,5 meter.

Øvige fritidseiendommer kan bebygges med fritidsbolig/garasje-bod på \wÍil120/25 mt BYA.
til bod som er godkjent anlagt under terreng omfattes ikke av BYA for godkjent bebyggelse.
Areal til dekning av kravet til biloppstillingsplasser omfattes heller ikke av begrensningen i BYA.
Areal

Tomte/nr: 6, 8, 10, 12, 14,16, 18, 20,32,34 og36 tillates med mønehøyde inntil 6,5 meter fra topp
gmnmur beregnet i fra gjennomsnittlig terreng/planert grunn for tilliggende areallsideareal.

Tomt/nr: l-5,7,9,L1,13,15,77,19,21,23,25,26,2'7,28,29,30,31,33o937,tillatesmed
mønehøyde inntil 7,5 meter fratopp grunnmur.
Hovedmøneretning skal være om lag som vist i plankart og pulttak på tilbygg/bod harmoniseres med
bebyggelsen ellers.
Takdekke skal ikke ha reflekferende overflate og bygg skal ha vanlige- og natr-rtilpassede farger.

Bod/garasjebygg kan ha gesimshøyde på inntil 3 meter over gjennomsnittlig planert teffeng.
Frittstående bod/garasje kan plasseres utenfor byggegrense dersom dette gir en akseptabel løsning.
Garasjebygg/bod kan bli krevd sammenbygd med fritidsbolig når dette vurderes som en bedre løsning.
Lysthuslignende bygning inntil 13 m2, inngår ikke i beregningen for BYA for tomlnr: l-37.

2.3. Renovasjon (f_Ren)
Område for miljøstasjon kan opparbeides for felles renovasjonsløsning -enten for oppstilling av
kontainere i dagen og innegjerdet, i innebygget anlegg (eget hus) eller som et helt- eller delvis
nedgravd anlegg.
Bygning for innebygd anlegg kan oppføres med inntil 60 m2. Utformingen av bygget og takform skal
hensynta terreng og omgivelser på stedet. Området er felles for tilhørende boenheter/abonnementer.

2.4. Småbåtanlegg i sjø og vassdrâg med tilhørende strandsone (p_SBA 01-02)
tillegg
til eksisterende private brygger bygd før strandplanloven og godkjente brygger så tillates
I
etablering av fortøyningsanleggene; p_SBAI og p_SBA2 etter godkjent søknad.

Fortøyningsanlegget p_SBAI er et flyteanlegg på inntil 3 meters bredde der bryggebanen skal brukes
som Kyssti. Anlegget skal vær stabilt for sikker ferdsel med solid landgang/adkomst i begge ender.
Anlegget skal forankres i fiell og strekkes opp med Wire på tvers av bukta.
Anlegget kan justeres inntil I 5 meter østover i forhold til det som er vist i plankartet for mest mulig
hensikfsmessig plassering. Langsmed anlegget kan det etableres universelt utformet badebrygge for
allmenn benyttelse.
p_SBA1 skal avgrense- og fungere som barriere for regulær båthafrkk for badeområdet innenfor.
Arealavgrensingen for utliggere skal være som vist i kart, men kan tillates utvidet for gjesteplasser til
Statens eiendom gnr. I 68/88. Lysåpningen kan variere etter behov.

Det tillates båter på hver side av gangbanen og på begge sider av utliggerne. Broforbindelse etableres
cirka midt på gangbanen for passering av småbåter. Båter inntil 15 fot kan fortøye på innsiden av
gangbanen. Motork¡aft tillates ikke brukt i badeområdet.
Fortøyningsanlegget p_SBA2 innfestes mot {ell og forankres. Anlegget tillates med inntil 2,5m
gangbane i 25meters lengde. Arealavgrensingen for utliggere skal være som vist i kart, men
lysåpningen kan varieres etter behov.

2.5. Naust (p_Naust)
Eksisterende naust kan tilbygges slik at totalt BYA blir inntil 50 m2. Naustet skal ha saltak og evt.
utvidelse skal skje med takopplett på del av bygget dog ikke helt fram til fasade mot sjøsiden.
Mønehøyde settes til 5 meter fra sjønivå (middelvannstand normalnull 1954). Naustområdet kan
omrammes med levegg i nord og det kan oppføres et tenengtilpasset lavere gjerde mot vest.

Idrett ([_idrettllek)
Området kan opparbeides i samsvar med
2.6.

formålet for ballspill og lek.

Lekeplass (f_Lekeplass 1)
Området kan opparbeides i samsvar med formålet for ballspill og lek.
2.7 .

2.8. Lekesplass (f_Lekeplass 2)
Området kan opparbeides

i samsvar med formålet for ballspill og lek. Lekeplassen er felles for regulert

fritidsbebyggelse.

3. SAMFERDSEL OG TEKNTSK TNFRASTRUKTUR (PBL S 12-5 NR. 2)
Eksisterende veier kan utbedres og nye veier etableres. Veiene er private og har foruten avkjørsel

fylkesvei ikke krav til opparbeidelse i henhold til dimensjonering vist i plankartet.

til

Teknisk infrastruktur kan legges i kjørevei og annen veggrunn. Eleklriske kabler skal legges i grunnen.
Fellesstativ for post kan settes opp på areal for ¿ìnnen veggnrìn.
Terreng i frisiktsoner mot offentlig vei skal ikke være høyere enn tilstøtende vegbane, og vegetasjon
eller andre tiltak skal ikke være høyere enn 0,5 meter i forhold til vegbane.
Sideareal til vei og privat grunn langs vei, kan brukes
fellesarealer.

til snøopplag for snørydding av fellesveier og

3.1. Veg samt adkomst/små stikkveier
3.L.1. Veg (p_V1-V13)
Kjøreveier vist med bredde og kurvatur kan opparbeides som vist i planen. Veiene er felles for
alle eiendommer som naturlig sokner til veien(e) og som har- eller må ha rett til kjøreadkomst
fram til eiendommen slik det framgår av oversikten nedenfor:

Vei nr.

pvl

Þv2
pv3
Þv4

pv5

pv6
pv7
pv8
pv9
p vlO
p Vll

Þ vl2
p_Vl3
p_Vl4

p vl5

Felles for eiendom med rett til adkomst
Alle eiendommer i planområdet.

Gnr. 168/l og gff. 168/89 samt tomlnr.:
3"5.7.9 oe nr.: 184.

Merknader

1,

Gnr. 168/l og eiendommer med rettighet.
Gnr. 168/1 samttomlnr.:2,4,6,11, 13, 15,
17, 19, 2r, 22, 23, 32, 34, 3 5, 36, 37 samt

nr.: 8. 10. 12.14,16, l8 oe 20.
Gnr. 1ó8/1 samt tomt/ru'.: 2, 4, 23, 32, 34,

35,36,37.
Gnr. 168/1 samtnr.:20.
Gnr. 168/l samtnr.: 16
Gru. 168/1 os tomlnr.: 6.22 oe74.
Gnr. 168/l samt tomt/nr.: 6 os.12Gnr. 168/l samttomt/nr.: 1 os3
Gnr. 168/l
Gnr.
Gnr.
Gnr.
Gnr.

168/1 oe

Bl

168/1 og 82.
168/1 o926,28 og30.
168/1 og25, 27, 29, 31,33 samt gnr

i68/16.18.

3.1.2. Adkomst og små stikkveier
Avkjørselsmarkeringer (piler) i kart viser stikkvei for biladkomst inn på eiendommene.
Adkomst kan endres og bestemmes nærmere i utomhusplanen til byggesøknaden.

3.2. Parkeringsplass (p_Pl)
Parkeringsarealet er til bruk for nr. 168/l og kan avskjermes med tilpasset gjerde.
Parkeringsarealet kan også benyltes til båtopplag. Brukt som deggeplass> så skal tilhørende
aktiviteter ta tilbørlig hensyn til sesong- og arealbruk i nærområdet.
3.3. Parkeringsplasser (f_P2)
Parkeringsområdet kan etableres iht godkjent illustrasjonsplan med snuhammer og parkering for
kjøretøy og sykler. Parkeringsplassene er felles for gnr. 168/89,168/1 og 168/59 og ment for parkering
for dem- eller de grupper kommunen ellers godkjenner.

3.4. Energinett (f_trafo)

Området skal benyttes til transformatorkiosk og fortrinnsvis etableres saûlmen med felles renovasjonsanlegg og pumpestasjon.

3.5. Vann- og avløpsnett (f_Pst)
Området skal benyttes
avbenyttelse.

til pumpestasjon samt oppføring av service- og toalettanlegg for felles

3.6. Vann- og avløp / kabler.
Vann- og avløpsanlegg skal planlegges-, prosjekferes- og bygges i henhold til gjeldene normk¡av
Alle kabler ogrør skal legges i bakken -helst i regulert vei. Legges kabler og rør annet sted, skal
terrenget tilbakeføres og harmoniseres til omgivelsene.

4. GRØNNSTRUKTUR

(3000) -PBL S 12-s NR. 3

4. 1. Grønnstruktur -naturområde
Hele gnr. 168/89 (statlig eiendom) er ubeskåret avsatt til område for grønnstrukfur -naturområde og
hensynssone bevaring kulturmiljø.
Grimstad kommune skal utarbeide skjøtsels- og forvaltningsplan for eiendommen.
Gnr. 168/89 kan der forholdene tillater det, etableres med ilandstigningsbrygge(r), badebrygge(r),
toalettanlegg/andre tekniske anlegg, stier, gressletter, grillplass m.v. for økt brukelighet i samsvar med
formålet og allmennhetens interesser. Tiltak skal skje på en tenengtilpasset- og brukervennlig måte

etter søknad.

Grønnstruktur -naturområde beliggende på gnr. 168/1 kan skjøttes som skogareal etter standard for
devende skog>. Flatehogst er forbudt.
Areal avgrenset mellom p_V2 og LNF-området i nord, kan opparbeides til like med arboret og/eller
med parkpreg. Tjønn med kantvegetasjon og tilliggende arealer skal kunne opparbeides- og skjøttes på
parkmessig måte. Lysthus, grillsted m.v. for felles avbenyttelse og bruk kan oppføres.
Merkede stier utenfor høyvannsone og rike plantesamfunn i kantsone mot sjø på gff. 168/1, kan
opparbeides med inntil 2 meters veibredde for mindre kjøretøy.

4.2.Badeplass/ -område
Landarealet i badeplassområder kan tilrettelegges med grillplasser og arealer for solbading, lek m.v.
samsvar med allmenne interesser og ønsket bruk av området. Vesentlige tiltak må avklares etter
søknad til kommunen.

5. LA¡IDBRUK-, NATI]R OG FRTLUF'TSFOnWrA.I, (PBL

S 12-5

NR. 5)

I området kan det utføres vanlig jord-, skog- og hagebruksdrift samt annen tilpasset næring forenlig
med arealformålet.

6.

BRTJK OG VER}[ AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRE]\DE
STRANDSONE (6000) -PBL S 12-s rlR. 6

Det kan i området som del av gangabanen på småbåtanlegget etableres Kyssti på wers av bukta.
Tiltaket skal bedre adkomst og bruk av sjønært område til frilufuformål samt lette tilgang til anlegg
for: toalett, idretllek og parkering.

6.1. Friluftsområde i sjø og vassdrag
Området er felles og benyttes for sjøverts ferdsel/adkomst for bruk av friluftsområde og fortøyningsplasser.

i

6. 2. Uth us/n aust/bad eh us
Det tillates ikke nye nauslsjøboder, men eksisterende naust tillates utvidet til inntil 50 m2 BYA for
lager og opphold. Privat naust med tilhørende bryggeanlegg kan gjenoppbygges.

6.3. Badeområde
Området er felles og kan brukes til opphold og bading. Sjøområdet i badeområet kan benyttes av små
farkoster/båter. Båtmotorbruk er ikke til latt.
Gravearbeider i sjøbunnen er ikke tillatt uten etter avklaring med kulturminnemyndighetene.
Strandareal kan utbedres i samsvar med formålet med tilkjøring av sand.

7. HENSYI\SSONER PBL $ 12-6
7.1. Sikringssone

-frisikt

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0.5m over tilstøtende
veiers nivå. Tereng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.

7.2. Faresone -høyspenningsanlegg
Det tillates ikke bebyggelse innenfor faresonen.
7.3. Sone med angitt særlige hensyn

- bevaring kulturmiljø

Innenfor hensynssonen er det kulturminner som er automatisk fredet etter kulturminneloven. Det
tillates ikke tiltak som kan skade, forandre, tildekke eller skjemme kulturminner eller kulturmiljøet.
Buffersone mot kulturminnene er satt til 30 meter. Alle nye tiltak i nærheten av området skal avklares
med antikvarisk myndighet. Avklares med fl(

8. FELLES BESTEMMELSER PBL $ 12-7
8.1. Generelt
Oppdages kultunninner eller det er mistanke om funn så skal arbeidene innstilles og fagmyndighet
kontaktes for befaring og avklaring av videre arbeider. Jamfør lov om kulturminner $ 8.

8.2. Rekkefølgebestemmelser pbl $ 12-7 nr. 10
Finansiering- og utbygging av offentlige anlegg på privat grunn for bygging- og framtidig vedlikehold,
skal skje gjennom utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger i henhold til overordnede
prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Grimstad kommune og plan- og bygningsloven kapittel 17.
Før det gis igangsettingstillatelse for nye fritidshus skal det være etablert kjørevei og vann- ogavløp
fram til tomtegrense.
Alle nye bygg med krav til sanitæranlegg i regulert område skal være tilkoblet forskriftsmessig vannog avløpsanleggfør det kan gis brukstillatelse.

Avkjørsel til Kjekstadveien skal være utbedret- og etablert iht til vegvesenets krav innen den I 1. nye
fritidsboligen er ferdigstilt og kan tas i bruk.

Småbåtanlegget kan utbygges etappevis. For hver l5 meter brygge som ferdigstilles etableres
gjesteplass til allmenn benyttelse for besøkende til friluftsområdet. Totalt skal det bygges 4
gjesteplasser. Gjesteplassene skal skiltes.
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

RICHARD BJERK <ricbjerk@online.no>
19. juni 2019 10:06
Maria Lauvdal
tone.marie.nybo.solheim@grimstadkommune.no
Hove Fritidsbolig og småbåthavn
Bilde og kartmateriell - Hove småbåtanlegg II.docx

Det vises til ovennevnte og tidligere innsendte innspill.
Jeg har gjort et nytt forsøk på å forstå hvordan administrasjonen i Grimstad kommune
finner tilstrekkelig grunn til å gå videre med planene knyttet til småbåthavn i Havnevåg.
Selv om jeg prøver å legge godviljen til er det uforståelig at arealinnspillet fra Hans
Petter Gilje pva Tolnes passerer til neste steg konsekvensutredning.
Det bildemateriell som er tatt inn i arealinnspillet fra Gilje burde være tilstrekkelig alene,
til å avvise planen om småbåtanlegg i Havnevåg.
Et bærende argument bak innspillet til småbåthavn er at den vil legge beslag på mindre
sjøareal enn hva tilfelle er i dag. Forstå det den som kan, når antall båtplasser mer enn
dobles. Man må virkelig lese det med liten skrift. I vedlagte har jeg tatt inn bilde fra
Giljes "opprydding" i Havnevåg, hvor det feilaktig hevdes at dagens område legger
beslag på 2000m2 (hvor Tolnes disponerer det meste) . Deretter har jeg tatt inn
kartvedlegget som er angitt som Vedlegg 1 og på side 3 er blåst opp utsnitt av anlegget.
Først da er det mulig å oppdaget at anlegget vil legge beslag på hele 1703,7 m2. I
tillegg kommer det som er angitt som byggegrense mot landtunge, som er
adkomstbrygge og vil øke arealet ytterligere. Hvor er da "gevinsten". Nei, den eksisterer
ikke og det er ikke ett eneste godt argument for den såkalte opprydding i Havnevåg, bare negative i et naturperspektiv og privatrettslig for vi som har tinglyste rettigheter.
Når anlegget kommer svært nær Sundholmen naturreservat, øker belastningen i
området vesentlig og betinger eksporiasjon av langvarige etablerte rettigheter, tilsier all
fornuft at planene stoppes allerede på dette stadie.
Mvh
Richard Bjerk

Dagens angitte område på 2000 m2 er grovt misvisende. For det første disponerer Tolnes i tilknytning til
båtbua den største andel av området. Dessuten er det angitte området utvidet i bredde og
lengderetning for å underbygge at samlokalisering i småbåthavn vil innebære en arealbesparelse. Se
nedenfor side 3 hvor arealet som småbåtanlegget legger beslag på utgjør hele 1703,7 m2. Ved en mer
enn fordobling av antall båtplasser sier det seg selv at tiltaket vil medføre en vesentlig merbelastning på
det begrensede området i Havnevåg (Hovekilen).

Vedlegg 1, kartvedlegg 1: 5000
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