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Bakgrunn 
 

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre 

de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, 

utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I 

tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. 

 

Sammendrag av innspill 
 

Alle innspill har kommet inn digitalt i Public 360 via postmottaket.  

 

Arkivnr. 
22/1261 

Avsender Merknad 

1 Svenningsen, C.  - Ønsker et sted for barn og ungdom på ettermiddager.  
- «Flebrukshus» nær eller i sentrum for barn/ungdom i 

alderen 10-16 år, hvor man kan møte eldre ungdom 
som jobber der og voksne/eldre.  

- Eldre kan hjelpe yngre med f.eks. lekser.  
- Frivillige driver «kaféen».  
- Samarbeid med UiA om å drive aktivitetstilbudet.  

2 Brude, E. - Se på mulig fare for lukt og støy fra nytt renseanlegg.  

3 Jacobsen, M. - Satse mer på restauranter og kafeer ut mot sjøen 

4 Grooss, J. - Ønske om badebøye og badeflåte på Moysand.  

5 Nymann, E. - Trenger en levende by, ikke flere kjøpesentre. Ett 
kjøpesenter (hele «stripa» fra Odden og bort til 
Guldmansveien) er mer enn nok.  

6 Gulstad, P.A. - Fevik trenger ny kirke.  
- En ny kirke vil være en god møteplass. Behov for 

storstue for samlinger og konserter. Må være plass til 
kulturarrangementer og andre sosiale samlinger.  

7 Lovisenro, A.G., 
Solberg I.T., Wåga, 
A. 

- Flerbrukshall i Homborsund  
- Bedre bullstilbud på Homborsund  
- Gang – og sykkelsti på Homborsund.  
- 100 – metersbeltet må vernes og strandsona må i 

bygges ned.  

8 Pensjonistforeningen - Bygge tilstrekkelige antall eldreboliger sentralt i 
kommunen 

- Kommunen må vurdere å bygge nytt 
sykehjem/aldershjem 

- Dag-aktivitetstilbud for de eldre må være godt 
- Legge til rette for at pensjonister kan bo hjemme lengst 

mulig. 
- Kommunen må informer om mulige tilskudd til 

boforhold  
- Flere sitteplasser i byer  
- Øke beredskapslageret  
- Verne dyrket – eller dyrkbar mark 
- Viktig med gode parkeringsplasser både nær butikker 

og nær friluftsområder, og nær kulturinstitusjoner og 
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transportsteder. Parkeringsplassene må også være 
rimelige priset.  

- Hjemmesykepleien gjør en god jobb.  
- Positivt at den lokale matbutikken i Homborsund 

leverer matvarer hjem til personer som ønsker det.  

9 Elevrådet ved Eide 
skole, FAU ved Eide 
skole, Eide 
kulturarena  

- Det desentraliserte kulturskoletilbudet må 
gjenopprettes i Homborsund 

10 Elevrådet ved Eide 
skole 

-  Ønsker seg aktivitetspark i Eide, med mange ulike 
lekeapparater og plass til flere idretter, ballspill, friidrett 
og lek.  

- Ønsker seg også flerbrukshall.  

11 Greenstat Energy - Greenstat ønsker et satsingsområde i den reviderte 
kommuneplanen som kombinerer «næringsutvikling» 
og «klimautfordring». Dette kan gjøres ved at 
satsingsområde næringsutvikling omdøpes til «grønn 
næringsutvikling». Dette vil konkretisere ambisjonen i 
eksisterende kommuneplan og samtidig tilrettelegge 
for et attraktivt, fremtidsrettet næringsliv i Grimstad 
kommune. Slik tilrettelegging kan bidra til gode 
prosesser rundt etablering av ny fornybar 
energiproduksjon i området, samt bidra til en 
nyansering av debatten rundt ny fornybar 
energiproduksjon generelt, og industrivind på Omre 
spesielt. 

Greenstat mener en slik tilnærming vil kunne bidra til en 
inkluderende, faktabasert og nyansert debatt om ny fornybar 
energiproduksjon i kommunen, og vil anbefale at nevnte 
innspill blir hensyntatt i prosessen. 

12 Grimstad idrettsråd - Bedre merking og skilting av turløyper flere steder.  
- Ønske om utegym-apparater/ «Tuftepark» langs noen 

av løypene med universell utforming 
- Ny svømmehall 

13 4H Agder, Aust-
Agder Turistforening, 
Naturvernforbundet i 
Agder  

- Arealnøytralitet og arealregnskap må tas med i 
samfunnsdelen som føringer for videre arbeid. 
Anbefaler at en kommunedelplan for naturmangfold tas 
med i arealstrategien.  

- Anbefaler at bryllupskakemodellen utviklet av 
Stockholm Resilience Centre tas med i 
samfunnsdelen, for å synliggjøre at bærekraftig steds – 
og samfunnsutvikling henger sammen med miljø og 
det helsefremmede og sosialt utjevnende aspektet.  

- Grimstad må sette av ressurser til å ivareta 
naturverdier og friluftslivsinteresser i alle 
planprosesser, helt ned til minste reguleringsplan. 
Videre bør kommunen sikre gjenværende 
naturområder ved å etablere endelige og definerte 
kartfestede grenser for bygge – og utviklingsområder.  

- Ønsker at Grimstad skal ha friluftsliv som et av 
satsningsområdene. 

- Hvert satsningsområde bør baseres på FNs 
bærekraftsmål, og at hensyn til natur, økosystem og 
biologisk mangfold synliggjøres gjennom alle 
satsningsområder.  
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- Kystsoneplan kan være nyttig for kommunen  
- Samfunnsdelen må bygge på hele det nasjonale 

lovverket som knytter seg til naturforvaltning, ikke bare 
plan – og bygningsloven. Planen må også bygge på 
flere regionale planer enn Regionplan Agder 2030, slik 
som Regional vannforvaltningsplan 2022 – 2027.  

- Oppfordrer kommunen til å opprette et tett samarbeid 
med frivillige organisasjoner og at disse inkluderes 
som en del av arbeidet med kommuneplanen.  

- Samfunnsdelen bør ha lenger høringsfrist enn 6 uker. 
Kommuneplaner er store og viktige planer som berører 
alle, og det vil derfor være gunstig med en frist på 
minimum to måneder.  

14 Grimstad Sosialistisk 
– Venstreparti 

- Økt fokus på jordvern. Forvaltning av landbruksjord i 
tråd med nasjonale føringer om å 
stoppe nedbygging. Ny landbruksplan 

- Økt fokus på naturmangfold må synliggjøres gjennom 
kartlegging av alle naturtyper og 
biologisk mangfold, myrer mm med mål om å handle i 
tråd med bærekraftsmålene. 

- Tiltak: 1) lage kommunedelplan for naturmangfold, og 
2) lage en klimaplan som må 
inneholde kommunens co2 regnskap både på natur, 
transport, bygg mm og 
konsekvenser for fremtidens natur og bomiljøer. 

- Bedre vern av strandsonen, og få oversikt over 
dispensasjoner gitt til bygging i 
strandsonen. 

- Kommunen må forplikte utbyggere til å følge 
bærekraftsmålene 

- Mer helhetlig planer for byggeprosjekter i sentrum. I 
dag synes det som om hvert 
prosjekt behandles for seg, og vi mangler en helhetlig 
forståelse for de samlede 
konsekvensene av utbyggingen. Mer helhetlig 
planlegging vil bedre sikre en forutsigbar 
og ønsket utvikling av sentrum, og kan i større grad 
tilrettelegge for innbyggernes ulike 
behov. 

- Bomiljøene skal stimulere til inkludering og planlegges 
med vekt på variert 
befolkningssammensetning, gode møteplasser for alle 
aldersgrupper. Unngå at hus og 
leiligheter står tomme deler av året og utarming av 
bomiljøene. 

- Få oversikt over og planlegge ut befolkningsveksten i 
kommunen for å kunne planlegge 
nye områder ut fra det 

- Få bedre styring på arealbruken i kommunen ved å 
kartlegge og rapportere på 
dispensasjoner fra plan. 

- Planlegg for myke trafikanter og tilrettelegg for offentlig 
transport i planlegging av nye 
boligområder. 
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- Shuttelbusser for å kunne øke antall avganger og 
samtidig gi mindre utslipp. 

- Få fortgang i bruk av utslippsfri offentlig transport. 
- Opplevd og kunnskapsbasert tidlig innsats for alle 

aldersgrupper med tiltak som baserer 
seg på faglighet og samarbeid på tvers av de 
kommunale tjenestene 

- Barnehager, skoler og eldreomsorg skal være et 
offentlig ansvar 

- Tillitsbaserte tjenester med vekt på kun nødvendig 
rapportering og kontroll. En positiv 
tilnærming til alle ansatte gir bedre tjenester 

- Lage en kulturminneplan som skaper tilhørighet og ny 
kunnskap hos innbyggerne 

15 Ungdomsrådet i 
Grimstad 

- «Barn og unge» bør være et eget selvstendig 
satsningsområde.  

- Ordning som barn i lavinntektsfamilier tilgang til 
fritidsaktiviteter  

- Ny svømmehall 
- Bedre kollektivtilbud: jevnlige avganger som dekker 

hele kommunen, samt rimelige billetter.  
- Legge til rette for et framtidsrettet landbruk slik at det 

kan være en arbeidsplass for barn og unge i framtiden. 
Bør skapes arenaer der barn og unge blir kjent med 
landbruksnæringen og får kunnskap og interesse for 
landbruket.  
 

16 Schaefer, T. - Samfunnsdelen må inkludere FNs 17 bærekraftsmål.  
- Se til andre kommuner som gode eksempler: Asker, 

Trondheim, Bergen, Ålesund og Kristiansund.  

17 Innvandrerrådet - Folkehelse (alle må ha tilgang til et godt medisinsk tilbud, 
inklusiv fastlege) 
- God beredskap for kriser (evne til å tilpasse seg raskt). Skal 
også se på hvordan lag, foreninger og frivillige organisasjoner 
kan bidra i krisesituasjoner. 
- Tilrettelegging for barn i flyktningkriser (viktig med nok 
fagpersoner som kan imot dem) 
- Strategi for kommunikasjon når kriser oppstår (samhandling 
mellom kommunen, foreninger og institusjoner for å se hvilke 
ressurser man har). 
- Bedre oppveksttilbud og omsorgstilbud for å være rustet for 
flyktningstrømmer (alltid ha kapasitet til å ta imot flere enn det 
vi allerede har) 
- Psykisk helsehjelp for innvandrere 
- Lage en plan for næringsliv (voksende industri) 

17 Grimstad 
Arbeiderparti 

- Bedre eldreomsorg 
- Mer fokus på barn og unge 
- Fokus på klima og miljø 
- Få fart på næringslivet, være offensive på god 
næringsutvikling 
- Sørge for gode levekår 
- Grimstad kommune er den største kommunen i Agder fylket 
(jordbrukskommune). Viktig å tilrettelegge for å ivareta og 
bygge videre på jordbruket. 
- Næringsutvikling på Omre. 
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- Fokus på klima og miljø innenfor idrett (viktig for å nå FNs 
bærekraftsmål). 
- Bedre kollektivtilbud 
- Behov for nytt renseanlegg 
- Vedlikeholde kommunale bygg 
- Bevaring av Fevikmarka 
- Beskytte LNF-områder 
- Boligbygging: flere rimelige boliger 
- Flere parkeringsplasser 
- Respektere 100 – metersbeltet 
- Utvikle sykkelbyen 
- Utvikle boligområder i henholdt til ATP-planen 
- Likestilling 
- Gjennomføre LIM-planen 
- Utvikle kompetanse og holdninger i henhold til nettvett 
(foreldrekurs) 
- Psykisk helse 
- Bedre ivaretakelse av barn med spesielle behov 
- Flere kommunale barnehager 
- Ta vare på enhetsskolen - nei til flere private skoler 
- Bevare gode skoler i skolestrukturen 
- Redusere antall unge uføre 
- Bryte sosial arv 
- Sysselsetting: få fart på næringsutvikling, sentrumsutvikling, 
fronte Grimstad som jordbrukskommune 
- Leiligheter for førstegangskjøpere 
- Billige tomter (tomteselskapet må tilrettelegge for rimelige 
boligtomter) 
- Viktig med kriterier for sosial boligbygging 
- Husbank som tilbyr egenkapital til folk (førstegangskjøpere 
og lavinntektsfamilier) 
- Videreutvikle studentbyen 

17 Grimstad 
Rotaryklubb 

 
- Behov for flere næringsarealer  

- Grimstad må tydelig definere veksten man ønsker  

- Bygge flere eneboliger  

- Flere båtplasser  

- Videreutvikle Universitetsbyen  

- Skjønnhetsråd: stil på hus og boliger. Følge estetisk veileder.  

- Ikke fortette for mye, slik at det ikke blir aktivitetsmuligheter i 
nærområdet  

- Nærhet til friluftsområder (bevare natur)  

- Vedlikehold av kommunale eiendommer  

- Bestemme hvem man skal man samarbeide med av øst og 
vest i Agder  

- Samarbeide med private/frivillige aktører for å håndtere 
eldrebølgen  

- Legge til rette for noe annet en storkjøkken på eldrehjem  
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Trender i innspillene 
 

Trender er temaer som går igjen i innspillene.  

Selv om det er mye variasjon i flere av innspillene via postmottaket, er det noen temaer som går 

igjen flere ganger:  

1. Klima og miljø: bevare naturen, FNs bærekraftsmål, arealnøytralitet, 

klimaplan/arealregnskap. 

2. Barn og unge: gode oppvekstsvilkår, tidlig innsats, flere aktivitetstilbud for barn og unge. 

3. Rekreasjonsmuligheter: bevare friluftsområder, flere møteplasser.  

4. Utbygging: flere rimelige boliger, langsiktig planlegging, ivareta Grimstad sin estetikk.  

5. Næringsutvikling: grønn næring, flere næringsarealer, plan for næringsutvikling, landbruk, 

flere restauranter og aktivitet ved sjøen.  

6. Transport: bedre kollektivtilbud (flere avganger, rimeligere billetter), tilrettelegge for flere 

syklende   



From: Svenningsen, Camilla 
Sent: 10. februar 2022 16:51 
To: Postmottak Grimstad 
Subject: Kommuneplanens samfunnsdel 
 
Categories: TL 
 

Hei  
 
Jeg ønsker, på vegne av barn og ungdom, et sted å være fra kl.13.00-18-00    3-4 
ettermiddager i uka. Et "flerbruks-hus" nær/i sentrum hvor eldre møter yngre til felles glede 
og hjelp. Et treffsted for barn/ungdom i alderen 10-16 år hvor de kan gjøre lekser, spille spill, 
snakke med hverandre i tillegg til å treffe eldre ungdom(som "jobber der") og voksne/eldre. 
Her kan de eldre hjelpe de yngre med f.eks. lekser. Noen av de eldste barna kan f.eks. være 
med å drive "kafeen"(som i hovedsak består av drikke, is og annen enkel mat/drikke som 
ikke går ut på dato med det første...Og så kan det selges vafler hver torsdag f.eks. Det er 
flere barn i ungdomsskolealder som ikke har noe egnet fritidstilbud og som kunne hatt stor 
glede av dette enten de blir "hjelpere" eller brukere av stedet. 
  
Det hadde vært fint å få til et samarbeid med UiA, da det alltid bør/må være en voksen på 
jobb med hovedansvar. Kanskje kunne enkelte studenter hatt dette som en del av sin 
praksis? 
 
Og ikke minst så finnes det jo mange pensjonerte lærere og andre som kunne bidratt med 
leksehjelp og annet som er viktig for barna/ungdommen. 
 
Min drøm på vegne av mange barn jeg kjenner. 
 
Vennlig hilsen 
 
Camilla Svenningsen 
 
 



From: Ellen Brude <ellen.brude@gmail.com> 
Sent: 13. februar 2022 16:56 
To: Postmottak Grimstad 
Subject: Kommuneplanens samfunnsdel 
 
Categories: HKA 
 

 

Innspill til neste kommuneplan for Grimstad kommune: 

I forbindelse med utforming og drift av nytt renseanlegg i Østerhus, er det ønskelig at 

samfunnsdelen ser på mulig fare for lukt og støy for alle nærliggende boligstrøk. Det er kjente 

problemstillinger fra flere kommuner hvor renseanlegg blir til plage for kommunens 

innbyggere, og hvor kommunene ikke klarer å overholde krav til avløpsnett, lukt, utforming 

og drift ihht. gjeldende lovverk. Det er også verd å nevne at kommunen kan bli 

erstatnigspliktig hvis krav ikke overholdes  

(dette  skjedde ved kommunens slamanlegg i Gangdalen).  

 

Mange i Østerhus er svært bekymret for vond lukt og støy ved det fremtidige renseanlegget, 

spesielt fordi kommunen velger å bygge anlegget på den tomten som ligger nærmest 

boligområdet.  

 

Mvh 

Ellen og Stig Brude 



From: maritha.jacobsen@gmail.com 
Sent: 14. februar 2022 11:28 
To: Postmottak Grimstad 
Subject: Kommuneplanens samfunnsdel 
 
Categories: AH 
 
Jeg ønsker at det skal satses mer på restauranter og kafeer ut mot sjøen, mye i likhet med langbrygga 
i Arendal. Fine samlingspunkter for familie på dagtid og uteliv på kveldstid. 
 
Mvh Maritha Jacobsen  
 
Sendt fra min iPhone 



From: Jørn Grooss <jorngrooss@hotmail.com> 
Sent: 14. februar 2022 16:10 
To: renate.loland@grimstasd.kommune.no 
Cc: Løland, Renate 
Subject: Samfunnsdel - Miljø  
 
Hei.  
Det er mange barn og unge på Vik som bruker Moysand til å bade i om sommeren. Det er ofte varmt 
vann og det går an å vasse veldig langt ut.  
Kan vi ha badebøyer og badeflåte der sånn som i Grefstadvika? Er det sant at det kanskje kommer 
motorbåthavn i Moysand eller skal det fortsatt gå an å svømme? 
 
Forresten: Du har stavefeil i e-postadressen din. 
 
Jørn 
 



From: Elisabeth Nymann <elisabethnymann@gmail.com> 
Sent: 3. mars 2022 18:40 
To: Løland, Renate 
Subject: Gårsdagens folkemøte i Homborsund - meldingen som forsvant 
 

Hei, jeg var sekretær for gruppen som satt nærmest scenen (bordet til venstre) igår. Vi skrev 

en lang melding som ikke systemet ditt fanget opp og da vi skulle rekapitulere husket vi 2 av 

3 punkter - sånn går det når man skravler seg bort! 

 

Det siste punktet kom jeg på idag og håper du kan føye det til under "Viktig i de neste 10 

årene" eller hva nå siste punkt het: Vi trenger en levende by - vi trenger ikke flere 

kjøpesentere. Ett kjøpesenter (hele "stripa" fra Odden og bort til Guldmansveien for den saks 

skyld) er mer enn nok.  

 

På forhånd takk! 

 

Med vennlig hilsen 

Elisabeth Nymann  



Til Grimstad kommune  

Innspill til Kommuneplanens samfunnsdel  

I forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel ønsker vi å komme med noen innspill. 

Vi bor i Homborsund, og vil derfor minne Grimstad kommune og politikerne om deres gjentatte løfter 

om å satse på bygda vår.  

1) Folkehelse  

Vi er opptatt av et levende lokalsamfunn på tvers av generasjoner. Den største mangelen i bygda 

i dag er et tilbud til ungdom. Ungdata-undersøkelsen i 2019 viser at ca. 15 – 20% av ungdommen 

i Agder har utfordringer innen psykisk helse, regelbrudd og rusmidler (Beskyttelsesfaktorer blant 

unge i Agder, TF-rapport nr. 628, 2021). I denne rapporten vises det til at de viktigeste 

beskyttelsesfaktorene er familie, skole og nærmiljø. Derfor vil vi poengtere at det viktigste 

tiltaket er å lage gode møteplasser med et bredt aktivitetstilbud for alle. I Homborsund mangler 

vi en flerbrukshall som kan dekke disse behovene. Gymsalen på skolen er for liten, og 

ungdommen må reise til Grimstad og Lillesand for å delta på de fleste idrettsaktiviteter og andre 

fritidstilbud. Foresatte må skysse pga. manglende busstilbud.  

Konklusjon: Vi ønsker at Grimstad kommune skal bygge en flerbrukshall i Homborsund. Dette vil 

være viktig for alle aldersgrupper og vil være et viktig forebyggende tiltak for unge.  

 

2) Miljø: kollektivtransport  

Kollektivtransport-tilbudet i denne delen av kommunen er meget kritikkverdig. Det går ingen 

busser fra Grimstad sentrum til Homborsund etter kl. 19:24 på hverdagene og ingen busser i 

helgene, verken til eller fra. Tidligere gikk det buss langs RV 420, men det tilbudet har opphørt.  

Konklusjon: Vi ønsker at Grimstad kommune sørger for at vi få et bedre busstilbud slik at 

biltrafikken reduseres, og at ungdom får en mulighet til å komme seg til og fra Grimstad uten å 

være avhengige av foresatte. 

 

3) Gang- og sykkelsti 

I snart 30 år har vi har vi ventet på gang- og sykkelsti fra Omre til Homborsund. Nå er det på tide 

at denne blir en realitet.  

Konklusjon: Vi forventer gang- og sykkelsti straks.  

 

4) Miljø: naturvern  

Bygda vår har en unik kulturhistorie som er verdt å ta vare på. Dette er viktig for identiteten vår. 

Her nevnes blant annet: den gamle verneverdige bebyggelsen, uthavnen, de gamle fyrlyktene, 

Homborsund fyr, losvardene og gravrøysene. Med uthavn menes ikke bare Homborsund brygge, 

men hele landskapet rundt Homborsundfjorden. Utbygging av nye boliger må ikke skade disse 

verdifulle områdene og kulturminnene. 

Konklusjon: 100-metersbeltet må vernes og strandsona må ikke bygges ned.   

 



Grimstad kommune har bestemt at 80% av boligbyggingen skal skje på Fevik, Vik, i sentrum og i 

Homborsund.  Derfor vil vi til slutt minne om at man ikke kan vedta en utbygging uten å sikre at 

innbyggerne får gode og kortreiste hverdagsliv – også i Homborsund.   

 

Med hilsen  

Anne Gunn Lovisenro, Inger-Tori Solberg, Atti Wåga  

Homborsund, 21. mars 2022  



Grimstad Pensjonistforening 

v/leder Anne Merete Holmberg 

Speiderveien 13 

4879 GRIMSTAD       Grimstad, 21.mars 2022         

 

 

 

 

 

Grimstad kommune 

Arendalsveien 23 

Postboks 123 

4891 GRIMSTAD 

 

 

VEDR. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

Grimstad Pensjonistforening har hatt et arbeidsmøte på Grimstad Vertshus 17.mars 2022. 

Pensjonistforeningen har diskutert mange emner og ber om at Grimstad kommune tar innover seg at 

andelen av pensjonister i kommunen er stor, - og stigende,  - og at forholdene legges til rette for 

dette.  

Pensjonistforeningen er opptatt av at det bygges tilstrekkelig antall eldreboliger sentralt i kommunen 

og mener at kommunen også må vurdere å bygge nytt sykehjem/aldershjem. Foreningen mener også 

at dag-aktivitetstilbudet for de eldre må være godt. Pensjonistforeningen er svært opptatt av 

aktiviteten på Instituttet og Berge Gård. Formålet i testamentet for Berge Gård, var de eldre, og 

foreningen mener dette fortsatt gjelder. Foreningen mener det er viktig med den aktiviteten som 

bl.a. foregår på Dømmemoen  og Instituttet. Foreningen vil også peke på at det er viktig med 

kommunal støtte til Helsesportslaget. 

Ellers mener foreningen at det er viktig med tilrettelegging av pensjonistens boforhold. For at de 

eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, er det viktig at bostedet er tilpasset. Det er også viktig at 

kommunen informerer om mulige tilskudd. Hjelp til litt gulvvask eller til vindusvask kan også bidra til 

at de eldre kan bo hjemme litt lenger, enn uten hjelp. TT-kort er svært viktig for mange eldre, og 

foreningen mener at denne ordningen er viktig, men kanskje er denne ordningen ikke god nok til å 

«beholde de eldre boende hjemme». Foreningen mener at kurstilbud for eldre er en viktig oppgave 

for kommunen, trygghetsalarmer er  også viktig for mange. 

Pensjonistforeningen vil også peke på at det må legges til rette for sitteplasser der det kan være fint 

med en liten «pust i bakken» eller fint å kunne «se litt på utsikten» , - eller bare sitte litt. 

Grimstad Pensjonistforening er opptatt av beredskaps-lagre. Flere land har nylig tatt til orde for å øke 

landenes beredskaps-lagre. Foreningen mener vern av dyrket- eller dyrkbar mark også er viktig i 

Grimstad. 

Pensjonistforeningen er ellers opptatt av parkeringsforholdene i kommunen. Det er viktig at det er 

gode parkeringsplasser både nær butikker og nær friluftsområder, og nær kulturinstitusjoner-  og 

transportsteder. Kostnadene til bruk av parkeringsplassene må være slik at også pensjonister skal ha 

råd til å bruke disse plassene. 



Foreningen er ellers svært glad for at kommunens hjemmesykepleie gjør en svært god jobb. 

Grimstad Pensjonistforening synes ellers det er svært positivt at den lokale matbutikken i 

Homborsund, leverer matvarer hjem til personer som ønsker det.  

 

 

Hilsen fra Grimstad Pensjonistforening 

 

Anne Merete Holmberg 

 

 



Til 

Renate Løland 

Samfunnsplanlegger 

Grimstad kommune 
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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OM  

LOKALT KULTURSKOLETILBUD FOR BARN OG UNGDOM. 

 
Eide kulturarena, FAU og Elevrådet ved Eide skole i Homborsund ber Grimstad kommune om 

at det desentraliserte kulturskoletilbudet blir gjenopprettet i vårt lokalmiljø, og at det i 

fremtiden bevilges penger til etterspurt tilbud. 

Gjennom nærmere 2 tiår fra år 2000 var det bygd opp et rikt og mangfoldig kulturtilbud for barn 

og unge i vårt lokalmiljø, med base på Eide skole. Dette skjedde i nært samarbeid mellom 

Grimstad kommunale kulturskole og ble muliggjort gjennom statlige midler fra Kulturløftet og 

statlig grunnstøtte til kulturgrupper i lokalmiljø via organisasjonen Musikk i skolen. Gjennom 

flere år var det etablert omkring 20 aktuelle kulturgrupper som organiserte mer enn 100 barn 

og unge innen kulturtilbud lokalt med base på Eide skole, der trommeopplæring, fiolin, gitar, 

saxofon og fløyte var blant tilbud fra Grimstad kulturskole, mens blant annet sirkus, band, 

dansegrupper i flere ulike sjangre, film, teknisk gruppe var blant tilbudene som ble muliggjort 

gjennom den statlige grunnstøtten på ca kr. 150.000 pr år knyttet sammen med 

elevkontingenter og frivillig arbeid.  

Da Grimstad kulturskole fikk sitt nye etterlengtede bygg i Markveien, mistet Eide sitt 

kommunale kulturskoletilbud så å si over natten. Det rammet blant andre 8 trommeelever, der 

kun 1 av disse fortsatte på trommetilbudet i sentrum. Likeså mistet elever i vårt nærmiljø sin 

opplæring på blant annet gitar og fiolin. Samtidig ble ordningen med statlig kulturstøtte til 

lokale grupper fjernet, og det rike kulturtilbudet for barn og unge i Eide ble totalt vingeklippet. I 

dag er dermed det økonomiske grunnlaget borte, likeså det desentraliserte tilbudet fra 

Grimstad kulturskole. Dermed har vi ingen instrumental opplæring fra hverken kommunal 

kulturskole eller fra Eide kulturarena – noe som er dypt ønsket fra flere barn og unge samt deres 

foreldre i vårt lokalmiljø.  

I den nye Stortingsmeldingen «Kultur for barn og unge» som kom i april 2021, er det skissert at 

lokale kulturskoletilbud skal være tilgjengelig for barn og unge over hele landet. For den nye 

regjeringen har satsing på distriktene og desentralisering et sterkt fokus.  



I en 3- årsperiode 2010 – 2013 fikk to prosjekter i Grimstad midler fra den statlige satsingen 

«Kulturløftet» på totalt kr 500.000 hver fordelt over 3 år. Dette var «Gratis kulturlørdag» i 

sentrum og «Modell Operahus»i Eide. Sistnevnte var rettet mot å bygge opp et mangfoldig og 

rikt kulturskoletilbud i vår del av kommunen i samarbeid med kommunal kulturskole og UiA. 

Begge tiltak var stor suksess med rekordhøy deltagelse av målgruppen.  Men vi var svært 

overrasket da kommunen valgte å bevilge penger til videre drift av kun et av de to tiltakene, til 

tross for at nettopp kulturskole er et lovpålagt tilbud til barn og unge, noe «Gratis 

kulturlørdag» ikke er. Dette ser vi på som urettferdig politikk.     

For barn og unge i Homborsund / Eide er det 4 grunner som gjør at gjeldende kulturskoletilbud i 

Grimstad kommune ikke er tilgjengelig: 1) Avstand og svært dårlig busstilbud. 2) Mangel på gang 

og sykkelsti fra Eide skole til byen. 3) Tidspunkt på ettermiddagen siden de fleste foreldre 

pendler og er seint tilbake fra jobb. 4) Miljøgevinsten er merkbar dersom desentralisert 

kulturskoletilbud blir gjenopprettet: Mellom 4 og 5000 individuelle bilturer tur retur sentrum pr 

år ble spart i den mest aktive glansperioden for kultur barn og unge i Eide. En bil med 3 – 4 

kulturskolelærere 1 gang pr uke til Eide skole tur retur vil være langt mer miljøvennlig 

Kulturskolerektor i Grimstad er positiv til å sende lærere fra sin stab til Eide dersom det bevilges 

penger til dette i budsjettet for neste år, evt en omprioritering av kulturskolens midler etter 

føringer fra politisk hold. Pr i dag har vi forespørsler fra foreldre om lokalt kulturskoletilbud på 

piano, trommer, gitar og fiolin – og i en nylig gjennomført spørreundersøkelse i foreldregrupper 

ved Eide skole, er det gitt foreløpig tilsvar fra 25 skolebarn 1.- 7.klasse som ønsker å benytte seg 

av desentralisert kulturskoletilbud. Dette er en prosentandel på 25 % av elevene, som i 

kulturskolesammenheng er en skyhøy prosentandel. Spørreundersøkelsen var initiert av FAU, 

Elevrådet og Eide kulturarena og gikk ut til foreldrene i vår skolekrets på Visma. Ungdom og 

barn i barnehagen var ikke med i denne undersøkelsen.  

Det skal også nevnes at det var et sterkt argument i etableringen av SFO og aktivitetsskolen at 

man her kunne effektivisere fritidsaktiviteter og legge inn kulturskoletilbud i SFO- tida. I tillegg 

vet vi at timene rett etter skoletid ofte er ledig tid for mange elever fra 5. – 10.trinn.  

Eide kulturarena, FAU og Elevrådet ved Eide skole ber Grimstad kommune om at 

desentralisert kommunalt kulturskoletilbud blir gjenopprettet i vår vestlige del av kommunen, 

og at det bevilges penger til dette i de kommende års budsjett.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Johan Haga                                         Anna Elise Svennevig                           Sølvi Kleiva Ugland 

Leder i Elevrådet                               Leder FAU ved Eide skole                    Leder i Eide kulturarena 
ved Eide skole 

      



INNSPILL TIL KOMMUNENS SAMFUNNSPLAN FRA ELEVRÅD VED EIDE SKOLE: 

HVORDAN VI ØNSKER AT GRUSBANEN OG OMRÅDET RUNDT SKOLEN SKAL BLI. 
 

Elevrådet har hatt workshop om hvordan vi ønsker at området rundt Eide skole skal bli. Vi var delt i 

grupper på 2 og 2 denne dagen, og hver gruppe skulle tegne og beskrive hvordan de ønsker at grusbanen 

og området rundt skolen kan bli i fremtiden. Vi tegnet skisser og skrev ned kommentarer. Etterpå 

presenterte hver gruppe hva de hadde utarbeidet, og vi samlet innspillene i et notat her:  

Alle gruppene ønsker at det blir en stor aktivitetspark på området, med mange ulike lekeapparater og 

plass til flere idretter, ballspill, friidrett og lek. Flere av gruppene tegnet inn en mindre gressbane – på 

cirka 1/3 av grusbanen, enten på siden eller i midten med tanke på både friidrett og ballspill. Det var to 

av gruppene som også tegnet inn løpebane rundt et område på midten. Alle gruppene var enige om at 

det må være med en skatepark med plass til skating, sparkesykler etc. Dette har Elevrådet jobbet med i 

snart 10 år, og har 3 ganger fått tilskudd fra BUK 8Barn og unges kommunestyre) til dette formålet, men 

ingenting har skjedd enda. En av gruppene tegnet inn en sykkelbane som slynget seg inn på området og 

ut i skogen, og alle gruppene syntes dette var en god ide.  

Det var også stor enighet om at det samtidig med bygging av aktivitetsparken, må bygges flerbrukshall 

eller idrettshall i nærheten. Dette har vært planlagt i veldig mange år uten at det har skjedd, enda en 

gruppe politikere med ordfører Glimsdal i spissen kom og lovte dette for 4 år siden og la 6 mill på bordet 

som skulle gå i potten. Nåværende gymsal på Eide skole må bygges om til scene og amfi der skolens 

elever kan samles, og at det blir bedre rom for kultur og oppsetninger i lokalmiljøet.       

 

Alle gruppene var enige om at de IKKE ønsker kunstgressbane der grusbanen ligger i dag. Det er 

miljøversting, og stemmer ikke med at Eide er en miljøvennlig skole. Det er dessuten dumt å satse på 

bare en idrett, vi vil heller ha plass for flere aktiviteter og idretter. Sammen med den flotte lysløypa som 

er blitt laget av idrettslaget, vil aktivitetsparken og ny flerbrukshall gi et viktig løft for bygda, skolen og 

alle tilreisende.  

 

Johan Haga (leder) 

Lilly 

Harald Helling 

Leah  

Haakon 

Ståle  

 

 

 

 

 



 

 



                                                                             

Arendal 24.03.2022 

 
 
 

Innspill til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel – 
forslag til satsingsområder. 

 

 

Vi takker for muligheten for å komme med innspill til satsingsområder i revisjonen av 

kommuneplanens samfunnsdel. Vi vil også berømme kommunen for å legge opp til en 

inkluderende prosess som tilrettelegger for bredt engasjement og lav terskel for å komme med 

innspill. 

 

Bakgrunn for vårt innspill: 

 

Greenstat er et folke eid energiselskap med kontorer i Arendal, Bergen og Oslo. Vi utvikler 

og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskaping. Våre 

tre hovedsatsingsområder er produksjon av grønt hydrogen, solkraftverk og vindkraft i 

industriområder. Vi jobber med prosjekter både nasjonalt og internasjonalt – og har en tydelig 

tilstedeværelse på Sørlandet gjennom datterselskapet Greenstat Energy med hovedkontor i 

Arendal.  

 

I eksisterende kommuneplan 2015-2027 ligger «næringsutvikling» og «klimautfordringen» 

som to av fem satsingsområder. «Næringsutvikling» har et eget kapittel i kommuneplanen og 

«klimautfordringen» er et gjennomgående tema i kommuneplanen for alle satsingsområder – 

men har ikke sitt eget kapittel. 

 

Siden kommuneplanen ble vedtatt er det gjort mye godt arbeid fra Grimstad kommune sin 

side med Omre industripark, og det foreligger nå en områderegulering for området. Den 

nordre delen er også ferdig detaljregulert, og det pågår arbeid med å planere området. I 

Greenstat har vi fulgt denne prosessen tett, gjennom innspill til kommunepolitikere, samt 

møter med næringssjef og Grimstad kommunale eiendom. Vi har også hatt møter med flere av 

interessentene i industriparken.  

 

På Omre er det et stort potensial for produksjon av ny fornybar elektrisitetsproduksjon 

innenfor- og i randsonen av det regulerte området. Vi har gjort anslag på at det er mulig å 

produsere ca. 20 GWh ny fornybar energi i industriområdet med takmonterte solceller og tre 

vindturbiner med en totalhøyde på ca. 130 meter. Takmonterte solceller, dersom de monteres 

på alle tak, vil kunne produsere inntil 6 GWh, og de tre vindturbinene vil kunne produsere 

inntil 15 GWh.  En slik lokal grønn elektrisitetsproduksjon vil, etter vårt syn, øke 

attraktiviteten til området, da bedrifter som etablerer seg i industriparken vil kunne dekke hele 

– eller deler av sitt energiforbruk med lokalprodusert grønn energi.  

 



                                                                             

Området egner seg godt til både vindkraft og solceller. Den nordre delen av industriområdet 

ligger langt fra boliger, og tett på E18. Tre vindturbiner i dette området vil ikke ha virkninger 

for urørt natur, og vil ikke medføre støy for nærboende. Visuelle virkninger for nærboende og 

for rekreasjonsområder vil være svært små, og ikke kunne si å ha vesentlig innvirkning i dette 

området. Etablering av «industrivind» på Omre næringsområde vil derfor medføre et vesentlig 

bidrag til lokal energiproduksjon, og ha små virkninger for natur og miljø, samtidig som en 

bruker arealet dobbelt opp – både til industri og fornybar elektrisitetsproduksjon. Maksimal 

utnyttelse av industri- og næringsareal vil være viktig om vi skal nå våre klimamål i fremtiden 

uten at dette skal gå på bekostning av urørt natur. 

 

Greenstat har hatt positive møter med blant annet Skarpnes som eier areal i den nordre delen 

av området. Skarpnes har et energiforbruk på om lag 1,4GWh i dag, eksklusiv transport, og 

bedriften er positive til å se på muligheter for en løsning med tre vindturbiner i, og i 

randsonen av, deres tomt.   

 

Innspill: 

 

Greenstat ønsker et satsingsområde i den reviderte kommuneplanen som kombinerer 

«næringsutvikling» og «klimautfordring». Dette kan gjøres ved at satsingsområde 

næringsutvikling omdøpes til «grønn næringsutvikling». Dette vil konkretisere ambisjonen i 

eksisterende kommuneplan og samtidig tilrettelegge for et attraktivt, fremtidsrettet næringsliv 

i Grimstad kommune. Slik tilrettelegging kan bidra til gode prosesser rundt etablering av ny 

fornybar energiproduksjon i området, samt bidra til en nyansering av debatten rundt ny 

fornybar energiproduksjon generelt, og industrivind på Omre spesielt. 

 

Greenstat mener en slik tilnærming vil kunne bidra til en inkluderende, faktabasert og 

nyansert debatt om ny fornybar energiproduksjon i kommunen, og vil anbefale at nevnte 

innspill blir hensyntatt i prosessen. 

 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

      

Torstein Thorsen Ekern      Gudmund Sydness 

Daglig leder Greenstat Energy     Prosjektleder Vind  

 

 

 

 



Til                                                                                                                            25. mars 2022 

Grimstad kommune 

 

Innspill fra Grimstad idrettsråd vedr. kommuneplanens samfunnsdel : 

 

. Bedre merking og skilting av turløyper flere steder i kommunen. Enten det gjøres av private 

dugnadsgjenger med støtte fra  kommunen, eller ansatte.  

. Også ønsker om  utegym-apparater/»Tuftepark» langs noen av løypene med universell 

utforming 

. Og så håper man jo på en ny svømmehall på sikt. 

 

Mvh 

For 

Grimstad idrettsråd 

 

Brit Ingebjørg Fossli 

sekretær 



                              

 

 

  

Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner 

agder@fnf-nett.no |  Postboks 101, 4662 Kristiansand S |  91 81 64 71 

organisasjonsnummer 914 046 831 | www.fnf-nett.no/agder 

 

Grimstad kommune 

Postboks 123 

4891 Grimstad 

Kristiansand, 25.mars 2022 

 

Dette brevet sendes på vegne av 4H Agder, Aust-Agder Turistforening, Naturvernforbundet i Agder, Norges 

jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Agder er et samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Agder og har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og friluftslivet 

i området. FNF Agder viser til varsel om oppstart av planarbeid, og har satt seg inn i forslaget til 

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel – Grimstad med viten og vilje mot 2030. Vi har 

følgende merknader til planprogrammet: 

• Arealnøytralitet og arealregnskap er svært gode verktøy for å få til balansert forvaltning av 

kommunens arealer i en tid der vi bygger ned stadig mer av naturen- ofte bit for bit. Vi mener 

derfor at arealnøytralitet og arealregnskap må tas med i samfunnsdelen som føringer for 

videre arbeid. Vi anbefaler at en kommunedelplan for naturmangfold tas med i 

arealstrategien. 

• For å synliggjøre at bærekraftig steds- og samfunnsutvikling henger sammen med miljø og det 

helsefremmende og sosialt utjevnende aspektet, anbefaler vi at bryllupskakemodellen utviklet 

av Stockholm Resilience Centre tas med i samfunnsdelen 

• Vi mener Grimstad kommune må sette av nok ressurser slik at naturverdier og 

friluftslivsinteresser ivaretas i alle planprosesser, helt ned til den minste reguleringsplan. 

Videre bør kommunen sikre gjenværende naturområder ved å etablere endelige og definerte 

kartfestede grenser for bygge- og utviklingsområder.   

• FNF Agder ber om at hvert satsingsområde baseres på FNs bærekraftsmål, og at hensyn til 

natur, økosystem og biologisk mangfold synliggjøres gjennom alle satsningsområder 

• Vi ønsker at Grimstad kommune har friluftsliv som et av satsninsgsområdene, da økt 

tilrettelegging for friluftsliv kan bidra inn til bedre folkehelse, integrering og sosial utjevning 

• FNF Agder mener at en kystsoneplan kan være nyttig for kommunen 

• Vi mener det må komme fram at samfunnsdelen bygger på hele det nasjonale lovverket som 

knytter seg til naturforvaltning, ikke bare plan- og bygningsloven. Videre mener vi at 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  
Høringsuttalelse fra FNF Agder 
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samfunnsdelen må bygge på flere regionale planer enn Regionplan Agder 2030, slik som 

Regional vannforvaltningsplan 2022-2027, som nå ligger til godkjenning. 

• Vi oppfordrer kommunen til å opprette et tett samarbeidet med frivillige organisasjoner og 

inkluderer disse som en del av arbeidet med kommuneplanen 

• Kommunen bør legge til rette for en høringsfrist på mer enn 6 uker. Kommuneplaner er store 

og viktige planer som berører alle, og det vil derfor være gunstig med en frist på minimum to 

måneder.  

 

Generelt 

FNF Agder mener at Grimstad kommune har gjort en god jobb med høringsutkastet til 

planprogrammet. Vi mener det er positivt at det er lagt opp til en omfattende medvirkningsprosess, 

det kan sikre en plan som bygger på og legger opp til samskapning med hele lokalsamfunnet. Videre 

støtter vi målet om at FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for Grimstad kommunes samfunnsplan, 

det er i tråd med regjeringens bestemmelser om at de skal være det politiske hovedsporet for å ta tak 

i vår tids utfordringer.  

Natur- og klimakrisen legger føringer for all arealforvaltning og viser også til viktige verdivalg når det 

gjelder hvordan vi skal bygge våre samfunn på en måte som er bærekraftig også for kommende 

generasjoner. Begge krisene må løses i sammenheng. Regjeringen har styrket det lokale selvstyret, noe 

som innebærer at mesteparten av norsk natur forvaltes gjennom kommunal arealplanlegging. Det 

betyr at kommunene har et stort ansvar for å sikre også nasjonale og regionale interesser gjennom sin 

samfunns- og arealplanlegging. 

Grimstad kommune er en sørlandskommune med universitet, kystlinje og generelt god tilgang på 

områder for friluftsliv og rekreasjon. Visjon for kommunen er Grimstad – med viten og vilje, der viten 

sikter til satsing på kunnskap og skaperkraft for å møte framtidens behov, og vilje til å forene krefter, 

frivillige, det offentlige og private, for å kunne klare mer enn det som forventes av en liten by. 

Kystsonen og skjærgården har stor verdi for lokalbefolkningen og tilreisende. Tilgjengeligheten til sjøen 

og områdene langs sjøen er en viktig kvalitet å sikre for allmennheten, blant annet fordi mange av de 

viktigste friluftsområdene ligger nær og i tettbygde strøk langs kysten der arealpresset og 

interessekonfliktene er størst.  

 

Hva er en kommuneplan 

Samfunnsdelen er et strategisk verktøy for kommunens helhetlige planlegging. Den skal ta for seg 

langsiktige utfordringer når det gjelder mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som 

organisasjon. I tillegg skal den beskrive satsningsområdene og vurderinger av alternative strategier for 

å nå målene.  

Kobling mellom samfunnsdel og arealdel 

En langsiktig arealstrategi er et viktig grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Gjennom 

å vedta samfunnsdelen før arbeidet med en ny arealstrategi starter, ønsker kommunen å legge klare 

premisser for arealstrategien. FNF Agder støtter denne avgjørelsen. 
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Videre ønsker vi å påpeke at arealnøytralitet og arealregnskap er svært gode verktøy for å få til 

balansert forvaltning av kommunens arealer i en tid der vi bygger ned stadig mer av naturen- ofte bit 

for bit. Vi mener derfor at arealnøytralitet og arealregnskap må tas med i samfunnsdelen som føringer 

for videre arbeid. En egen kommunedelplan for naturmangfold vil være et nyttig verktøy for 

kommunen, og vi anbefaler at Grimstad kommune tar det inn i sin arealstrategi. 

 

Formål og mål for arbeidet 

Mål 

Vi forstår det som at Grimstad kommune har som mål å bygge sin samfunnsplan på FNs 17 

bærekraftsmål. FNF Agder mener derfor det er svært positivt at Grimstad kommune legger alle 

bærekraftsmålene til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. 

For å synliggjøre at bærekraftig steds- og samfunnsutvikling henger sammen med miljø og det 

helsefremmende og sosialt utjevnende aspektet, anbefaler vi at bryllupskakemodellen utviklet av 

Stockholm Resilience Centre tas med i samfunnsdelen. Modellen illustrerer at de fire 

bærekraftsmålene knyttet til biosfæren (nr.15 Liv på land, nr. 14 Liv under vann, nr.6 Rent vann og 

gode sanitærforhold, og nr. 13 Stoppe klimaendringene) er grunnlaget for bærekraftsmålene knyttet 

til et velfungerende, rettferdig samfunn. Enkelt sagt kan man si at uten en levelig klode, er det ikke 

mulig med et samfunn, og uten en levelig klode og et fungerende samfunn, kan man ikke bygge en 

økonomi. Dette kan være nyttig å synliggjøre for å skape forståelse for de viktige prioriteringene som 

Grimstad legger opp til; blant annet når man må setter grenser for hvor man skal bygge ned arealer. 

 

 

Bryllupskakemodellen utviklet av Stocholm Resilience Centre. Figuren viser FNs tre bærekraftsdimensjoner og tilhørende bærekraftsmål, og 

illustrerer at de fire bærekraftsmålene knyttet til biosfæren, er grunnlaget for bærekraftsmålene knyttet til et velfungerende, rettferdig 

samfunn (Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre). 
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Tematisk innhold 

Grimstads visjoner 

Kommunens visjon Grimstad – med viten og vilje peker ut en god retning for kommunens videre 

samfunns- og arealplanlegging. FNF Agder mener at denne visjonen og vissheten om at 

bærekraftsmålene knyttet til biosfæren bør ligge til grunn for all samfunnsplanlegging, bør medføre at 

Grimstad kommune sette av nok ressurser slik at naturverdier og friluftslivsinteresser ivaretas i alle 

planprosesser, helt ned til den minste reguleringsplan. Videre mener vi at for å sikre gjenværende 

naturområder i kommunen må det etableres endelige og definerte kartfestede grenser for bygge- og 

utviklingsområdene. 

Satsningsområder 

Planprogrammet fastsetter ingen satsningsområder, i stedet legger kommunen opp til bred 
medvirkning i oppstartsfasen av samfunnsdelen for å bidra til å avklare satsningsområder. FNF Agder 
ber om at hvert satsingsområde baseres på bærekraftsmålene, og at hensyn til natur, økosystem og 
biologisk mangfold synliggjøres gjennom alle satsningsområder.  

Friluftsliv og folkehelse 

Opphold og fysisk aktivitet i naturen gir bedre folkehelse, både fysisk og mentalt. Friluftsliv er 

integrering og sosial utjevning i praksis. Det er gratis, har ingen alderskrav og kan gjennomføres uten 

mye utstyr. Friluftsliv gjennom turgåing, fiske, jakt og annen høsting er lavterskeltiltak som det er 

enkelt å tilrettelegge for. Grimstad kommune bør derfor inkludere friluftsliv som et av sine 

satninsgsområder, da økt tilrettelegging for friluftsliv kan bidra inn til bedre folkehelse, integrering og 

sosial utjevning. 

Kystsoneplan 

Kystsonen og skjærgården har stor verdi for lokalbefolkningen og tilreisende. Tilgjengeligheten til sjøen 

og områdene langs sjøen er en viktig kvalitet å sikre for allmennheten, blant annet fordi den er 

begrenset. Mange av de viktigste friluftsområdene ligger nær og i tettbygde strøk langs kysten der 

arealpresset og interessekonfliktene er størst. FNF Agder mener derfor at en kystsoneplan kan være 

nyttig for kommunen. 

 

Nasjonale og regionale mål og forventninger 

Regjeringens føringer 

Vi mener det må komme fram at samfunnsdelen bygger på hele det nasjonale lovverket som knytter 

seg til naturforvaltning, ikke bare plan- og bygningsloven.  

Agder fylkeskommunes føringer 

Samfunnsdelen bør bygge på flere regionale planer enn Regionplan Agder 2030, slik som Regional 

vannforvaltningsplan 2022-2027, som nå ligger til godkjenning. I denne er det er utarbeidet et 

hovedfokus kyst og generelle retningslinjer for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og 

vannforskriften. Det er forventet at retningslinjene tas i bruk av kommuner, og at de innarbeides i 

samfunns- og arealplanleggingsarbeidet.  
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Organisering og medvirkning 

Medvirkning 

Det er bra at det legges opp til omfattende medvirkning med folkemøter og brukerundersøkelser, og 

at frivilligheten trekkes inn som en av flere særlig viktige aktører å involvere i planarbeidet. FNF Agder 

er et samarbeidsnettverk på regionalt nivå, og sitter derfor ikke på like god lokalkunnskap som de 

lokale organisasjonene med virke i Grimstad. Vi oppfordrer kommunen til å opprette et tett 

samarbeidet med disse som en del av arbeidet med kommuneplanen.  

Foreløpig fremdriftsplan 

FNF Agder leser ut fra fremdriftsplanen at det planlegges en høringsfrist på 6 uker. Vi mener man må 

legge til rette for en høringsfrist på mer enn 6 uker, da kommuneplaner er store og viktige planer som 

berører alle. Uttalelser skal i mange organisasjoner behandles som styrevedtak. Man må gi nok tid 

lokalt for engasjerte til å sette seg inn i planen, skrive et forslag til uttalelse og sende til styrer. Vi mener 

derfor man må ha en frist på minimum to måneder.  

FNF Agder ber om å bli orientert ved fremgang i kommuneplanprosessen, og bidrar gjerne med mer 

detaljerte innspill til rullering av andre planer som påvirker våre interesser. 

  

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Agder 

 

Camilla Moseid 

Koordinator 

FNF Agder 

 

Kopi til Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder 



Grimstad SV

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Med forankring i FNs bærekraftsmål:
● Økt fokus på jordvern. Forvaltning av landbruksjord i tråd med nasjonale føringer om å

stoppe nedbygging. Ny landbruksplan
● Økt fokus på naturmangfold må synliggjøres gjennom kartlegging av alle naturtyper og

biologisk mangfold, myrer mm med mål om å handle i tråd med bærekraftsmålene.
Tiltak: 1) lage kommunedelplan for naturmangfold, og 2) lage en klimaplan som må
inneholde kommunens co2 regnskap både på natur, transport, bygg mm og
konsekvenser for fremtidens natur og bomiljøer.

● Bedre vern av strandsonen, og få oversikt over dispensasjoner gitt til bygging i
strandsonen.

● Kommunen må forplikte utbyggere til å følge bærekraftsmålene
● Mer helhetlig planer for byggeprosjekter i sentrum. I dag synes det som om hvert

prosjekt behandles for seg, og vi mangler en helhetlig forståelse for de samlede
konsekvensene av utbyggingen. Mer helhetlig planlegging vil bedre sikre en forutsigbar
og ønsket utvikling av sentrum, og kan i større grad tilrettelegge for innbyggernes ulike
behov.

● Bomiljøene skal stimulere til inkludering og planlegges med vekt på variert
befolkningssammensetning, gode møteplasser for alle aldersgrupper. Unngå at hus og
leiligheter står tomme deler av året og utarming av bomiljøene.

● Få oversikt over og planlegge ut befolkningsveksten i kommunen for å kunne planlegge
nye områder ut fra det

● Få bedre styring på arealbruken i kommunen ved å kartlegge og rapportere på
dispensasjoner fra plan.

● Planlegg for myke trafikanter og tilrettelegg for offentlig transport i planlegging av nye
boligområder.

● Shuttelbusser for å kunne øke antall avganger og samtidig gi mindre utslipp.
● Få fortgang i bruk av utslippsfri offentlig transport.
● Opplevd og kunnskapsbasert tidlig innsats for alle aldersgrupper med tiltak som baserer

seg på faglighet og samarbeid på tvers av de kommunale tjenestene
● Barnehager, skoler og eldreomsorg skal være et offentlig ansvar
● Tillitsbaserte tjenester med vekt på kun nødvendig rapportering og kontroll. En positiv

tilnærming til alle ansatte gir bedre tjenester
● Lage en kulturminneplan som skaper tilhørighet og ny kunnskap hos innbyggerne

Mvh
Grimstad SV

https://eavis.gat.no/view.php?date=2022-02-12&page=8&query=renate


 
FRA: UNGDOMSRÅDET I GRMSTAD                                                      TIL: ENHET FOR PLAN-, MILJØ-, OG LANDBRUK  
 
DATO: 26.03.2022 

 
 
Innspill fra Ungdomsrådet til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
 
 
BARN OG UNGE  
 
Kommunen må sørge for at Grimstad skal være et trygt og godt sted å vokse opp.  

I dag bor det om lag 5300 barn under 18 i Grimstad (SSB, 2022). Grimstad kommune har en 

ung befolkning, og andelen unge (0-19) utgjør en større andel av befolkning enn 

landsgjennomsnittet. 

Ungdomsrådet ønsker en tydelig og gjennomgående satsing på Barn og unge. 

I den nåværende planen omhandler flere punkter barn og unge, men Ungdomsrådet ønsker 

en synliggjøring av disse. Vi foreslår derfor at det inkluderes et eget selvstendig 

satsingsområde  kalt Barn og Unge. Tanken er da at alle viktige punkter som omhandler barn 

og unge ellers i planen, trekkes ut og beskrives samlet under Barn og Unge.  

Videre ønsker vi at det skal rettes enda mere fokus mot punktene nevnt nedenfor. 

 

LIKEVERDIG DELTAKELSE  

I kommuneplanens samfunnsdel under kapitel et Ungdomsmiljøene spesifiseres det at barn 

som vokser opp i familier med lavere sosioøkonomisk status skiller seg negativt ut på flere 

punkter tilknyttet livssituasjon og helse. Det er viktig å sørge for at barn og unge føler 

tilhørighet til sunne og gode miljøer.  

Fritidsaktiviteter vil for en del barn i lavinntektsfamilier være utilgjengelige på grunn av 

kostnader som medlemsavgifter og innkjøp av nødvendig utstyr. 

Det eksisterer i dag noen tilbud rettet mot denne gruppen, og vi mener at disse har hatt god 

effekt.  

Vi ønsker likevel å  styrke satsningen ytterligere.  

Ungdomsrådet mener at ordningen med subsidiering av for eksempel medlemsavgifter, 

nødvendig utstyr og andre eventuelt nødvendige utgifter er et veldig godt tiltak.  



Deltakelse i organiserte aktiviteter og idrett kan være med på å minke sannsynligheten for 

havne i feil miljøer, eksponering for rus, og andre uønskede påvirkninger. Dette understøttes 

av UngData-undersøkelsen. 

Vi mener at det er viktig at denne ordningen videreføres, og om mulig utvides til å gjelde to 

aktiviteter, istedenfor en slik den er per i dag. 

Det er mulig at kommuneplanen er overordnet slike spesifikke tiltak, men vi velger å ta det 

med likevel. 

 

NY SVØMMEHALL 

Grimstad svømmehall har gjort sitt, og Ungdomsrådet mener det er på høy tid med en 

utskifting. Det bør opparbeides et nytt og moderne anlegg, som imøtekommer dagens og 

fremtidens behov. En velfungerende svømmehall er viktig, ikke bare for idretten, men også 

for kommunens skoler, som benytter denne for viktig svømmeopplæring.  

Dette kommer ikke frem i kommuneplanens samfunnsdel per i dag, og Ungdomsrådet 

ønsker derfor at dette blir en tydelig satsing i den reviderte versjonen på lik linje med hva 

det nye biblioteket var i nåværende plan. 

 
KOLLEKTIVTRANSPORT 
 

Ungdomsrådet mener det er nødvendig med økt satsing på kollektivtransport.  

Det bør være enkelt og hensiktsmessig å velge kollektivt fremfor andre, mindre 

miljøvennlige alternativer.  

Jevnlige avganger som dekker hele kommunen, samt rimelige billetter er avgjørende for å 

sikre god bruk av kollektivtransport.  

Dette bør fremkomme enda tydeligere i den reviderte versjonen av kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

LANDBRUK 

Grimstad er en kommune med betydelig landbruksareal. 

Det er viktig at kommunen legger til rette for et framtidsrettet landbruk slik at det kan være 

en arbeidsplass for barn og unge i framtiden . Ved å støtte bøndene vil barn og unge tørre å 

satse på landbruket.  



Videre bør det skapes arenaer der barn og unge kan bli kjent med landbruksnæringen og få 

kunnskap og interesse for landbruket. Hvis det blir attraktivt å være bonde i Grimstad, vil de 

unge som ønsker å være bønder forbli i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen, 

 

Sondre Solli Halvorsen 

Leder, Grimstad Ungdomsråd 

 

 

 



From: Thomas Schaefer <thomas_schaefer_ax@yahoo.com> 
Sent: 27. mars 2022 22:39 
To: Postmottak Grimstad 
Subject: Innspill til kommunens samfunnsdel 
 
Categories: SEBJ 
 

Innspill til kommunens samfunnsdel 

 

Vi ønsker å komme med et par innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen for Grimstad. Det har 
vært skrevet mye i media om valg av utvikling for Grimstad sentrum. Politikere og innbyggere har sagt 
mye. Likevel ser vi behovet for å trekke fram FN’s 17 bærekraftsmål. Vi hører lite om dem i debatten 
og dette bekymrer oss. Vi savner at debatten tar tilstrekkelig inn i seg FN sine bærekrafstmål 2030, og 
kanskje da særlig mål 11. Hvor ble det av debatten om en smartere byutvikling, og hvordan sørger 
kommunen for at ny utbygning godt sikret mot ekstremvær og høyere vannstand langs vannlinjen i 
sentrum? Vi tenker på flere nye parkeringsanlegg i og under vannspeilet og stusser på om dette er 
vurdert i forhold til bærekraftsmålene. 

 

Grimstad sentrums bygningsmessige utvikling bekymrer oss. Særlig den som nå vokser fram mot 
sjøen. Høyden på disse byggene vil endre byen fra en «Velkommen til oss» småby med åpning mot 
havet, til en lukket by med høyhus som mottakelse for dem som kommer til byen sjøveien. For dem 
som kommer bilveien til byen vil bygningene bli en hindring mot sjøen og byen oppleves mere lukket 
enn i dag. Hvorfor ønsker Grimstad kommune å endre byen på denne måten? Er dette det mest 
bærekraftige alternativet vi har? 

 

I Melding til Stortinget 40 (2020-2021) Mål med mening. Norges handlingsplan for å nå 
bærekraftsmålene innen 2030, står det listet opp mulige norske målepunkter. Om en uke, 5 april 2022, 
vil Stortinget behandle denne handlingsplanen og Grimstad kommune vil fremover bli pålagt å 
rapportere årlig på målene i handlingsplanen. Her slipper ingen unna, og det er i fellesskapets 
interesse at kommuner, næringsliv og private alle klarer å jobbe i denne retningen. Vi må klare det 
både lokalt, regionalt og globalt. Det er kort tid til 2030. Vi har ikke noen tid å miste. 

 

Konklusjon: Hvordan ivaretar Grimstad kommune FN sine bærekfratsmål i kommuneplan? Det er 
mange kommuner i Norge som er kommet langt i dette arbeidet. Eksempelvis Akser, Trondheim, 
Bergen, Ålesund, Kristiansund osv.. Vi håper Grimstad kommune melder seg sterkt på her og vi heier 
på dere! 

 

Hilsen fra Thomas Schaefer og Ylva Blomberg 



Innspill fra Grimstad Arbeiderparti til samfunnsdelen:  

 

- Bedre eldreomsorg  

- Mer fokus på barn og unge  

- Fokus på klima og miljø  

- Få fart på næringslivet, være offensive på god næringsutvikling  

- Sørge for gode levekår  

- Grimstad kommune er den største kommunen i Agder fylket (jordbrukskommune). 

Viktig å tilrettelegge for å ivareta og bygge videre på jordbruket.  

- Næringsutvikling på Omre.  

- Fokus på klima og miljø innenfor idrett (viktig for å nå FNs bærekraftsmål).  

- Bedre kollektivtilbud  

- Behov for nytt renseanlegg  

- Vedlikeholde kommunale bygg 

- Bevaring av Fevikmarka  

- Beskytte LNF-områder  

- Boligbygging: flere rimelige boliger  

- Flere parkeringsplasser 

- Respektere 100 – metersbeltet 

- Utvikle sykkelbyen  

- Utvikle boligområder i henholdt til ATP-planen  

- Likestilling 

- Gjennomføre LIM-planen  

- Utvikle kompetanse og holdninger i henhold til nettvett (foreldrekurs)  

- Psykisk helse 

- Bedre ivaretakelse av barn med spesielle behov 

- Flere kommunale barnehager  

- Ta vare på enhetsskolen - nei til flere private skoler  

- Bevare gode skoler i skolestrukturen  

- Redusere antall unge uføre  

- Bryte sosial arv 

- Sysselsetting: få fart på næringsutvikling, sentrumsutvikling, fronte Grimstad som 

jordbrukskommune  

- Leiligheter for førstegangskjøpere  

- Billige tomter (tomteselskapet må tilrettelegge for rimelige boligtomter)  

- Viktig med kriterier for sosial boligbygging 

- Husbank som tilbyr egenkapital til folk (førstegangskjøpere og lavinntektsfamilier)   

- Videreutvikle studentbyen  

 



Innspill fra Grimstad Rotaryklubb til kommuneplanens samfunnsdel:  

 

- Behov for flere næringsarealer  

- Grimstad må tydelig definere veksten man ønsker  

- Bygge flere eneboliger  

- Flere båtplasser  

- Videreutvikle Universitetsbyen  

- Skjønnhetsråd: stil på hus og boliger. Følge estetisk veileder.  

- Ikke fortette for mye, slik at det ikke blir aktivitetsmuligheter i nærområdet  

- Nærhet til friluftsområder (bevare natur)  

- Vedlikehold av kommunale eiendommer  

- Bestemme hvem man skal man samarbeide med av øst og vest i Agder  

- Samarbeide med private/frivillige aktører for å håndtere eldrebølgen   

- Legge til rette for noe annet en storkjøkken på eldrehjem  



Innvandrerrådets innspill til kommuneplanens samfunnsdel:  

 

- Folkehelse (alle må ha tilgang til et godt medisinsk tilbud, inklusiv fastlege)  

- God beredskap for kriser (evne til å tilpasse seg raskt). Skal også se på hvordan lag, 

foreninger og frivillige organisasjoner kan bidra i krisesituasjoner.  

- Tilrettelegging for barn i flyktningkriser (viktig med nok fagpersoner som kan imot 

dem)  

- Strategi for kommunikasjon når kriser oppstår (samhandling mellom kommunen, 

foreninger og institusjoner for å se hvilke ressurser man har).  

- Bedre oppveksttilbud og omsorgstilbud for å være rustet for flyktningstrømmer (alltid 

ha kapasitet til å ta imot flere enn det vi allerede har) 

- Psykisk helsehjelp for innvandrere 

- Lage en plan for næringsliv (voksende industri)  



Fevik trenger ny kirke 
 
Fevik trenger ny kirke med rom og aktiviteter for alle - barn og unge, voksne og 

gamle. Det er behov for en storstue for samlinger og konserter i bydelen vår med 

ca 8000 innbyggere.  

 

Ikke minst trenger vi trygge møteplasser og aktiviteter for barn og unge som 

barnekor, speider og barne- og ungdomsklubber med mere.  Det må være plass 

for kulturarrangementer som julenattine, kunstutstilling og sosiale samlinger for 

godt voksne som Strikkekafé og Seniorkafe.  

 

Dagens kirke ble bygd på dugnad på 1970-tallet, og er altfor liten og utdatert til 

å dekke dagens behov. 

 

Det er forlengst foretatt flere utredninger om ny kirke, den siste ble avsluttet i 

2018. Innsamlingsarbeidet for ny kirke har pågått i noen år og har snart nådd 1 

mill kr. Det er i gang givertjeneste som gir betydelige midler til arbeidet blant 

barn og unge i vår menighet. Kommunen har anskaffet tilleggsareal som gir 

muligheter for å bygge en større kirke. 

 

Vi håper derfor at Grimstad kommune vil fremskynde arbeidet med regulering 

og bevilgning av midler til bygging av ny kirke. Samtlige store politiske partier 

har programfestet realisering av ny kirke på Fevik. 

 

Fevik, 10.03.22 

Per Arne Gulstad 
 



Innlegg i Grimstad Adressetidende i november 2021 

Er Nye Fevik kirke glemt? 

Reaksjoner på hendelsene i Fjære kirke  nylig viser at kirken  betyr mye  for folk flest. Kirken er et 

viktig  samlingssted  i hverdag og fest, i sorg og glede og for feiring av de viktige hendelser i livet. 

Fjære kirke er en flott kirke, som trenger avlastning av en ny og moderne kirke.  Vi forstår at to nye 

skoler er viktig å prioritere, men vi synes også at tiden er moden for å få en ny kirke.  

Den planlagte kirken på Feviktoppen vil bety mye for lokalmiljøet. Den vil gi bedre muligheter for 

arrangementer og aktiviteter for alle. Et signalbygg med fine uteområder vil bidra til forskjønnelse av 

området, og vil i tillegg gi forbedring av de trafikale forhold på Feviktoppen. 

Oppvekstmiljøet har sine utfordringer på Fevik. En moderne kirke vil gi gode rammer for aktiviteter 

for barn og unge. God plass og hensiktsmessige rom vil gi muligheter for å skape gode og trygge 

møteplasser. Det kan gi bedre forutsetning for aktiviteter som sang/musikk og dans, speider, 

ungdomsgrupper og leksehjelp.  

Befolkningen på Fevik består også av eldre. En utfordring for denne gruppen er ensomhet. En ny 

kirke vil gi møteplasser med muligheter for samlinger og andre gode tiltak for eldre. Strikkekafe og 

Seniorkafe for menn er tilbud som kan utvikles videre.  

Kulturtilbudet knyttet til kirka vil også være av betydning for lokalmiljøet. Det kreves gode lokaler for 

bl a korvirksomhet og konserter, kunstutstilling og skaperverksted.  St. Hans i Randvika har lange 

tradisjoner på Fevik. Mange arrangementer krever mye utstyr og gode oppbevaringsmuligheter. 

Mye arbeid i lokalmiljøet er basert på frivillighet. En ny kirke vil stimulere til økt  frivillig innsats i 

grupper og arrangementer. Arbeid for kristne verdier som omsorg for mennesker, rettferdighet og  

miljøarbeid vil gi gode ringvirkninger.  

Det er gjort mye arbeid med utredninger og planer for Nye Fevik kirke. Det er allerede anskaffet en 

hensiktsmessig tomt og innvilget midler  til delfinansiering av arkitektkonkurranse. Plankomiteen 

avsluttet arbeidet høsten 2019 med en rapport. Den gir et godt grunnlag for arkitektkonkurranse og 

videre prosjektering. Innsamlingsaksjonen går sin gang og resultatet hittil utgjør nesten 1 mill  kr.   

For å gjennomføre arkitektkonkurransen og komme videre med prosjekteringen for Nye Fevik kirke 

er det viktig at Grimstad kommune  

1) Avsetter 2,5 mill kr i budsjettet for 2022 og 10 mill kr i 2023 

2) Gjennomfører reguleringsplan for kirketomten i 2022 – samtidig med områderegulering for 

Fevik  

Vi håper at partienes programposter ikke  bare er tomme ord, men at det blir lagt til rette for god 

fremdrift av prosjektet i 2022. 

Fevik, i november 2021 

 

Underskrevet av: 



Plankomiteen for Nye Fevik kirke: Bent Sætra, Ragnhild Veimo Larsen, Reidun Songe, Vidar Øvland, 

Gerd Gulstad, Liv Jorunn Tungesvik, Thorvald Hansen, Per-Kristian Finstad, Tore Laukvik, Jan Ivar 

Strømsodd  

 

Info- og innsamlingskomiteen for Nye Fevik kirke:  Oddvar Tveito, Eivind Tunsberg, Gunnar 

Berntzen, Martin Garmo, Anders Lervold  

 

Menighetsutvalget på Fevik:  Anne Bjørkenes Christiansen, Eleonore Simon, Randi Heen, Thomas 

Schaefer, Jan Inge Tungesvik, Siv Heidi Haglund 

 

Ansatte i Fjære menighet:  Helge Spilling , Tore Laukvik, Kjell Olav Haugen (pensjonert)  og Kirsti P. 

Haugen 

 

Leder av forrige menighetsråd:  Per Arne Gulstad 

 

 


