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REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 6. NOVEMBER 2018, 

KL. 19:00 – 21:40, SØREIDE UNGDOMSHUS 
  
Referent: Hilde Brandanger Haga 

 

Tilstede fra OfS: 
Kåre Voldsund, Ingeleiv Monsen, Per Øyvind Holst og Hilde Brandanger Haga. 

Forfall: Erik Bjerkelund og Eirik Skarsbø 

 

Tilstede fra planavdelingen i kommunen på sak 1: Arne Matthiessen 

 

Tilstede på sak 6: Per Alvern (Søreide Båt & Fritidspark AS) og Jonas Gams Steine 

(Grimstad Eiendomsselskap) 

 

1. Grimstad reguleringsplan 
 

Arne Matthiessen fra planavdelingen på kommunen orienterte om endringene i 

reguleringsplanen. De store endringene gjelder båthotellet som Fylkesmannen hadde 

innsigelse til. Kommunen har inngått dialog med Fylkesmannen og det forventes ikke 

innsigelse mot det reviderte forslaget som nå foreligger og som planlegges å sendes ut på ny 

høring. 

 

For å kompensere for at båthotellet utgår i det urørte området, utvides BAA2 både i areal og 

byggehøyde for å kunne gjøre plass til mer i eksisterende område med allerede etablert 

aktivitet. Det blir mindre plass til båthotell, men hvor mye mindre er vanskelig å si pga at det 

kan bygges mer i høyden. Forslaget er at litt av bygningsmassen kan komme over veien, men 

det skal være variert og sikt fra veien flere steder. Fri sikt til sjøen skal opprettholdes i 50% av 

strekningen langs Grimstadveien. Dette vil kun bli spesifisert i detaljregulering. 

 

Videre er det plan om å benytte plassen der båthotellet skulle etableres til friområde der 

vegetasjon skal tynnes og stier etableres. Det skal etableres ny stor parkering ved nedkjørselen 

under høyspentområdet. 

 

Planen vil bli sendt på høring før nyttår og det blir 6 ukers høringsfrist. Arne har forventning 

om at kommentarene som da kommer inn blir mindre ting, slik at bystyret kan få denne på sitt 

bord før sommeren 2019. Det kan bli lagt frem to alternative forslag til bystyret, et med 

båthotellet (med Fylkesmannens innsigelse) og det reviderte forslaget slik at det kan tas 

endelig politisk stilling til hvilket forslag som vedtas eller gås videre med. 

 

OfS uttrykte sin bekymring for at bygging av vei vil dra i langdrag, og fremhevet viktigheten 

av å få planen raskt vedtatt slik at samkjøring med VA sine aktiviteter og veibygging kan 

utføres. Arne informerte om at det vil bli foreslått tilsyn på Grimstad for å sjekke at aktiviteter 
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i området er lovlig etablert straks planen er vedtatt. Ulovlig aktivitet kan avvikles ev komme 

under rekkefølgekrav for å bli lovlig. Kommunen er også interessert i bilder av farlige 

situasjoner langs veien. Disse kan benyttes i videre arbeid for å få fortgang i saken, og vi kan 

også benytte de ifm ev avis-sak. Kåre etablerer et dropp sted der bilder kan lastes opp. Hilde 

sender så informasjonsmail til alle vel der de oppfordres til å ta bilder og laste de opp. 

 

Når kommunen leverer fra seg det reviderte planforslaget til byrådsavdelingen til våren, kan 

OfS ta kontakt med Finn Wetteland i byrådsavdelingen for å forsøke å få saken prioritert for 

behandling før sommeren 2019. 

 

OfS bør også henvende seg til Fylket snarlig for å få avsatt midler til veistrekket som VA skal 

grave opp ifm VA på ytre del av Grimstad. Midlene bør sikres nå slik at de foreligger hvis VA 

starter allerede neste år. Kåre lager utkast til mail som sendes Fylket der vi forklarer saken i 

tillegg til at vi ber om møte.  

 

Per-Øyvind fortsetter å jobbe med mulige egnede steder som kan foreslås til ballbinge. Han 

vil bl.a. ta kontakt med Ove Grimstad. 

 

2. Kommuneplanens arealdel – KPA 
 

Kåre har sendt inn OfS sine kommentarer til endringene i KPAen.  

 

3. Økonomi 

 
Ingen endring av status siden forrige møte. Kåre tar kontakt med medlemmet som ikke har 

innbetalt kontingent. Det har vært forsøkt å få kontakt, men vil prøve igjen. 

 

4. VA Grimstad  
 

Ingen endring siden forrige møte. 

 

5. Grimstadkrysset 
 

Grimstadkrysset er svært farlig og uoversiktlig ift syklister som krysser mellom biler som 

kjører inn og ut av krysset. Per Øyvind har vært i dialog med Veivesenet som tilbakemelder at 

de ikke har lov til å sette opp vikepliktskilt for syklistene selv om de har vikeplikt for bilene. 

Hilde har tatt bilde av malt vikepliktskilt som gjelder for syklister i Bergen på Møhlenpris og 

Per Øyvind vil prøve å benytte dette som en brekkstang til å få til noe lignende for 

Grimstadkrysset. 

 

6. Båthotellet 
 

Per Alvern fra Søreide Båt & Fritidspark og Jonas Gams Steine fra Grimstad 

Eiendomsselskap orienterte om problemene de opplever med reguleringsplanen for Grimstad. 
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Byrådet har vedtatt å legge ut et nytt planforslag fra fagetaten hvor det opprinnelige 

båthotellet er tatt ut samt begrenset boligbygging til et minimum i felt BAA2. Per og Jonas 

har dokumentert at det nye planforslaget ikke lar seg gjennomføre økonomisk mht 

rekkefølgekrav og bedt om at vedtaket om nytt planforslag til høring omgjøres da dette bare 

forsinker prosessen og ny Grimstadvei ikke vil kunne finansieres. Kommunen sier de ikke har 

bestemt seg for om det blir det opprinnelige forslaget eller det nye forslaget de vil gå inn for, 

og at dette skal besluttes etter høringen. 

  

Søreide Båt & Fritidspark og Grimstad Eiendomsselskap har fremhevet til kommunen at de 

sammen med andre hoved utbyggere kan påta seg ansvar for finansiering av ny Grimstadvei, 

fase 1, under forutsetning av at det opprinnelige planforslaget med båthotell og maks 

boligbygging for begge grunneiere i BAA2 blir godkjent. De stiller også spørsmål til om 

Fylkesmannen egentlig har de store innsigelsene, og om Fylkesmannens innsigelse har blitt 

fremmet for sent ift høringsfristen. De får ikke selv komme i direkte dialog med 

Fylkesmannen. De kan vise til tidligere tilbakemeldinger fra Miljøverndepartementet som 

også skulle tilsi at båthotellet skulle kunne la seg gjennomføre uten å være i strid med 

strandsonevernet. 

 

Per Alvern mener at det er mulig å legge inn garantier for finansiering av vei før sprengning 

av masser kan startes, og det er også muligheter å legge inn rekkefølgekrav ift eventuell 

flytting av «annen båtaktør». Båthotellet har blitt stort pga at det skal være plass til å flytte 

den andre båtaktøren sin aktivitet over til det nye båthotellet. Det er muligheter for å redusere 

størrelsen på båthotellet dersom det ikke er ønskelig at båtaktøren skal flytte sin aktivitet over 

på samme side som de øvrige båtaktørene. 

 

Per Alvern fremhevet felles interesser med OfS i at ny Grimstadvei blir finansiert og bygget. 

Finansieringsløsning står på at det opprinnelige forslaget blir godkjent med plass til «annen 

båtaktør». Det er ønskelig at OfS legger press på kommunen og Fylkesmannen for at man nå 

kan ferdigbehandle det opprinnelige planforlaget for å sikre finansieringen av Grimstadveien, 

fase 1. 

 

Det vil bli stilt spørsmål om å omgjøre utleggelse av den nye planen i KMBY møte 8. 

november. 

 

Per Alvern vil sende OfS mer informasjon om kommunikasjonen som har vært i saken og 

hvilken innsigelse Fylkesmannen har fremmet. OfS vil diskutere i neste styremøte hvordan 

OfS kan legge trykk på at finansiering av vei blir sikret og at ikke vedtak om reguleringsplan 

blir forsinket. 
 

 

7. Neste styremøte 
 

Neste styremøte blir tirsdag 11.desember kl 19 - Kåre booker ungdomshuset. 


