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Rådmannens forslag til vedtak 
Teknisk utvalg er positiv til initiativet om innovasjonshus, men høyden må begrenses til angitt 
maksimal kotehøyde i områdeplan for Campus Grimstad. 
 
 
Teknisk utvalg 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 13.10.2020 sak 20/131 
 
Møtebehandling 
Øystein Møretrø, H, fremmet følgende forslag: 
«Teknisk utvalg er positive til initiativet om innovasjonshus og mener høyden med 8 etasjer 
som her er skissert er innenfor hva dette område kan tåle. 
 
Teknisk utvalg ser på dette tiltaket som veldig positivt for Grimstad som universitets by og 
ellers dette med og møte fremtidens behov for flere arbeidsplasser til vår kommune. 
 
Dette tiltaket svarer også godt ut det som står i kommuneplanens samfunnsdel.» 
 
 
Anne Merete Holmberg, Ap, fremmet følgende forslag: 
«Teknisk utvalg er positive til initiativet til et Innovasjonshus på Campus Grimstad, 
og godkjenner kotehøyde 70,5. 
Bygningen blir liggende i et område som ikke kan sammenlignes med andre steder i 
Grimstad, og vil derfor ikke skape presedens.» 
 
 
Votering 
Innstillingen falt med 1 mot 6 (H, SP, 2 Krf, Ap, MDG) stemmer 
Møretrøs forslag ble vedtatt med 6 mot 1 (Ap) stemme for Holmbergs forslag. 
 
  
Teknisk utvalg 2019 - 2023 vedtak/innstilling  
Teknisk utvalg er positive til initiativet om innovasjonshus og mener høyden med 8 etasjer 
som her er skissert er innenfor hva dette område kan tåle. 
 
Teknisk utvalg ser på dette tiltaket som veldig positivt for Grimstad som universitets by og 
ellers dette med og møte fremtidens behov for flere arbeidsplasser til vår kommune. 
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Dette tiltaket svarer også godt ut det som står i kommuneplanens samfunnsdel. 
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