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Saksbehandler: Kristine Mål Vestøl 
Deres referanse:  Lisbet Rake Zeiffert 
 

 

Havstadodden, Arendal – igangsetting av detaljregulering  
Viser til oversendelse av henvendelsen 11.01.2017 angående detaljregulering av Havstadodden i 
Arendal kommune.  

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Arendal kommune. Dette 
innebærer at vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent 
fordelingsnett). I tillegg har AEN anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor 
kommunen (regionalnett).  

I planområdet som inngår i detaljreguleringen har vi distribusjonsnett og er bygget i medhold 
av områdekonsesjon. Vedlagt kart viser lavspennings luftnett/kabelnett.  AENs 
luftledninger/kabler er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendt kart variere. 
Bebyggelse aller andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra målinger i 
marka.  
 
Adkomst og terrengendringer: 
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre anlegg. Det må heller ikke 
gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av 
terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.  
 
I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk strøm. 
Det må avklares i hvilken grad eksisterende nett kan benyttes, evt omlegginger av nettet og om det 
er behov for endringer av  eksisterende nettstasjon for forsyning av området.  
 
En eventuell flytting/omlegging av våre anlegg må bekostes av utbygger.  
 
Med hilsen 
Agder Energi Nett AS 
 

 
Kristine Mål Vestøl   
Prosjektingeniør   
krives@ae.no   
    
Vedlegg 1 – Kartskisse  





 ØSTRE AGDER BRANNVESEN 
 

 

Kontaktinformasjon: 

www.arendal.kommune.no 
telefon: 37 01 30 00  
postmottak@arendal.kommune.no 

Postadresse:  
Postboks 123  
4891 GRIMSTAD 
Besøksadresse: 
Åsbieveien 35 
 

Organisasjon: 

Org.nr.: 940493021 
IBAN: NO6730004049019 
SWIFT: SPSONO22 

Bank: 
Sparebanken Sør 
bankkontonr.: 3000 40 49019 
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Dato: 09.03.2017 

Vår ref: 17/2453-4 
Deres ref:    
Arkivkode: L12 
Saksbeh.:  Ingeborg Wormli Rømyr 
Tlf. 97663590   

 
  

 
  
 

Merknader - Havstadodden- Nytt varsel om igangsetting av planarbeid  
 
Østre Agder brannvesen har følgende merknader til planarbeidet. 
 
Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.  
Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har 
brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats. Brannvesenets innsatsmulighet 
og behov for slokkevann må tilfredsstille krav i TEK 10 § 11-17. 
 
 

Avstandskrav for brannvesenets kjøretøy 

 

Biloppstillingsplass for lift (bredde) 7 meter 

Biloppstillingsplass for lift (lengde) 10 meter 

Maks avstand fra lift til bygningsfasade 10 meter 

Stigning, maks 1:8 (12,5 %) 

Fri kjørehøyde, minst 4 meter 

Fri kjørebredde, minst 3,5 meter 

Svingradius (ytterkant vei) 13 meter 

Akseltrykk 10 tonn 

Boggitrykk 16 tonn 

Punktbelastning støtteben 19 tonn (belastningsflate 60cm x 60cm) 

 
 

Slokke-vann/utstyr ved røykdykkerinnsats 

 Vi bruker 2 stk 50 m 1,5” slange (38 millimeter) armtexslange som sikringsslange og 

angrepsslange.  

 Vi må beregne et strålerørstrykk på 50 mVS for sikringsslange og angrepsslange. 

 Vannforsyning fra et strålerør må som et minimum raskt kunne økes til 200-300 l/min. 

 

 

Preaksepterte løsninger beskrevet i veiledning til byggteknisk forskrift (TEK 10) § 11-17: 

 

Slokkevann og plassering av slokkevannsuttak utendørs 

 

 Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei 
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 Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes 

 Slokkevannskapasiteten må være: 

o Minst 20 l/s i småhusbebyggelse 

o Minimum 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

 

 
Med hilsen 
 
 
Ingeborg Wormli Rømyr 
Branningeniør 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: STÆRK & CO AS /v Lisbet Rake Zeiffert 
 
 
 



[Side #]

Lisbet Rake Zeiffert

Fra: Lisbet Rake Zeiffert

Sendt: 6. februar 2017 19:42

Til: Lisbet Rake Zeiffert

Emne: VS: Til melding om oppstart av detaljregulering for Havstadodden

 

Fra: Geir Henning Waagsnes [mailto:geir@xn--friluftsrdet-1cb.no]  

Sendt: 6. februar 2017 16:26 

Til: 'lzr@staerk.no' <lzr@staerk.no> 

Emne: Til melding om oppstart av detaljregulering for Havstadodden 

 

 

Friluftsrådet Sør har utredet muligheten for Kyststi gjennom våre 4 kystkommuner, og har ansatt en 

prosjektmedarbeider for å jobbe med Kyststi Grimstad i 2017 og forhåpentligvis 2018. Vi håper deretter å kunne 

jobbe med Kyststi Arendal. Undertegnede har foreslått å bruke Benvei 68 ved Havblikk ned til Støperiveien, men den 

er ikke fremkommelig lenger. Det må derfor reguleres inn en Kyststitrasé gjennom området. 

 

  

  

Mvh. 

Geir Henning Waagsnes 

Daglig leder 

Friluftsrådet Sør 

www.friluftsrådet.no 

  

 
  

Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus 

Fakturaadresse: Postboks 324, 4803 Arendal 

Telefon: 37 00 55 56, Mobil: 47 02 65 47 

 



HAVSTADODDEN – JF. INNSPILL FRA FRILUFTSRÅDET 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Langsævn 4 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 4846 ARENDAL Landsdekkende regnskap 

Postboks 723 Stoa       
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Stærk & Co 

Havnegaten 1 

4836 ARENDAL 

  

 

Lisbet Rake Zeiffert 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Wenche Klungland / 37019911 17/16092-4    21.03.2017 

     

      

Reguleringsplan - melding - Havstadodden - Arendal kommune 

Viser til oversendelse datert 03.02.17 og 17.02.17, og beklager at vi ikke har svart innen 

fristen som var 10.03.17. 

 

Planområdet: 

Planområdet ligger på Havstadodden øst for Arendal sentrum.  

Området omfatter gnr. 508 bnr. 101, 122, 414, 419, 420 og 232. Støperivegen og deler av 

fylkesvei 410 inngår i planområdet for å sikre kryssområdet og siktsoner. Ved eiendommene 

gnr. 508 bnr. 101 og 419 er tilgrensede sjøarealer tatt med i sjøarealet. 

 

Deler av planområdet er regulert til kombinert næring-/ boligformål i gjeldene plan, 

næringsdelen er avviklet og det er ønske om å regulere hele arealet til boligformål. 

Eiendommen gnr. 508 bnr. 122 og 144 er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. 

Sjøarealene er avsatt til småbåthavn.  

 

Formål: 

Formålet med planen er å legge til rette for boliger i form av leilighetsbygg og privat 

småbåtanlegg. Det er sannsynlig at det tilrettelegges for 40-50 boenheter.  

 

Rolleavklaring: 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen.  

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

I denne saken uttaler vi oss primært som vegforvalter på fylkesveg.  
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Byggegrenser: 

Aust-Agder fylkeskommune vedtok 26.02.2013 «Retningslinjer for behandling av 

avkjørsels- og byggegrensesaker», denne viser hvilke byggegrenser og hvilken 

avkjørselsholdning som gjelder på den enkelte riks- og fylkesveg i Aust-Agder. 

Langs fylkesveg 410 er byggegrensen 30 meter fra senter veg, og avkjørselsholdningen 

ligger i kategori mindre streng. 

 

Dersom byggegrensen skal fravikes må det foreligge utredninger som samsvarer med krav 

gitt i kapittel 2.11, legger ved link: 

https://www.austagderfk.no/tjenester/samferdsel/avkjorsels--og-byggegrenser/ 

 

For ordens skyld gjør vi dere oppmerksom på at parkeringsplasser/ fyllinger etc. er definert 

som anlegg konstruksjon og omfattes av byggegrensen. 

 

I dette området er det viktig å sikre at det er rom for å etablere gode løsninger for gående/ 

syklende i framtiden. Kommunedelplanen for sykkel viser at det skal etableres sykkelfelt 

med fortau langs fylkesveg 410, det er imidlertid mye som taler for at en framtidig løsning 

kan bli sykkelveg med fortau.  

Vi antar at dere er kjent med at det arbeides med to prosjekter, Arealtransportplanen for 

Agderregionen og Bypakke Arendal, som vil danne grunnlag for framtidig utvikling.  

 

Da det er en del usikkerhet knyttet til framtidig løsning tenker vi dere gjennom arbeidet med 

byggegrenser som et minimum må ta høyde for 3 meter grøft/ rabatt mellom kjørefelt og 

sykkelveg. Skal flere sykle mener vi at det bør tilbys et system som gjør at syklistene har et 

godt tilbud vinterstid, og at de slipper å bli «nedsprutet» av motorisert ferdsel på regnfulle 

dager. Dette arealet er også viktig med tanke på skilt, belysning etc.    

 

Kjørefeltet må være minimum 3,5 meter + breddeutvidelse i kurver dersom det er stilt krav 

om dette i N100. Sykkelvegen må være minimum 3 meter, det kan tenkes at det må tas 

høyde for breddeutvidelse i kurver slik at sykkel med henger kan møtes, og at varesykler har 

tilstrekkelig areal. Fortauet må være min. 2,5 meter, det må også settes av areal til 

overvannshåndtering, siktsone mot fortau etc., pga. av framtidig usikkerhet mener vi at det 

er naturlig å ta høyde for minst 3 meter mellom byggegrense og fortauskant.   

 

Kryss/sikt: 

Statens vegvesen har stort fokus på å bedre trafikksikkerheten langs de vegene vi forvalter. 

Det er derfor et mål for oss å redusere antall avkjørsler når et område tas opp til regulering. 

 

I melding om oppstart har dere skissert bruk av eksisterende avkjørsler/kryss.  

Vi mener at det er svært sannsynlig at det blir en ÅDT på mer enn 50, dersom det skal 

etableres 40-50 nye boenheter, og forutsetter derfor at dagens atkomst oppgraderes og at 

det etableres kryss i tråd med gjeldene normaler, N100, N101, N201.  

 

For at vi skal kunne vurdere om løsningen er tilfredsstillende, og at det er avsatt tilstrekkelig 

areal til vegformål må det utarbeides plan-, og profiltegninger over krysset. Vi ønsker 

https://www.austagderfk.no/tjenester/samferdsel/avkjorsels--og-byggegrenser/
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tegninger fortrinnsvis i målestokk 1:500 eller 1:1000. Vi forutsetter også at dere sender 

tverrprofiler over kryssområdet. Frisiktsonene skal reguleres inn, krav er gitt i N100. 

 

I bestemmelsene skal følgende innarbeides: 

Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at dette ikke på noe sted blir høyere 

enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller 

trær) tillates hvis denne ikke er høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå. 

 

Skoleveg: 

I forbindelse med etablering av nye boliger må planen redegjør for en sikker skoleveg. 

Dere må vurdere/beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for at skoleveien skal 

oppleves/defineres som trygg. Vi forutsetter at det innarbeides rekkefølgekrav som sikrer at 

tiltak er gjennomført før utbygging finner sted. 

 

 

Vegavdeling Aust-Agder seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Glenn Solberg 

seksjonsleder Wenche Klungland 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Arendal kommune, Postboks 123, 4891 GRIMSTAD 

Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

 



 

 

 
 

 

 
Kontaktinformasjon:  www.austagderfk.no  Telefon:    
Postadresse:  Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL E-post:    
Org.nr.:  943039046  

 
 
STÆRK & CO AS 
Havnegaten 1 
4836 ARENDAL 
 
 
   

 
   

Dato: 09.03.2017 
Vår ref: 17/650-6 
Deres ref: LRZ 
Arkivkode: L13 
Saksbeh.:  Anita Henriksen 

 
  

 
 
 

Innspill til kunngjøring om oppstart av planarbeid for Havstadodden, Arendal 
kommune  
 
Vi viser til deres oversendelse datert 3.3.2017 vedrørende oppstart av planarbeid for 
Havstadodden i Arendal kommune. Vi beklager at vi ikke har overholdt høringsfristen. 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er at NorBetong AS har flyttet fra Havstadodden og området 
ønskes nå regulert til boligformål i samsvar med kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver 
ønsker å tilrettelegge for leilighetsbygg med totalt 40-50 boenheter innenfor planområdet.   
 
Innspill  
Plan- og naturseksjonen forutsetter at man i planarbeidet legger til rette for gange og sykkel, 
samt allmennhetens muligheter for ferdsel og opphold i strandsonen. Videre må hensynet til 
barn og unge, trafikksikkerhet, universell utforming, støy, estetikk og andre alminnelige 
planhensyn ivaretas i den videre prosessen.  
 
I vårt innspill av 04.07.2012 som ble gitt til forrige oppstartsmelding for området ble det 
vektlagt at Hauodden fortsatt skal forbli friområde. Dette skal ifølge oppstartsmeldingen 
ivaretas i det nåværende planarbeidet.  
 
Kulturminnevern – nyere tid 
 
I fylkeskommunens tilbakemelding av 14.12.2012 ble det fra kulturminnevernseksjonen gitt 
følgende uttalelse:  
 
En eventuell utvikling av område må ikke gå på akkord med den bevaringsverdige 
bebyggelsen i form volum og utrykk. Man bør søke å gi nye bygg et utrykk som fremstår 
harmonisk sett i relasjon til den bevaringsverdige bebyggelsen som preger området for øvrig. 
Man bør i så måte være påpasselig med å unngå for store bygghøyder og ha et bevisst 
forhold til valg av materialer. Seksjon for kulturminnevern kan bistå med faglige råd om 
ønskelig.  
 
Kulturminnevernseksjonen kan ikke se at det er grunnlag for å vurdere planområde 
annerledes enn det som ble gjort i 2012 
 
 
Automatisk freda kulturminner 
 
Arealer på land 
Seksjon for kulturminnevern har ikke kjennskap til noen automatisk freda kulturminner i 
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tiltaksområdet. Planområdet er synfart og har et svært lavt potensial for uregistrerte 
kulturminner, slik at seksjon for kulturminnevern finner det ikke nødvendig med noen 
ytterligere arkeologisk registrering. 
 
Seksjon for kulturminnevern minner om aktsomhetsplikten etter kulturminneloven, og denne 
bør tas inn som et eget punkt under de generelle bestemmelsene til reguleringsplanen: Hvis 
det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal 
arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder fylkeskommune v/ seksjon for 
kulturminnevern, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd.  
 
Aust-Agder fylkeskommune prioriterer meldinger om funn av mulige kulturminner ved 
igangsatte tiltak, og fylkeskommunen forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 
utfører arbeidet i marken. 
 
Arealer i sjøen 
Oppstartsmeldingen ble oversendt Norsk Maritimt Museum 14.2.2017, og de uttalte seg til 
fylkeskommunen 23.2.2017. Norsk Maritimt Museum har ingen merknader til planforslaget. 
 
Aktsomhetsplikten etter kulturminneloven gjelder også ved tiltak i sjøen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anita Henriksen 
Seksjonsleder 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER 

Statens vegvesen, region sør 
 
 
 



Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1,  4838 Arendal 
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

Nettside: www.fylkesmannen.no 
Org.nr NO974 762 994

Stærk & Co AS
Havnegt. 1
4836  ARENDAL

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
LRZ 2017/1644 03.03.2017

Arendal kommune - Innspill til melding om  oppstart av detaljreguleringsplan for 
Havstadodden, gnr/bnr 508/101 m.fl.

Vi viser til brev av 3.2.2017 og 17.2.2017 fra Stærk & Co AS med melding om påbegynt 
detaljreguleringsarbeid for Havstadodden i Arendal kommune. Det kunngjøres også oppstart 
av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4. 

Bakgrunn
Det ble kunngjort oppstart av planarbeid for området på Havstadodden i brev av 08.06.2012. 
Dette planarbeidet ble lagt på is. Planområdet er nå noe utvidet, og omfatter også 
eiendommene gnr/bnr 508/133, 255 og 500 med tilhørende sjøareal. Innspill som ble mottatt til 
kunngjøringen i 2012 vil bli vurdert og følge dette planarbeidet.

Formål og planstatus
Planområdet ligger på Havstadodden og omfatter gnr/bnr 508/101, 122, 414, 419, 420, 232, 
255, 133 og 500. I tillegg er Støperiveien tatt med i planavgrensningen. Tilgrensede sjøarealer 
ved eiendommene gnr/bnr 508/101, 419, 255, 133 og 500 er også tatt med i planområdet.

Formålet med planen er å legge til rette for boliger med felles parkering og lekeareal for 
bebyggelsen. Kjøreadkomst til boligene blir fra Kystveien via Støperiveien. 
Reguleringsplanarbeidet skal se på muligheten til å tilrettelegge for ca. 30-40 boenheter på 
arealene der Norbetong tidligere holdt til. Det planlegges også privat småbåtanlegg på utsiden 
av eiendommen. På eiendommene gnr/bnr 508/122 og 414 planlegges det et mindre 
leilighetsbygg med ca. 10 boenheter og på gnr/bnr 508/255 et mindre bolighus. Hauodden blir 
videreført som friområde og bryggeplasser.

Deler av planområdet omfattes av reguleringsplan for Hauodden, vedtatt 27.9.1988. Området 
er i hovedsak regulert til friområde, badeplass, veianlegg og småbåthavn. Det legges ikke opp 
til endringer av arealformål i dette området. 

Øvrig areal er i kommuneplanens arealdel avsatt til kombinert næring-/ boligformål (KO25) og 
boligformål med hensynssone bevaring kulturmiljø (H570). Arealene i sjø er avsatt til 
småbåthavn og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
Reguleringsformålet er således i hovedsak i samsvar med kommuneplanen.

Innspill fra Fylkesmannen
Utover signaler gitt i brev datert 26.6.2012, har vi følgende innspill til planarbeidet.  

http://www.fylkesmannen.no/
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Klima
Siden forrige melding er det kommet nye og sterkere føringer for klima og energi. Området på 
Havstadodden må utvikles i tråd med gjeldende nasjonal politikk for klima- og miljøvennlig 
utvikling, slik det er uttrykt i SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
og i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12.6.2015. Det må 
blant annet settes tydelige og restriktive bestemmelser som sikrer tilstrekkelig og god 
utnyttelse av området. Vi forventer at parkering samles innomhus/under bakkeplan. Området 
ligger i gang- og sykkelavstand til sentrum og rett ved kollektivtrasé med godt kollektivtilbud. Vi 
forventer derfor at planarbeidet tilrettelegger og har særlig fokus på klima- og miljøvennlige 
transportformer. For å få flere til å gå i dagliglivet, er attraktivitet og avstander vesentlig. 
Planarbeidet må derfor søke løsninger med vekt på korte og attraktive traseer for gående, og 
at disse sees i sammenhenger med gangnettet for øvrig i området. 

Vi minner om Agder kollektivtrafikk AS (AKT) sin veileder prinsipper for en 
kollektivtrafikkvennlig arealbruksutvikling fra februar 2016. Rapporten presenterer aktuelle 
prinsipper for et effektivt og attraktivt kollektivtilbud, og bør legges til grunn for planarbeidet. 

Bokvalitet og strandsonehensyn
Planarbeidet er en fortetting i et allerede godt etablert boligområdet ved sjøen. Det er derfor 
særlig viktig at kommunen setter krav til bokvalitet, både i planleggingen og i gjennomføringen. 
Plan- og bygningsloven (pbl) er et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet og loven legger 
vekt på å motvirke sosial ulikhet (pbl §3-1 f). Kvaliteter i nærmiljøet kan fremme eller motvirke
folkehelse. Nærmiljøet omfatter både fysiske og sosiale forhold og samspill mellom
mennesker.

Stortinget har gitt 100-metersbeltet langs sjøen en særskilt beskyttelse. Fylkesmannen er i 
utgangspunktet positiv til en høy utnyttelse i sentrumsnære områder, men vi ønsker å 
presisere at det er et klart premiss at ny bebyggelse og anlegg må lokaliseres ut ifra hensynet 
til landskap og allmenne ferdselsinteresser. I den forbindelse minner vi om det nasjonale målet 
om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for 
øvrig. I området er det få tilrettelagte offentlige rekreasjons- og badeområder langs sjø. 
Allmennhetens tilgang i strandsonen er av nasjonal interesse og vi forventer at kommunen 
utvikler og sikrer frilufts- og rekreasjonsområder langs sjøen og at planarbeidet søker å bevare 
og videreutvikle stedets grønnstruktur.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utføres i henhold til pbl. § 4-3. I dette planarbeidet må det 
her foretas en særskilt vurdering av hvordan stormflo og framtidig havnivåstigning vil påvirke 
planområdet. Vi vil i den sammenheng minne om bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK 
10) § 7-2, sikkerhet mot flom og stormflo samt DSB sin temaveileder Havnivåstigning og 
stormflo- samfunnssikkerhet i kommunal planlegging (https://www.dsb.no/lover/risiko-
sarbarhet-og-beredskap/veileder/temaveileder-havnivastigning-og-stormflo/), og anbefaler at 
det også gjøres en vurdering vedrørende sikkerhetsklasse og behov for eventuelle 
konsekvensreduserende tiltak.

https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/veileder/temaveileder-havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/veileder/temaveileder-havnivastigning-og-stormflo/
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Forurensing
Det går fram av oppstartsmelding at det bl.a. tenkes etablert privat småbåtanlegg på utsiden 
av gamle Norbetong. Meldingen er lite konkret og innehar få opplysninger om omfanget av 
småbåthavn, som antall båtplasser, vinteropplag, båtopptak, spyleplass mv. Brygger og 
småbåthavner er anlegg som har stort potensiale for å skape konflikter, og det er helt sentralt 
å se områdene på land og sjø i sammenheng. Det er dokumentert at en rekke småbåthavner 
er forurenset. I den forbindelse vil vi understreke at miljøtiltak må prioriteres ved etablering av 
småbåthavner, og det må legges bestemmelser i planen som sikrer dette. Fylkesmannen 
forventer at kommunen følger opp anbefalingene gitt i brev av 14.09.2011 til kommunene fra 
daværende Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif), nå Miljødirektoratet 
(http://www.klif.no/nyheter/brev/2011-1472_smabathaver_kommuner.pdf).

Fylkesmannen skal som statlig fagmyndighet for støy i plansaker bl.a. sikre at nye boenheter 
ikke får utilfredsstillende støyforhold som følge av planen. Statens vegvesen har kartlagt alle 
riks- og fylkesveger der det kjører flere enn 8 200 kjøretøy i døgnet. Strategisk støykart for 
Arendal viser at deler av planområdet ligger i gul og rød støysone. 

På bakgrunn av ovennevnte forutsetter Fylkesmannen at det utarbeides en støyfaglig 
utredning som legges til grunn for planarbeidet. Vi viser til retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442/2012, og minner om at det skal legges vekt på at alle boenheter får 
en stille side samt tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 

Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.) Sigrid Lofthus Drange
fagdirektør rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Sigrid Lofthus Drange, tlf.: 37 01 78 66

Kopi til:
Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL
Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND
Statens vegvesen, Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN

http://www.klif.no/nyheter/brev/2011-1472_smabathaver_kommuner.pdf
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Lisbet Rake Zeiffert

Emne: VS: Innspill til nytt varsel om igangsetting av planarbeid - Detaljregulering 

for Havstadodden - Arendal kommune

 

Fra: NVE [mailto:NVE@nve.no]  

Sendt: fredag 17. februar 2017 15.17 

Til: Jan Lindland <jl@staerk.no> 

Kopi: Arendal kommune <postmottak@arendal.kommune.no> 

Emne: Innspill til nytt varsel om igangsetting av planarbeid - Detaljregulering for Havstadodden - Arendal kommune 

 

Vår referanse: 201204139 

 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for Havstadodden. NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og 

veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg.  

I perioder med store saksmengder har NVE Region sør ikke alltid ressurser til å gi konkrete innspill til alle arealplaner 

vi blir varslet om. Denne planen er en av disse. 

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til flom- og 

skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter 

tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i 

arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. Kommunene må også tilpasse arealbruken til 

klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær. 

 

Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen, viser 

til vi til vår sjekkliste som ligger tilgjengelig på våre internettsider Sjekkliste NVE tema i arealplan. Sjekklista gir en 

kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer 

informasjon og veiledere for utredning av naturfare. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med 

risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. Vi viser til NVEs retningslinjer 2/2011 og NVEs nettsider om 

arealplanlegging for mer informasjon: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging.  

 

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av store 

saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. Manglende 

uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet 

tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 

og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1. 

 

Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse underveis i 

planprosessen. 

 

 

 

Hilsen fra 

Heidi Mathea Henriksen 
Senioringeniør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Region Sør 

Telefon: 09575 eller direkte: 22959759 
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no 
Web: www.nve.no  
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Lisbet Rake Zeiffert

Fra: Carl Gjeruldsen <carl-gjeruldsen@hotmail.com>

Sendt: 5. mars 2017 13:57

Til: Lisbet Rake Zeiffert

Emne: Fwd: SV: SV: Havstadodden 6. detaljregulering 

 
 
Mvh Carl F Gjeruldsen   
Tlf 97073446 
 
Videresendt melding: 

Fra: <carl-gjeruldsen@hotmail.com> 
Dato: 5. mars 2017 kl. 13.54.52 CET 
Til: <irz@staerk.no> 
Emne: Fwd: SV: SV: Havstadodden 6. detaljregulering  

Hei. 
Sender over mail korrespondanse rundt bryggen som tilhører Havstadodden 6. 
Ber om at dette tas hensyn til. Se forrige mail sendt til dere.  
 
Mvh Carl F Gjeruldsen   
Tlf 97073446 
 
Videresendt melding: 

Fra: Rune Irgens-Væting <rune.vaeting@me.com> 
Dato: 5. mars 2017 kl. 13.27.09 CET 
Til: carl-gjeruldsen@hotmail.com 
Emne: Fwd: SV: SV: Havstadodden 

 
 
Sendt fra min iPhone 6+ 
 
Videresendt melding: 

Fra: "Lieng, Einar" <Einar.Lieng@arendal.kommune.no> 
Dato: 20. august 2012 kl. 11.27.54 CEST 
Til: 'Rune Væting' <rune.vaeting@me.com> 
Emne: SV: SV: Havstadodden 

Hei, 
 
Ordet "frikjøpt" blir om eiendommer brukt når en fester overtar 
hjemmelen til en eiendom. Det skjedde 13.09.1973 for din 
eiendom. Frikjøpet var fra 508/100, 508/101 er også fradelt 
denne eiendommen.  
 
For at en brygge skal inntegnes i eiendomskartet (matrikkelen), 
må den være fradelt ved oppmåling eller annen registrering. 
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Dette har ikke forekommet, derfor kan den heler ikke 
inntegnes. Den var inntegnet, men det var altså feilaktig siden 
det var en bruksrett. 
 
Du har en tinglyst bruksrett på 508/101, og den er som tidligere 
sagt godt dokumentert.  
 
Eiendommen din ble utvidet med de fradelte tilleggene 
508/484 og 503, begge tinglyst i 1973.  
 
Vennlig hilsen 
Einar Lieng 
Overingeniør 
______________________________________ 
 
Geodatanettverket  
Telefon: 37 01 39 04 
einar.lieng@arendal.kommune.no  
www.arendal.kommune.no 
______________________________________ 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Rune Væting [mailto:rune.vaeting@me.com]  
Sendt: 14. august 2012 08:41 
Til: Lieng, Einar 
Emne: Re: SV: Havstadodden 
 
Hei, 
 
Takker for raskt svar. 
 
Jeg mener på at brygga står på frikjøpt grunn. 
I følge papirer ser det ut som den ble frikjøpt i senere tid. 
Bruksretten ble tinglyst i 1907, og på ett papir fra 1971 + 
målebrev går det frem at tomta er frikjøpt og til og med utvidet. 
Vedlegg fra forrige mail. 
Kan du sjekke dette? 
 
Rune Væting 
 
Den 14. aug. 2012 kl. 08:03 skrev "Lieng, Einar" 
<Einar.Lieng@arendal.kommune.no>: 
 
 

Hei, 

 

viser til brev sendt til deg 09.02.2011. Bryggen 
din er tinglyst og alt er ok. Du kan få 
målebrevsprotokoller ved å henvende deg på 
servicesenteret Arendal kommune, der 
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bryggretten er meget godt beskrevet. Tinglyste 
rettigheter vises for øvrig ikke i eiendomskartet.  

 

Vennlig hilsen 

Einar Lieng 

Overingeniør 

______________________________________ 

 

Geodatanettverket  

Telefon: 37 01 39 04 

einar.lieng@arendal.kommune.no  

www.arendal.kommune.no 

______________________________________ 

 

 

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: Rune Væting 
[mailto:rune.vaeting@me.com]  

Sendt: 13. august 2012 20:45 

Til: Lieng, Einar 

Emne: Havstadodden 

 

Hei, 

 

Ser at det skjer noe på havstadoden med en 
reguleringsplan. 

Hvor en brygge tilhørende 508_102 er fjernet. 

Dette tror jeg fordi den er tinglyst som en 
bruksrett fra 508_100/101, og frikjøpt i ettertid, 
men ikke meldt inn. 

Jeg har lett i alle papirene mine og bestillt 
papirer fra Statsarkivet, hvor det jeg kan se står 
at den er frikjøpt. 

Ønsker da og få rettet på dette. 
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Lisbet Rake Zeiffert

Fra: Carl Gjeruldsen <carl-gjeruldsen@hotmail.com>

Sendt: 5. mars 2017 13:58

Til: Lisbet Rake Zeiffert

Emne: Fwd: Merknader til planarbeidet på Havstadodden 

 

Emne: Merknader til planarbeidet på Havstadodden  

Hei. 
Jeg eier Havstadodden 6 ( 508102) i Arendal. 
Fikk brev i posten fra dere ang detaljreguleringen for Havstadodden. Vi ber om at det taes hensyn til visse 
punkter. Vi ønsker ikke å miste noe utsikt foran huset. Vi har også servitutt på bryggen ved sjøen, og ønsker å 
beholde eksisterende brygge. Det er en gammel vandringsvei foran huset, som også bør bevares. Vi har veirett 
ned til huset. Videresender litt dokumenter angående eiendommen. 
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Essoregplanmars17 
 

VARSEL OM DETALJREGULERING AV HAVSTADODDEN, ARENDAL 

KOMMUNE 

Vi har mottatt varsel om igangsetting av planarbeid for ovennevnte område. Vi er eiere av 

eiendommene Gnr. 508 Bnr 74 og 822 som grenser til planområdet.  

ESSO-stasjonen m/marina som i dag drives på våre eiendommer, skal avvikles i løpet av 

sommeren 2017. Eiendommene skal miljørenses av ESSO og klargjøres for alternativ 

utnyttelse. Påstående anlegg, bygning og containere skal fjernes.  

Vi har hatt møte med Planavdelingen i Arendal kommune v/Lillegaard og gitt uttrykk for at vi 

ønsker å utnytte eiendommene til fremtidig boligbebyggelse. Vi vil gi innspill om dette ved 

rullering av kommuneplanen i løpet av mars 2017. Eiendommene er i dag avsatt til 

forretningsformål i kommuneplanen. 

I og med at vi grenser direkte til planområdet for reguleringsplanen for Havstadodden, vil vi 

tro at det er riktig å se arealutnyttelsen i området i sammenheng. Det er i dag to avkjørsler 

fra Kystveien til/fra stasjonsområdet. Vi vil tro at det kanskje er tilstrekkelig med en avkjørsel 

i fremtiden, pluss tilgangen til slippen ved avkjøringen til Støperiveien.  Nøyaktig beliggenhet 

for ny avkjørsel bør vel avklares i reguleringplan der også boligbebyggelsen detaljplasseres. 

Det er flere brygger/flytebrygge på våre eiendommer.  Naboeiendommene må ikke utnyttes 

på en slik måte at bruken av disse vanskeliggjøres. 

Vi gjør oppmerksom på at vi har engasjert Stærk& Co som rådgivere ved avviklingen av 

ESSO-stasjonen. Det kan bli aktuelt med videre avtale om planarbeid. Vi må selvfølgelig 

varsles dersom det oppstår interessemotsetninger ved arealutnyttelsen i området som 

vanskeliggjør videre samarbeid. 

Vi er fire søsken som eier eiendommene våre i et sameie. Jeg har fullmakt fra de andre til å 

gi dette innspill.  

 

Vennlig hilsen  

Siri Åril  

 Syvstjerneveien 18 

4843 Arendal 

TLF 488 92 933 
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Lisbet Rake Zeiffert

Fra: Eide, Anders L <Anderslie.Eide@nov.com>

Sendt: 10. mars 2017 14:28

Til: Lisbet Rake Zeiffert; postmottak@arendal.kommune.no; 

nora.moberg.lillegaard@arendal.kommune.no

Kopi: Gisle Gustavsen; Irene H Aune; stperiveien@yahoo.no;  Helene Kløcker 

(helene.klocker@hotmail.no) ; Noreen Moloney Lyche 

(noreen.lyche@icloud.com); Anders Lyche; Perage@brekkesport.no;  

Marianne Sørbøe (marianne.soerboee@amfi.no) ; Guro Bulien; 

aasbo.harald@gmail.com; elisabethkloecker@hotmail.com; knut.lien56

@gmail.com; bekkvik@online.no; Eide, Anders L

Emne: Kommentarer til Detaljregulering for Havstadodden, Arendal Kommune - 

fra Støperiveien Velforening

Vedlegg: Innpill til varsel om detaljregulering - Fra Støperiveien Vel-09.03.2017.pdf

 

Vedlagt kommentarer fra Støperiveien Velforening til Detaljregulering for Havstadodden, utsendt av Staerk & Co 

den 17.02.2017.  

 

Støperiveien Velforening ble stiftet i 2007 og alle privateide hus i Støperiveien er medlemmer i Velforeningen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Anders Lie Eide, 

  

Støperiveien 5, 

4842 Arendal 

Norway 

  

Mobile: +4791333382 

anderslie.eide@nov.com 

 

 

 



Støperiveien Vel                  09.3.2017 

v/formann Anders Lie Eide 

Støperiveien 5 

4842 Arendal 

 

 

 

Stærk & Co. A.s                  

Havnegaten 1 

4836 ArendaL 

Att.: Lisbet Rake Zeiffert 

 

 

DETALJREGULERING FOR HAVSTADODDEN, ARENDAL KOMMUNE, 

NYTT VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID, SAMT UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET 

Det vises til tilsendt kunngjøring om detaljregulering av Havstadodden og igangsetting av planarbeid 

datert 3.2.2017, varsel om utvidelse av planområdet datert 17.2.2017 og orientering gitt i årsmøte 

for Støperiveien Vel 17.2. 

Støperiveien Vel takker for informasjonen. Vi er i utgangspunktet positive til at det oppføres boliger 

på Havstadodden, men som vi har påpekt ved tidligere varsler, senest 1.7.2012, er vi skeptiske til den 

økte trafikkbelastningen det planlagte volumet vil medføre.  

Det er i dag 10 husstander som har adkomst via Støperiveien. Etter den planlagte utbyggingen kan 

antallet bli høyt, og med flere biler pr husstand samt deres besøkende, antas trafikkøkningen å bli 

vesentlig. Støperiveien er smal, svingete og uoversiktlig flere steder, med adkomster, trapper og 

lignende fra eiendommene rett ut i veibanen. De fleste husene ligger helt inntil veien, med 

uteplasser og soveromsvinduer vendt mot veibanen.  

Vi tror det er en forutsetning at vi kommer i en god dialog med utbygger for å prøve å løse de lokale 

utfordringene på en best mulig måte på et tidlig tidspunkt i denne prosessen. Styret i Støperiveien 

Vel ønsker å være med på prøve å få dette til på best mulig måte, og håper på et godt samarbeid 

med utbygger. 

Når det gjelder utkjørsel til Kystveien forstår vi det slik at basert på Vegvesenet sitt krav må 

siktlinjene i krysset mot Kystveien utbedres. Dette er vi er svært positive til. Merk at i varselet står 

det at det er et opphøyd gangfelt over Kystveien etter avkjørsel fra Støperiveien. Det medfører ikke 

riktighet, det er kun et steinlagt felt i midten. Nylig skjedde det en påkjørsel av et barn og en hund 

nettopp i dette gangfeltet. 

Hvis man ser på 50 nye boenheter på Støperiveien, ber vi om at alternative adkomster til 

Havstadodden vurderes på nytt. Med en fornuftig reduksjon i antall boenheter tror vi at dette likevel 

kan være mulig få til også med bruk av Støperiveien.  

Vi ber også om en dokumentasjon på veiretten til området som planlegges bebygd. 



For boenhetene ved Kystveien vil det være vesentlig at det blir tilstrekkelig med parkeringsplasser 

slik at ikke parkeringen til friområdet og båtplassene brukes opp. 

Ny båthavn bør anlegges lengst mulig mot nord/øst for å ta hensyn til de eksisterende boligene.  

 

På vegne av Støperiveien Vel 

 

Anders Lie Eide 

formann 

 

 

 

Kopi:   Arendal kommune, v/ Nora Moberg Lillegård, Postboks 123, 4891 Grimstad 

(postmottak@arendal.kommune.no) 

   

Vedlegg:  

Bilder som viser veiforholdene   

Merknader til tidligere varsel 
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Stærk & Co as 
Rådgivende Ingeniører 
Havnegaten 1 
4836 ARENDAL 
 
 
 
 
Merknader til planarbeid for ”Privat Planforslag - Regulering Kystveien/Støperiveien – 
Havstad i Arendal kommune”. 
 
Viser til kunngjøring av 17.06.08 i Agderposten og pr brev til Støperiveien Vel.  
 
 
  
Generelt setter vi pris på at dere gir beskjed tidlig i utviklingsfasen av dette prosjektet, noe vi 
tolker til at dere ønsker et samarbeid slik at vi alle kommer best mulig ut av dette.  
 
 
Trafikk 
I hovedsak er det økende trafikk som er det Støperiveien Vel anser som det største problemet 
med utvidelse av antall boenheter til Støperiveien.  
 
Støperiveien er i dag tungt belastet både av industriell og privat trafikk. Det å komme seg 
gjennom sykkelstien og ut på Kystveien i morgen- og ettermiddagstrafikk er allerede en 
prøvelse, og Støperiveien Vel vil derfor på det sterkeste fraråde flere boenheter med 
innkjørsel gjennom Støperiveien.  
 
Hvis innkjørsel derimot vil gå ut direkte på Kystveien som nummer 146 og 148 gjør i dag, vil 
Støperiveien Vel ikke ha innvendinger mot det trafikale med en slik utbygging.  
 
Historisk 
Historisk er dette et sensitivt miljø, spesielt med tanke på at Kystveien 146 var ett av to hus 
knyttet til Havstad Gård fra 1700-tallet, og den nærliggende eldre bebyggelsen fra både 1600- 
og 1800-tallet. I forbindelse med riving av Kystveien 146, vil det derfor være vesentlig at 
Riksantikvaren må rådføres ut fra et faglig synspunkt.  
  
Bygninger 
Da Støperiveien er et boligområde med eneboliger og tomannsboliger, ser vi det som naturlig 
at det også er det som vil prege de nye boligene rent arkitektonisk. Noe som vil minne om 
blokkbebyggelse, vil selvsagt ikke på noe vis bli akseptert.  
 
Miljø 
At det blir et lavt antall leiligheter vil være av stor betydning og spesielt da med tanke på at 
det ikke er sikker skolevei eller lekeplass for barn i området.  
 
 
Vi har all intensjon om å fortsette å ha et trivelig og pent miljø i Støperiveien, noe vi selvsagt 
regner med at huseierne også er interessert i. En forutsetning for å klare dette vil være god 
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arkitektur som passer inn med dette gamle miljøet, og trafikale forhold som ikke øker presset 
mer på selve Støperiveien. 
 
 
 
Med Vennlig Hilsen 
 
Styret i Støperiveien Vel 
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