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Sammendrag og kommentarer av uttalelser ved kunngjøring om oppstart av planarbeid for 
Havstadodden i 2012 og 2017 
 
Planarbeidet ble første gang varslet igangsatt ved brev datert 08.06.2012 til berørte parter og 
offentlige instanser, og ved annonse i Agderposten. Høringsfristen var satt til 08.07.12. Det kom inn 
5 uttalelser fra offentlige instanser og 5 uttalelser fra naboer/velforening/andre berørte parter ved 
denne kunngjøringen.  
 
Planarbeidet ble varslet igangsatt på ny i brev av 03.02.2017, og ved annonse i Agderposten. 
Bakgrunnen for dette var at det var mer enn 5 år siden planarbeidet ble kunngjort igangsatt sist, og 
pga. at planområdet ble utvidet. Ved denne kunngjøringen kom det inn totalt 16 uttalelser, hvorav 12 
var fra offentlige instanser, inkludert interne kommunale instanser, og 5 fra privatpersoner/velforening.  
 
Alle uttalelsene som kom inn både i 2012 og 2017 er vedlagt planforslaget, og det vises i sin helhet 
til uttalelsene.  
 
Videre gis et sammendrag av uttalelsene, med kommentarer.  
 
Sammendrag av uttalelser med kommentarer for innspill i 2012: 
 
Statens vegvesen: 
1. Adkomsten må dimensjoneres om kryss, og utformes i henhold til håndbok 017. Frisiktsoner må 

reguleres inn. 
2. Bestemmelser om frisiktsone må inn i bestemmelsene. 
3. Skolevei: «Støperiveien må sikres for myke trafikanter slik at de kan ferdes trygt fra Havstadodden 

til Kystveien.» I telefonsamtale med S.Levinsen hos SV 23.07 ble det presisert at vegvesenet ikke 
krever/anbefaler fortau, men at det må gis en skikkelig beskrivelse av skolevei og forholdene for 
myke trafikanter vedr. sikt, hastighet m.m. 

 
Kommentarer: 
1. Adkomsten er dimensjonert som kryss, med utgangspunkt i gjeldende håndbok N100. Frisiktsoner 

er også regulert inn. Vegløsninger er beskrevet i planbeskrivelsen. I tillegg er det vedlagt plan- og 
lengdeprofil for krysset, tverrprofil og sporingskurver.  

2. Bestemmelsene om frisiktsone er tatt inn i forslag til reguleringsbestemmelser. 
3. I planbeskrivelsen er det gjort rede for de tema som Statens vegvesen kommenterer.    
 
Aust-Agder fylkeskommune: 
1. Forutsetter at friområde på Hauodden fortsatt blir friområde i detaljreguleringen. 
2. Ivaretakelse av universell utforming. 
3. Kulturminnevern: «Utvikling av området og utforming av nye bygg må fremstå som harmonisk sett 

i relasjon til den bevaringsverdige bebyggelsen i området for øvrig. Stikkord: form, volum og 
uttrykk.» 

 
Kommentar: 
1. Friområdet er videreført med samme formål. 
2. Universell utforming er ivaretatt i planforslaget, og gjort rede for i planbeskrivelsen.  
3. Ny bygningsmasse søkes utformet på en slik måte at de harmonerer med omgivelsene. Under 

beskrivelse av formål fremkommer utforming av bygningsmassen sammen med 
utomhusområder. Det er også vedlagt illustrasjoner, snitt, fotomontasjer m.m. over planlagt 
utbygging.  

 
Fylkesmannen i Aust-Agder: 
1. Følgende tema bør utredes, vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet: 

• Landskapsestetikk 
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• Universell utforming 
• Grønnstruktur og friluftsliv 
• Støy fra vegtrafikk 
• Forurensningsproblematikk 
• Registreringer i artskart 
• Trygg vei til skole og barnehage, egnede, tilstrekkelige og sikre lekearealer. 
• Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. 

2. ROS-analyse skal utføres.  
 
Kommentar: 
1. Temaene som er listet opp er utredet, vurdert og gjort rede for i planarbeidet. Det er gjennomført 

undersøkelser knyttet til forurensing. Rapporter er vedlagt planforslaget.  
2. ROS-analyse er utført ifbm planarbeidet.  
 
Fiskeridirektoratet: 
1. Ikke registrert viktige marine naturtyper som trenger spesielle reguleringshensyn, men farvannet 

i Tromøysund utenfor omtalt reguleringsområde, besitter et gytefelt for torsk. Også registrert 
ålegressområde i nærheten, men forekomsten er i rimelig vid avstand fra Havstadodden og vil 
ikke direkte berøres av planene.  

2. Fiskeridirektoratet tilrår av hensyn til de viltlevende marine ressursene som er nevnt ovenfor at 
eventuelle forurensede masser etter avsluttet industrivirksomhet blir utredet og vurdert, med tanke 
på etablering av småbåthavn og spredning av partikler ut i de frie vannmassene.   

3. Fiskeridirektoratet mener at planforslaget med de formål som er angitt vil få lite eller ingen 
konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta, dersom avbøtende tiltak iverksettes for å 
hindre ytterligere forringelse av vannkvaliteten i området. 

 
Kommentar: 
1. Tas til etterretning. 
2. Det er gjennomført undersøkelser knyttet til forurensing. Rapporter er vedlagt planforslaget. 
3. Tas til etterretning.  
 
Østre Agder brannvesen 
1. Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, 

har brukbar tilgjengelighet til, og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats.  
2. Byggverk inntil 8 etasjer forutsettes å ha god tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskap (lift). 
3. Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang og brannvesenets 

angrepsvei i byggverk.  
4. Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei. Det må 

være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes. 
Slokkevannkapasiteten må være 50 l/s, fordelt på minst to uttak.  

5. Avstandskrav for brannvesenets kjøretøy blir listet opp.  
 
Kommentar: 
• Innspillene fra brannvesenet er søkt ivaretatt i planforslaget. Det er benyttet brannteknisk rådgiver 

i planprosessen, og det er utarbeidet et eget kartvedlegg til planforslaget der løsninger knyttet til 
brann er gjort rede for.   

 
Torungen spesialistsenter: 
1. Godtar ikke at det deler av tomten ut mot Kystveien der Støperiveien kommer ut tas, da det vil 

forringe planer for fremtidig utnyttelse av eiendommen. 
2. Godtar ikke at det planlegges i et område utenfor tomten nede ved sjøen slik det fremkommer på 

oversiktskart. Dette vil forringe bruken av brygge og sjøhus.  
3. Er sterkt bekymret for økende trafikk på Støperiveien og hvordan dette vil virke inn på husene 

som Torungen Spesialistsenter eier. Dette vil forringe boligen mht blant annet støy.  
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Kommentar: 
• Eiendommene gnr./bnr. 508/122 og 508/414 var i 2012 eid av Torungen spesialistsenter. Disse 

to eiendommene er nå kjøpt av tiltakshaver på reguleringsplanen, Havstadodden AS. Torungen 
spesialistsenter uttalte seg som eiere av disse to eiendommene i 2012. De har ikke kommet med 
nye merknader ved kunngjøringen i 2017. En kommenterer derfor ikke ytterligere denne 
uttalelsen.  

 
Støperiveien Vel: 
1. Velforeningen er i utgangspunktet positive på en omregulering av tomten til Norbetong fra industri 

til boligformål. 
2. Viser til at det i dag er 11 boenheter som bruker Støperiveien, og en økning til 40 boenheter, vil 

etter vår mening, ikke verken veien eller utkjørsel til Kystveien kunne tåle.  
3. Velforeningen anbefaler å utrede utkjørsel gjennom Havstadodden og der lage en rundkjøring 

som kan få trafikken inn på Kystveien.  
4. Den nye småbåthavnen bør legges i rimelig avstand fra dagens bebyggelse. 
5. Viser til at det er mange forskjellige eiere av Støperiveien, samt mange tinglyste veiretter og 

avtaler. Velforeningen ønsker at Stærk & Co dokumenterer de gitte forhold.  
 
Kommentar: 
1. Tas til etterretning. 
2. En tar til orientering velforeningens merknad. Forholdene vedrørende veg, tidligere og nåværende 

trafikk m.m. er redegjort for i planbeskrivelsen. Det legges opp til utbedring av kryssløsning og 
frisikt mot Kystveien.  

3. Alternativ adkomst gjennom Havstad vil ikke la seg gjennomføre i hovedsak pga. stigningsforhold, 
i tillegg til private eiendommer og eksisterende bygningsmasse.  

4. Plassering av ny småbåthavn fremkommer av plankartet. Småbåthavnen er lagt med noe avstand 
til nærmeste naboeiendom i syd gnr./bnr. 508/884.  

5. Tinglyste veiretter og avtaler er gjennomgått av tiltakshaver. Forhold mht til privatrettslige avtaler 
er avklart parallelt med planprosessen.  
 

Marianne Sørbøe og Gisle Gustavsen: 
1. Viser til at deler av tomten er medtatt i reguleringen. Ønsker å komme med tidlig i prosessen, og 

bli presentert tegninger, planer og ønsker for regulering av tomten. 
2. Ønsker å få detaljer rundt: 

o Leilighetenes ønskede plassering – avstand mellom deres hus og leilighetene. 
o Tilkomst og tilgjengelighet rundt parkeringsarealer. 
o Småbåthavnens tiltenkte parkering. 
o Veiens belastning ved etablering av 30 nye leiligheter, og hvilke løsninger man ser for seg 

for å få en sikker og tilgjengelig tilkomst/adkomst. 
 

Kommentar: 
1. Planprosessen vil følge plan- og bygningslovens bestemmelser for medvirkning, med oppstart og 

høring av planforslag for berørte parter. Tiltakshaver/plankonsulent har deltatt på årsmøte i 
velforeningen 17.02.17 og orientert om planarbeidet ifbm ny kunngjøring i 2017. I tillegg ble det 
avholdt befaring og info. møte 30.11.17, før planforslaget ble sendt inn til Arendal kommune for 
1. gangsbehandling.   

2. Forholdene som blir kommentert fremgår av planforslaget, herunder plankart, planbeskrivelse, 
illustrasjoner/skisser m.v.   

 
Grethe og Lasse Lehrmann: 
Viser til rettigheter deres eiendom har med brygge og strandlinje på gnr.508/bnr. 101.  
 
Kommentar: 
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Rettigheter til brygge og strandlinje på gnr.508/bnr.101 for Lehrmanns eiendom er ivaretatt i 
planforslaget. Dagens forhold videreføres.  
 
Jan Hammarstrøm: 
Viser til rettigheter eiendommen har med kjørerett og gangrett, og strandrett på gnr.508/bnr. 101.  
 
Kommentar: 
Rettighetene på gnr.508/bnr.101 for Hammarstrøms eiendom er ivaretatt i planforslaget. Dagens 
forhold videreføres.  
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Sammendrag av uttalelser med kommentarer for innspill i 2017: 
 
Aust-Agde fylkeskommune: 
1. Plan- og naturseksjonen forutsetter at man i planarbeidet legger til rette for gange og sykkel, samt 

allmennhetens muligheter for ferdsel og opphold i strandsonen. Vider må hensynet til barn og 
unge, trafikksikkerhet, universell utforming, støy, estetikk og andre alminnelige planhensyn 
ivaretas i den videre planprosessen.  

2. Det vises til innspill i 2012, der det ble vektlagt at Hauodden fortsatt skal forbli friområde.  
3. Kulturminner – nyere tid, viser til uttalelsen som ble gitt i 2012, og at denne fortsatt gjelder.  
4. Kulturminer – automatisk freda. Det vises til at planområdet på land er befart, og at det er svært 

lavt potensiale for uregistrerte kulturminner. Stiller ikke krav om ytterligere arkeologisk 
registrering. Anbefaler at aktsomhetsplikten etter kulturminneloven tas inn i bestemmelsene. 
Norsk Maritimt Museum har ingen merknader til planforslaget.  

 
Kommentar: 
1. Temaene som ramses opp i punkt 1 er redegjort for i planbeskrivelsen, og det henvises i sin helhet 

til dette dokumentet.  
2. Hauodden er videreført med reguleringsformålet friområde, som i gjeldende plan.  
3. Tas til orientering. Se også kommentar til uttalelsen fra fylkeskommunen i 2012. Det vises for 

øvrig til planbeskrivelsen for nærmere beskrivelse knyttet til dette tema.  
4. Tas til etterretning.  
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder: 
1. Kommunen viser til signaler gitt i brev datert 26.06.2012. 
2. Viser til at de er 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.  
3. Viser til at planarbeidet er en fortetting i et allerede godt etablert boligområde ved sjøen. Det må 

settes krav til bokvalitet i planleggingen og gjennomføringen.  
4. Viser til at 100-metersbeltet langs sjøen er gitt en særskilt beskyttelse. Fylkesmannen er positiv 

til høy utnyttelse i sentrumsnære områder, men ønsker å presisere at ny bebyggelse og anlegg 
må lokaliseres ut ifra hensynet til landskap og allmenne ferdselsinteresser. Viser til at det i 
området er få tilrettelagt offentlige rekreasjons- og badeområder langs sjø, og viser til 
allmennhetens tilgang i strandsonen er av nasjonal interesse.  

5. ROS-analyse skal utføres. I dette planarbeidet må det særskilt vurderes hvordan stormflo og 
fremtidig havstigning vil påvirke planområdet.  

6. Viser til etablering av småbåtanlegg, og potensiale for konflikt og forurensning for dette formålet. 
7. Det må utarbeides en støyfaglig utredning.  
 
Kommentar: 
1. Signaler gitt i brev av 26.06.2012, blir kommentert tidligere i dette dokumentet, jf. sammendrag   

av uttalelser med kommentar for 2012. 
2. En vurderer at området på Havstadodden er planlagt i tråd med nasjonal politikk for klima- og 

miljøvennlig utvikling, både på bakgrunn av lokalisering og løsninger i planforslaget.  
3. Vedrørende bokvalitet vises det til løsninger i planforslaget både gjennom plankart, 

reguleringsbestemmelser og illustrasjoner.  
4.  Planforslaget er søkt løst ut ifra hensyn til landskapet. Det er sikret gangforbindelser forbi 

planområdet, men disse er regulert til privat eierform, da både adkomstveier og naboeiendommer 
er private. Det er ikke kommet tilbakemelding fra kommunen om at de ønsker å regulere og overta 
deler av områdene på Havstadodden. Friområdet på Hauodden er videreført med dette formålet, 
og det er derfor fortsatt sikret et offentlig tilgjengelig område ved sjøen, som også kan benyttes 
til bading.  
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5. Det er utført ROS-analyse. Det er tatt inn reguleringsbestemmelse om byggehøyde over havnivå 

på 3,0 m, som er 0,5 m høyere enn anbefaling i bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
6.  Det er utarbeidet rapport vedr. sedimentundersøkelser og risikovurdering, jf. rapport fra Cowi 

datert nov. 2017, og det vises i sin helhet til denne rapporten. Områdene på Havstadodden skal 
ikke benyttes til opptak, opplag o.l.  

7. Det er utarbeidet støyfaglig utredning, jf. rapport fra Sinus datert 01.12.17. Det vises i sin helhet 
til rapporten.  

 
Statens vegvesen: 
1. Viser til byggegrense på 30 m fra senter av Kystveien, og at avkjørselsholdningen ligger i kategori 

mindre streng. Ved avvik må det foreligge utredning.  
2. Viser til løsninger for gående/syklende i fremtiden, kommunedelplan for sykkel og pågående 

prosjekter. Løsninger for gående og syklende må ivaretas.  
3. Forutsetter at dagens atkomst oppgraderes og at det etableres kryss i tråd med gjeldende 

normaler. Bestemmelser om frisiktsoner skal innarbeides.  
4. Det må redegjøres for sikker skoleveg.  
 
Kommentar: 
1. Byggeområde BB1 ligger noe nærmere Kystveien enn byggegrensen på 30 m. Dette arealet ligger 

på baksiden av eksisterende bygning på gnr./bnr. 508/122, og det er på den bakgrunn ikke skrevet 
noe egen utredning på avviket.  

2. Arealene nærmest Kystveien er ikke tatt med i det endelige planforslaget, og planforslaget får 
dermed ingen konsekvenser for fremtidig løsning for gående og syklende.  

3. Adkomsten er dimensjonert som kryss, med utgangspunkt i gjeldende håndbøker. Vegløsninger 
er beskrevet i planbeskrivelsen. I tillegg er det vedlagt plan- og lengdeprofil for krysset, tverrprofil 
og sporingskurver.  

4. Det er redegjort for skoleveg i planbeskrivelsen.  
 
Kystverket: 
• Viser til at planområdet ligger nær arealavgrensningen til hovedleden som går gjennom 

Tromøysundet. Område kan være utsatt for bølger fra skipstrafikk. Kystverket minner om at det 
ved planlegging i sjø må vurderes hvorvidt planforslaget vil påvirke sikkerheten og 
fremkommeligheten for alle brukere av sjøen. En tilrår at videre planarbeid skjer i samråd med 
Arendal Havn.  

 
Kommentar: 
1. Uttalelsen tas til orientering. Områder for småbåthavn er trukket unna hovedleden. En vurderer at 

planforslaget ikke vil påvirke sikkerhet og fremkommelighet i sjøområdene ved Havstadodden og 
Hauodden. Arendal Havn har fått kunngjøring om oppstart av planarbeid, og har uttalt seg til dette.  

 
NVE:  
2. NVE har ikke behandlet saken da det ikke er signalisert at det er en konkret problemstilling det 

ønskes bistand med. Det vises til NVE sin sjekkliste vedrørende tema innenfor NVE sine 
forvaltningsområder.  

 
Kommentar 
3. Merknaden tas til orientering. 
 
Østre Agde brannvesen 
4. Østre Agder brannvesen sendt standard uttalelse vedr. krav som må ivaretas knyttet til brann, 

som krav til byggverk, avstandskrav for brannvesenets kjøretøy, slokke-vann/utstyr ved 
røykdykkerinnsats mv.  

 
 
 



 

Oppdragsgiver Havstadodden AS 
7 av 9 Prosjekt Regulering Havstadodden 

 
Kommentar. 
• Innspillene fra brannvesenet er søkt ivaretatt i planforslaget. Det er benyttet brannteknisk rådgiver 

i planprosessen, og det er utarbeidet et eget kartvedlegg til planforslaget der løsninger knyttet til 
brann er gjort rede for. Det vises i sin helhet til dette kartvedlegget.  

 
Agder Energi: 
1. Agder energi har skrevet en generell uttalelse til planforslaget, og vedlagt kart over lavspennings 

luftnett/kabelnett. Viser til at tiltak ikke må forrige adkomst til deres anlegg, og at det ikke må 
gjøres inngrep i terrenget. Kommenterer også at det i god tid må avklares hvordan planområdet 
skal forsyne med elektrisk strøm.  

 
Kommentar: 
1. Merknaden tas til etterretning. Det er avklart med Agder Energi at eksisterende trafo i området     

har nok kapasitet til utbyggingen på Havstadodden.  
 
Friluftsrådet sør: 
1. Friluftsrådet sør viser til at de har utredet mulighet for Kyststi gjennom 4 kystkommuner. Viser til 
registrerte benveier i området, og at det må reguleres inn Kyststitrasé gjennom området.  
 
Kommentar: 
1. Merknaden tas til orientering. Registrerte benveier i området ligger i hovedsak på utsiden av 
planområdet. En benvei fra Havblik via en trapp og ned til Støperiveien ligger muligens noe innenfor 
planområdet. Her har en regulert inn en sone med formålet grønnstruktur – turveg. Gjennomføring av 
planforslaget medføre ingen endring i dette området. En har regulert inn en felles turveg langs 
strandsonen, forbi utbyggingsområdet på Havstadodden. Pga. at det kun er private veier og 
eiendommer i områdene, er ikke denne regulert inn med offentlig eierform. De er likevel regulert inn 
en trasé forbi utbyggingsområdet som sikrer gangforbindelse. Det er ikke kommet tilbakemelding fra 
kommunen om at arealene skal reguleres inn med offentlig eierform.  
 
Arendal kommune, utbyggingsavtaler: 
• Viser til at det er for tidlig å komme med innspill vedrørende utbyggingsavtaler. Dette vil først bli 

aktuelt når reguleringsplanen er under utarbeidelse.  
 
Kommentar: 
• Tas til etterretning.  
 
Arendal kommune, oppmåling 
• Viser til at det er en del «usikre» grenser i området, slik at partene er oppmerksom på dette. 
 
Kommentar: 
• Tas til etterretning.  
 
Arendal kommune, vann 
• Viser til at kommunen ikke har tilbud i form av VA-ledninger nede i Støperiveien, og alt dette må 

hentes i Kystveien. Brannvann må hentes i Kystveien, og her er det mer enn 50 l/s tilgengelig. 
Det må tas hensyn til eksisterende avløpsledninger i tilknytning til det regulerte området.  

 
Kommentar: 
• Tas til etterretning. Det er konkludert med at en vil borre i fjell fra Havstadodden gnr./bnr. 508/419 

frem til gnr./bnr. 508/414 for å legge til rette for VA-ledninger. Bakgrunnen for å borre er for å 
unngå å grave opp hele Støperiveien, som ville medført at denne måtte stenges, med de ulemper 
dette ville medføre for eksisterende beboere. Sjøledning i området blir ikke berørt av planforslaget, 
da det kun reguleres inn eksisterende forhold i disse områdene.  
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Arendal Havn 
• Arendal Havn har vedlagt et kart til sin uttalelse der de anbefaler en at maks utstrekning for 

småbåtanlegg på både Hauodden og Havstadodden 20 m ut fra land.  
 
 
Kommentar: 
• Ved Hauodden har en regulert inn formålet småbåthavn 20 m ut fra land. Ved Havstadodden har 

en regulert inn område for småbåthavn 30 m ut fra eksisterende kai, for å kunne legge til rette for 
1 båtplass pr. boenhet.  

 
Støperiveien Vel: 
1. Støperiveien vel viser til at de i utgangspunktet er positive til boliger på Havstadodden, men viser 

til at som de har påpekt i tidligere varsler er de skeptiske til den økte trafikkbelastningen det 
planlagte volum vil medføre. Viser til antall boenheter langsmed Støperiveien i dag, og forholdene 
på Støperiveien. Antar at trafikkøkningen kan bli vesentlig.  

2. Ønsker en god dialog og samarbeid med utbygger i et tidlig tidspunkt i prosessen. 
3. Viser til Statens vegvesen sitt krav om utbedring av Krysset mot Kystveien. Viser også til at det 

ikke er riktig som det er omtalt i varslet at det er opphøyd gangfelt over Kystveien. Det er kun et 
steinlagt felt i midten.  

4. Ber om at alternative adkomster til Havstadodden vurderes på nytt. Tror at ved en fornuftig 
reduksjon av antall boenheter kan det være mulig å få til bruk av Støperiveien. 

5. Ber om dokumentasjon på veirett til området som planlegges bebygd.  
6. For boenhetene ved Kystveien vil det være vesentlig at det blir tilstrekkelig med parkeringsplasser 

slik at ikke parkering til friområdet og båtplassene brukes opp.  
7. Ny båthavn bør anlegges lengst mulig mot nord/øst for å ta hensyn til eksisterende boligene.  
 
Kommentar: 
1. Merknaden tas til orientering. Det vises til planbeskrivelsen for hvordan en vurderer trafikkløsning,    
endring av trafikkbildet mht tidligere trafikk på veien m.m. En vurderer ikke at trafikken blir vesentlig.  
2. Det er lagt opp til å ha dialog med husstander og velforening i området, og det ble bl.a avholdt 

befaring og møte før innsending av planforslag. Det har også vært direkte kontakt mellom 
tiltakshaver og flere av beboerne langsmed Støperiveien.  

3. Krysset mellom Støperiveien og Kystveien skal utbedres, og siktsoner etableres, jf. plankart og 
regulerignsbestemmelser. 

4. Alternativ adkomst gjennom Havstad er vurdert på nytt, men en konkluderer likt som i 2012 at dette 
ikke vil la seg gjennomføre i hovedsak pga. stigningsforhold, i tillegg til private eiendommer og 
eksisterende bygningsmasse.  

5. Tinglyste veiretter for utbyggingsområdet foreligger og kan dokumenteres.  
6. Parkeringsdekning fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel er lagt til grunn, dvs. 1,25 p-

plass pr. leilighet.  
7. Planlagt båthavn ved Havstadodden er trukket noe mot nord i forhold til gnr./bnr. 508/884.  
 
Siri Åril: 
• Åril er sammen med tre andre søsken eier av gnr./bnr. 508/74 og 822 (tidl. Esso-tomten) som 

grenser til deler av planområdet. Viser til at de har hatt innspill til k-planen om boligformål på 
denne tomten. Mener det er riktig å se på arealutnyttelsen av områdene i sammenheng, og viser 
særlig til avkjørselsforhold. Viser også til eksisterende brygger på deres eiendom, og at 
planforslaget ikke må vanskeliggjøre bruken av disse.  

 
Kommentar: 
• Innspillet tas til orientering. Planforslaget for Havstadodden legger opp til å benytte eksisterende 

avkjørsel fra Kystveien inn Støperiveien, men med en oppstrammet avkjørsel og med utbedret 
frisiktsone. En vurderer at dette ikke får noen konsekvenser for løsninger, eller utnyttelse av Esso-
tomten. En kan vanskelig se at en avkjørsel fra Esso-tomten kan kobles til krysset mellom 
Kystveien og Støperiveien, pga. slipp, privat parkeringsplass og private eiendomsforhold i 
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området. I sjøområdene regulerer en kun inn dagens forhold i områdene mot gnr./bnr. 508/74 og 
822.  

 
Carl Gjeruldsen: 
• Det vises til eierforhold og bruk av arealer og brygge knyttet til Havstadodden 6, og det bes om at 

dette hensyntas.    
 
Kommentar: 
• Innspillet er ivaretatt ved at arealene og brygge som er vist til et regulert inn med privat eierform. 

Det legges ikke opp til nye tiltak i disse områdene. Det er eksisterende bruk som videreføres.  
 
Nicolay Ljøstad: 
• Det vises til arealer, brygge og slipp, og bruk og skriftlige avtaler om disse arealene.  
 
Kommentar: 
• Innspillet er ivaretatt ved at arealene og slipp som er vist til et regulert inn med privat eierform. 

Område ved bolig er regulert inn med boligformål. Det legges ikke opp til nye tiltak i disse 
områdene. Det er eksisterende bruk som videreføres. Vedr. private avtaler, må endelig avklaring 
rundt disse løses uavhengig av reguleringsplan.  

 
 
Lisbet Rake Zeiffert 
Stærk & co AS 
 
  
 


