
   

 

ARENDAL KOMMUNE 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

FOR  

HAVSTADODDEN 

 
Planident: 09062017-6 
Arkivsak: 16/29134 
 
Vedtatt i Arendal bystyre: 29.11.18, PS 18/169 
Plankartets dato: 10.01.2018, sist endret 24.03.2022 
 
Mindre endring, administrativt vedtak: 29.04.2020, sak 20/5647 
Kort beskrivelse: Et areal på 120 m2 er endret fra blokkbebyggelse, BB1 til privat 
parkeringsplass, del av P2. Byggegrense i område BB1 er justert i øst og sør, %BYA er endret.  

 
Mindre endring, administrativt vedtak: 17.06.2020, sak 20/5647  
Kort beskrivelse: Område for grønnstruktur f_G1 endrer eierform fra felles til privat. Ny 
formålsbetegnelse G1. Bestemmelsene i § 5.01 endres ved at tekst knyttet til felles eierform, 
endres til privat.  
 
Mindre endring, administrativt vedtak: 25.04.2022, sak 22/310 
Kort beskrivelse: Gjelder BF 1. Byggegrense parallelt med veien, avkjørselspil flyttet østover, 
endring flomgrense til 2,5 moh. 
 

§ 1    
   GENERELT 
 
1.01 Hovedformålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for blokkbebyggelse med 

tilhørende anlegg, inkludert småbåtanlegg. 
 
1.02 Planområdet er regulert til følgende arealformål: 

 
Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, ledd nr 1) 

 Boligbebyggelse, BF1-BF3 

 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, BB1-BB2 

 Øvrige kommunaltekniske anlegg – renovasjon, f_R1, o_R2 

 Småbåtanlegg i sjø, S1-S3 

 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, o_SS1-o_SS2, 
SS3-SS5, f_SS6-f_SS6 

 Uteoppholdsareal, f_U1-f_U6 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 2) 

 Veg, V1-V2 

 Kjøreveg, o_K1, K2 – K3, f_K4-f_K5 

 Gang- og sykkelveg, o_GS1 – o_GS2 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_A1-o_A3, A4-A6, o_A7-o_A8 

 Annen veggrunn – grøntareal, o_AG1 

 Parkeringsplasser, o_P1, P2-P3 

 Parkeringshus, f_PH1 (vertikalnivå 1) 
 

Grønnstruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 3) 



REGULERINGSPLAN FOR HAVSTADODDEN  Side 2 av 5 

 

 Grønnstruktur, G1, f_G2, G3 

 Turveg, f_T1-f_T3 

 Friområde, o_FO1 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (Pbl § 12-5, ledd 
nr 6) 

 Ferdsel, o_F1-o_F2 

 Småbåthavn, o_SH1-o_SH2, f_SH3 

 Friluftsområde, o_FLO1-o_FLO2, f_FLO3 
 
 
 

§ 2 
FELLESBESTEMMELSER  

 
2.01 Tillatt utnyttelse i %-BYA for de ulike byggeområdene framgår av plankartet. 

Byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen der byggegrense ikke fremkommer 
av plankartet. 

 
2.02   Krav til parkeringsdekning:  

 o_SH1-o_SH2, offentlig småbåtanlegg i sjø, skal ha minimum 0,1 
parkeringsplasser pr. båtplass. 

 BB1-BB2, blokkbebyggelse, skal ha maksimum 1,25 parkeringsplasser pr. 
boenhet.  

 Bygg med flere enn 3 boenheter skal ha minimum 1,5 plasser for sykkelparkering 
pr. boenhet. Dersom sykkelparkering etableres utendørs, skal 30% av plassene 
være overbygd.  

 
2.03 Innenfor frisiktlinjer skal terrenget og beplantning ikke rage høyere enn 0,5 m over 

tilstøtende vegers nivå.  
 
2.04  I hele planområdet skal overkant gulv i 1. etasje ikke være lavere enn kote +3,0 moh 

for ny bebyggelse. Kjeller/P-hus tillates under denne høyden, og skal ha vanntette 
konstruksjoner. Rampe/nedkjøring til kjeller/p-hus skal ha vanntette konstruksjoner opp 
til kote +2,5 moh.» 

 
For BF1 skal overkant gulv i 1. etasje ikke være lavere enn kote +2,5 moh. Under 

kote 3 moh skal konstruksjonen utføres i uorganisk materiale. Dvs. murte/støpte 

vegger og gulv. Elektriske installasjoner etableres høyere enn 3 moh. 

 

2.05 Alle boenheter skal ha privat uteareal på «stille side», eller enkel tilgang til felles 
uteareal hvor støygrensene gitt i tabell 3 i T-1442 er tilfredsstilt. 
 Alle boenheter skal ha minst halvparten av støyfølsomme rom, herunder minst ett 
soverom, lagt mot «stille side». 

   
§ 3 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.01 BF1-BF3 er regulert til områder for frittliggende småhusbebyggelse.  
  Maks gesims-/mønekote for BF1=kote +8,5 moh. 
 
3.02 BB1-BB2 er regulert til områder for blokkbebyggelse.  
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 Bygningene skal gis en utforming som uttrykker funksjonen og er i samsvar med 
omkringliggende bebyggelse. Store volumer skal tilpasses formspråk og dimensjoner 
som ellers i området på en måte som bryter ned volumet visuelt.* 

   
  BB1: 
  Innenfor område BB1 tillates det maks 9 boenheter. 
  Maks møne-/gesimskote = kote +17,0 moh. Det tillates tekniske installasjoner inntil 2,0 

m over maks møne-/gesimskote. De tekniske installasjonene kan dekke maks 8 m2 av 
takflaten. Det tillates maks 3 etasjer med boenheter, i tillegg til parkering i underetasje. 

  Det tillates ikke takterrasse på bygg i område BB1. 
  
  BB2: 
  Innenfor område BB2 tillates det maks 29 boenheter. Området skal bygges ut med to 

separate leilighetsbygg, som skal etableres innenfor sone II og sone IV/V. Det tillates 
felles sammenhengende p-kjeller under leilighetsbyggene, og utvendige gangbroer 
mellom hver etasje i de to leilighetsbyggene.  

 
  Innenfor sone I kan det etableres nedkjøringsrampe til p-kjeller, og boder for sykler o.l. 

Bodene kan ha en maks møne-/gesimshøyde på 4,5 m over gjennomsnittlig planert 
terreng, og maks BRA=30 m2. 

 
  Innenfor sone II tillates det leilighetsbygg med maks møne/gesimskote =18,0 moh. Det 

tillates også trapperom/heishus med maks BRA=40 m2, med maks møne-
/gesimskote=kote +21,5 moh.   

 
  Innenfor sone III tillates kun gangbroer og gangpassasje mellom leilighetsbyggene, i 

tillegg til utvendige trapper. Det tillates tett rekkverk opp til maks 1,0 m over overkant 
gulv på hver enkelt gangbro. Det tillates gjennomsiktig rekkverk over denne høyden.  

 
   Innenfor hver byggesone tillates det oppført bebyggelse med følgende maks møne-

/gesimskote: 

Område BB2 Maks møne-/gesimskote: 

Sone I + 7,0 moh (rampe til p-kjeller og bod for sykler o.l.) 

Sone II +18,0 moh  

Sone III +18,00 moh (kun gangbro og utvendige trapper) 

Sone IV +21,50 moh 

Sone V +18,0 moh 

 
Det tillates etablert takterrasser innenfor sone II og V.  

 
 Det tillates tekniske installasjoner som røykluker, luftinntak, avkast, spillevannslufting 
o.l. inntil 2,5 m over maks møne-/gesimskote. De tekniske installasjonene kan dekke 
maks 8 m2 av takflaten. 
 
Ny bebyggelse skal ha en 1. etasje i mørkere grå farge. 2. – 4. etasje skal ha utvendig 
kledning i tre, med lokalhistoriske okergule fargenyanser. 5. etasje skal en grå farge.  

 
3.03 f_R1 regulert til felles område for renovasjon, og o_R2 er regulert til offentlig område 

for renvoasjon. %BYA=100% for alle områdene. 

 f_R1 er felles for alle boenhetene innenfor område BB1. Det kan etableres levegger 
og tak over renovasjonsområdet. 

 o_R2 skal benyttes av alle boenhetene innenfor område B2  
Innenfor område o_R2 skal det etableres nedgravd renovasjonsløsning.  

 
3.04 S1-S3 er regulert til områder for private småbåtanlegg i sjø.  
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3.05 o_SS1-o_SS2, SS3-SS5, f_SS6-f_SS6 er regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag 

med tilhørende strandsone.  

 o_SS1-o_SS2 er regulert til offentlige områder. 

 SS3-SS5 er regulert til private områder. 

 f_SS6-f_SS6 er regulert til felles områder. Områdene er felles for alle boenhetene 
i område BB2. 

   
3.06 f_U1-f_U6 er regulert til felles områder for uteoppholdsareal.  

 Område f_U1 er felles for alle boenhetene i område BB1. Området skal minimum 
utstyres med 4 ulike typer utstyr for lek og aktivitet for barn og minimum og 
sitteplass for voksne og barn. Området skal sikres forsvarlig.  

 Område f_U3 er felles for alle boenhetene i områdene BB1-BB2. Området skal 
fungere som nærlekeplass, og skal bl.a. inneholde et flatt areal på minimum 200 
m2 som skal være egnet for ballek eller andre tilsvarende aktiviteter. Området skal 
også utstyres med minimum 3 ulike typer utstyr for lek og aktiviteter. Det skal 
etableres sitteplass for barn og voksne.  

 Områdene f_U2, f_U4 - f_U6 er felles for alle boenhetene i områdene BB2. Innenfor 
områdene f_U2 og f_U4 skal det minimum opparbeides areal som skal fungere som 
småbarnslekeplass. Områdene skal tilsammen utstyres med 4 ulike typer utstyr for 
lek og aktivitet. Det skal etableres sitteplasser for voksne og barn. Områdene skal 
sikres forsvarlig. 

 Innenfor område f_U6 kan det etableres felles boder for beboerne, for oppbevaring 
av kajakker, sykler o.l. Bodene kan ha en maks møne-/gesimshøyde på 4,5 m. 
 

 
§ 4 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.01 V1-V2 er regulert til områder for privat vei. Områdene skal fungere som møteplass. 
 
4.02 o_K1 er regulert til område for offentlig kjøreveg.  
  K2 – K3 er regulert til områder for private kjøreveger. 
  F_K4 og f_K5 er regulert til områder for felles kjøreveg. f_K4 og f_K5 er felles for alle 

boenhetene innenfor område BB2. 
 
4.03 o_GS1 – o_GS2 er regulert til områder for offentlige gang- og sykkelveger. 
 
4.04 o_A1-o_ A3 og o_A7-o_A8 er regulert til offentlige områder for annen veggrunn – 

tekniske anlegg.  
  A4-A6 er regulert til private områder for annen veggrunn – tekniske anlegg. 
 
4.05 o_AG1 er regulert til offentlig område for annen veggrunn – grøntareal.     
 
4.07 o_P1 er regulert til område for offentlig parkeringsplass. 
  P2 og P3 er regulert til områder for private parkeringsplasser.  
    
4.08 f_PH1 er regulert til felles parkeringshus. Området er felles for alle boenhetene innenfor 

område BB2. Det kan etableres boder, sykkelparkering o.l. i parkeringsanlegget. 
 

§ 5 
GRØNNSTRUKTUR 

 
5.01 G1 og G3 er regulert til private områder for grønnstruktur. f_G2 er regulert til felles 

område for grønnstruktur.  
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  f_G2 er felles for alle boenhetene i område BB2. 
 
5.02 f_T1-f_T3 er regulert til felles områder for turveg.  
  f_T1 er felles turveg for alle boenhetene i område BB1. 
  f_T2 – f_T3 er felles turveg for alle boenhetene i område BB2. 
  Turvegene kan opparbeides med ulike typer dekke, trapper ol.  
 
5.03  o_FO1 er regulert til offentlig friområde.  

 

§ 6 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 
6.01 o_F1-o_F2 er regulert til offentlig områder for ferdsel.    
 
6.02 o_SH1-o_SH2 er regulert til offentlige områder for småbåthavn. Det tillates maks 9 

båtplasser innenfor område o_SH1, og maks 25 båtplasser innenfor område o_SH2. 
  f_SH3 er regulert til felles område for småbåthavn. Området er felles for alle 

boenhetene i område BB1-BB2. Innenfor området tillates det etablert flytebrygger, med 
maks 30 båtplasser. Endepunktene av flytebrygger skal belyses med indirekte 
belysning.  

 
6.03 o_FLO1-o_FLO2 er regulert til offentlige friluftsområder i sjø.  
  F_FLO3 er regulert til felles område for friluftsområde i sjø. Området er felles for alle 

boenhetene innenfor områdene BB2.  
 

§ 7 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 
7.01 Krav til parkeringsdekning, jfr. § 2.02 skal til enhver tid være oppfylt før nye boenheter 

kan tas i bruk. 
 
7.02 Utbedring av kjøreveg K2 inkludert kryss mot Fv. 410, må gjennomføres før det gis 

igangsettingstillatelse til tiltak knyttet til boligområdene BB1-BB2. Ved utbedring av 
kryss, skal det samtidig opparbeides nødvendig frisikt iht frisiktlinjene som er vist på 
plankartet.  

 
7.03 Områder for renovasjon, f_R1 og o_R2, skal være ferdigstilt før boenhetene som skal 

benytte de ulike områdene kan tas i bruk, jf. §§ 3.03. 
 
7.04 Områdene for felles uteoppholdsareal f_U1 - f_U5, skal være ferdigstilt og godkjent før 

boenhetene som skal benytte de ulike områdene kan tas i bruk, jf. §§ 3.06. 
 
7.05 Område for turveg, f_T2-f_T3, skal etableres og ferdigstilles, senest samtid som 

tilstøtende byggeområde for blokkbebyggelse kan tas i bruk. 
 
7.06 Ved byggesøknad må det dokumenteres at krav til innendørs og utendørs støynivå 

tilfredsstilles. 
 
 
Arendal, 29. november 2018 

 
Nora Moberg Lillegaard 
Saksbehandler    


