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1. Bakgrunn 
 
NorBetong AS la ned sin virksomhet på Havstadodden for noen år siden, og området ønskes 
nå regulert til boligformål i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det ble igangsatt et 
planarbeid for området i 2012, som av ulike grunner ble lagt på is. Nå ønskes planarbeidet 
videreført. Det legges opp til leilighetsbygg både på Havstadodden, der NorBetong AS holdt 
til, og et mindre leilighetsbygg på eiendommen gnr./bnr. 508/414 nærmere Kystveien. Det 
reguleres inn mulighet for privat småbåtanlegg ved Havstadodden. Ved Hauodden reguleres i 
hovedsak eksisterende forhold inn, i form av offentlig friområde på land og offentlig 
småbåtanlegg i sjø med tilhørende parkeringsplass. Det legges opp til oppgradering av kryss 
med tilhørende frisiktsone mot Kystveien.  
 
Det er rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as som fremmer planforslaget på vegne av 
Havstadodden AS. 
 
2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
 
Planområdet ligger på Havstadodden og omfatter gnr./bnr. 508/101, 122, 225, 414, 419, 420 
og 232. I tillegg er Støperiveien tatt med i planavgrensningen. Tilgrensede sjøarealer ved 
eiendommene gnr./bnr. 508/101, 225 og 419 er også tatt med i planområdet.  
 
Etter innspill fra kommunen er Hauodden med tilhørende arealer også tatt med i 
planavgrensningen, for å få en oppdatert reguleringsplan for dette området. Hauodden blir 
videreført som friområde med tilhørende parkering, og eksisterende bryggeplasser skal 
opprettholdes.  
 

 
Fig. 1 Kartutsnitt over Havstadodden med omkringliggende områder.  www.atlas.no 
 
 
 
 

http://www.atlas.no/
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3. Gjeldende planstatus og overordnede føringer 
 
3.1 Nasjonale mål, lover, forskrifter og retningslinjer 
 
3.1.1 Nasjonale  
Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og 
konvensjoner skal legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål om 
redusert klimautslipp, redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, muligheter for 
friluftsliv for alle, sikring av biologisk mangfold, sikring av et representativt utvalg av 
kulturminner og kulturmiljøer, redusert omdisponering av de mest verdifulle 
jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv.  

3.1.2 Lover  
I tillegg til plan- og bygningslovens (pbl) vil planforslaget måtte forholde seg til en rekke 
sektorlover (f. eks. naturvernloven og kulturminneloven) som har bestemmelser om 
disponering av arealer og naturressurser. Planforslaget er vurdert i henhold til de miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. 

3.1.3 Forskrift om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Det er konkludert med 
at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.  
 
3.2  Regionale planer og føringer 
 
3.2.1  Regionplan Agder 
Regionplan Agder 2020 ble vedtatt i Aust-Agder fylkesting i juni 2010. Ett av de overordnede 
temaene i regionplanen er kommunikasjon, der kollektivtrafikk og ATP-planlegging (Areal- og 
transportplanlegging) er ett av undertemaene.  
 
3.3 Kommuneplan og kommunedelplaner 
 
3.3.1 Kommuneplan 
Kommuneplanen 
Eiendommene tidligere tilhørende NorBetong AS er avsatt som kombinert næring-/boligformål 
på kommuneplanens arealdel. Næringsdelen er nå avviklet, og det er boligformålet som skal 
videreføres i planarbeidet. Deler av sjøarealene som er omfattet av reguleringsplanen er avsatt 
til småbåthavn. Eiendommen gnr./bnr. 508/114, 122 og 255 er avsatt til boligformål på 
kommuneplanens arealdel. Planarbeidet er dermed i all hovedsak samsvar med overordnet 
plan. 
 
Områdene på Hauodden er på kommuneplanens arealdel avsatt til hensynssone – 
detaljeringssone (H910), der vedtatt reguleringsplan gjelder. Her er det i hovedsak 
eksisterende forhold som videreføres i reguleringsplanen for Havstadodden.  
 
Hele planområdet, med unntak av eiendommene gnr./bnr. 508/419 og 420, er markert med 
hensynssone H570_77 - hensyn kulturmiljø, med bevaringsverdig bebyggelse. Dette tilsvarer 
deler av område nr. 41, Havstad, i kommunedelplan for bevaring, som ble vedtatt av Arendal 
bystyre 27.03.2003.  
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Fig. 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.05.2014, planområdet med rød skravur. 
www.arendal.kommune.no 
 
3.3.2 Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Arendal 
Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt i Arendal bystyre 25.08.2011. Planen omfatter flere 
ruter og tiltak. 
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for sykkeltrafikk i Arendal ble vedtatt i bystyret 
25.08.2011. Planen omfatter flere ruter og tiltak, bl.a hovedsykkelrute 2; Sentrum-Krøgenes-
Eydehavn-Tvedestrand. Kommunedelplanen viser til at fra Barbu-via Fluet til Havstad legges 
det opp til sykkelveg med fortau, og videre fra Havstad til Krøgenes sykkelfelt.  
 
I 2016 ble det utarbeidet en mulighetsstudie i samarbeid mellom Statens vegvesen og Aust-
Agder fylkeskommune, der en så på tiltak for syklende og gående i Arendal sentrum. Her er 
bl.a. strekningen Fv 410 Sentrum-Krøgenes vurdert på nytt. Det vises til at alle tiltak i 
mulighetsstudien er i tråd med anbefalingene i kommunedelplan for sykkel i området ved 
Havstad. 
 
I forbindelse med ATP arbeidet og Bypakke Arendal vurderes det nye løsninger for syklende 
og gående. Det siste som er foreslått er ensidig sykkelveg med fortau på sydsiden av fv. 410 
– Kystveien.  
 
3.3.3 Kommunedelplan for småbåthavner 
Kommunedelplan for småbåthavner ble vedtatt av bystyret 19.11.2009. I kommunedelplanen 
avklares viktig politikk i forhold til småbåthavner, slipper, marinaer og offentlige brygger. Det 
gis også en oversikt over eksisterende og nye småbåthavner, og en prioritering av tiltak. Det 
vises til at konkrete tiltak ikke kan skje før de er avklart gjennom arealplanprosesser.  
 
 
 

http://www.arendal.kommune.no/


  Side 6 av 49 

3.3.4 Kommunedelplan for grønnstruktur 
Kommunedelplan for grønnstruktur ble vedtatt av bystyret 02.03.2005. Kommunedelplanen gir 
en oversikt over kommunens grøntområder og utfordringer, og gir grunnlag for valg av 
prioriteringer av konkrete tiltak. For strandsonen frem til Havstad er det på kartet «korridorer 
og kommunikasjonslinjer» vist et «utviklingspotensiale for grønnkorridor». Denne er ikke 
videreført frem til, og gjennom Havstadodden. På kartet for «snarveier» er det vist til «snarveier 
som ikke trenger utbedring, men skiltes.» For områdene som er omfattet av reguleringsplanen 
er det ingen konkrete tiltak for grønnstruktur.  
 
3.4  Reguleringsplaner 
 
Mesteparten av planområdet er uregulert. Unntaket er deler av Kystveien, som er omfattet av 
reguleringsplan for Barbubukt-Songe torv, Kystveien, Rv 410, vedtatt 04.10.1978, og 
friområdet og småbåthavna på Hauodden som er omfattet av reguleringsplan for Hauodden, 
vedtatt 27.09.1988. Under er utsnitt temakart for reguleringsplaner, der området som er under 
regulering er vist med rød skravur, og der vedtatte reguleringsplaner fremkommer under.  
 

 
Fig. 3. Utsnitt av reguleringsplanstatus for området. Planområdet med rød skravur. www.arendalskart.no 
 
 
 
 
 
 

http://www.arendalskart.no/
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4. Planprosess og medvirkning 
 
4.1 Oppstartsmøte 
 
Oppstartsmøte ble avholdt 15.05.2012, ifbm. oppstart av planarbeid i 2012. Etter kunngjøring 
i 2012 ble planarbeidet lagt på is av ulike årsaker. Når planarbeidet ble igangsatt igjen i 2017, 
henvendte en seg til administrasjonen i kommunen for å høre om det var behov for nytt 
oppstartsmøte. Det ble gitt tilbakemelding fra administrasjonen at de ikke så behov for dette. 
Referat fra oppstartsmøtet i 2012 foreligger, og er vedlagt planforslaget. 
 
4.2 Varsel om oppstart av planarbeid 
 
Planarbeidet ble første gang varslet igangsatt ved brev datert 08.06.2012 til berørte parter og 
offentlige instanser, og ved annonse i Agderposten.  
 
Planarbeidet ble varslet igangsatt på ny i brev av 03.02.2017, og ved annonse. Bakgrunnen 
for dette var at det var mer enn 5 år siden planarbeidet ble kunngjort igangsatt sist, og pga. at 
planområdet nå er utvidet til også å omfatte gnr./bnr. 508/122 og 414. Ved tilleggskunngjøring 
pr. brev av 17.02.2017 ble det kunngjort at planområdet ble ytterligere utvidet til også å omfatte 
eiendommene gnr./bnr. 508/133, 255 og 500 med tilhørende sjøareal.  
  
4.3 Medvirkning 
 
I forbindelse med kunngjøringsfasen deltok plankonsulent på årsmøte i Støperiveien vel 
17.02.2017, der det ble gitt en orientering om planarbeidet.  
 
Det er også avholdt befaring og møte med naboer og velforening 30.11.2017, før planforslaget 
ble sendt inn til 1. gangsbehandling. På denne befaringen og møte deltok både tiltakshaver, 
arkitekt og plankonsulent.  
 
4.5 Politisk behandling 
 
Planforslag for Havstadodden ble sendt inn til 1. gangsbehandling, 05.12.2017. Et justert 
planforslag ble sendt inn 10.01.2018. Dette planforslaget ble lagt frem for 1. gangsbehandling 
i kommuneplanutvalget 30.01.2018. Med 5 mot 4 stemmer ble planforslaget avvist. Det ble 
likevel gitt signal på at kommuneplanutvalget var positive til å behandle et endret planforslag. 
Det ble sendt inn et revidert planforslag med kun ett leilighetsbygg på Havstadodden 
25.05.2018. Etter tilbakemelding fra administrasjonen, ble dette endret til to mindre 
leilighetsbygg, over en felles p-kjeller, som delvis ligger under bakken. Antall leiligheter er 
redusert fra maks 40 til maks 29 på Havstadodden. Det endrede planforslaget var oppe til ny 
1. gangsbehandling i møte i kommuneplanutvalget 27.06.18. Det ble fattet et enstemmig 
vedtak om å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn. Følgende tillegg ble tatt inn i vedtaket: 
«Det må utarbeides bestemmelser som sikrer at bebyggelsen harmonerer med de nærmeste 
omgivelsene.» 
 
4.4 Innkomne merknader med kommentarer 
 
Ved kunngjøringen i 2012 kom det inn totalt 10 uttalelser, hvorav 5 uttalelser var fra offentlige 
instanser og 5 uttalelser fra naboer/velforening/andre. Ved kunngjøringene i 2017 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. Sammendrag av alle uttalelser med kommentarer fra 
plankonsulent ligger som eget vedlegg til planforslaget. 
 
I det offentlig ettersynet, som var i perioden 06.07.18-10.09.18, kom det inn 10 uttalelser. 
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5. Planforslaget 

5.1 Generelt 
 
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf plan- og 
bygningsloven (pbl) § 12-3 av 2008. Arealformål er angitt iht § 12-5, og hensynssoner i iht § 
12-6. Bestemmelser er utarbeidet iht § 12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht pbl § 4-
2.  
 
Planforslaget er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i Euref 
koordinatsystem med et detaljeringsnivå tilsvarende FKB-A. Reguleringsplankartet er 
utarbeidet i Focus Arealplan 2017 og er konvertibelt med sosi-format, versjon 4.3. 
 
Reguleringsplanforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det er 
avklart at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning.   

5.2 Planavgrensning 
 
Planområdet ligger på Havstadodden og omfatter gnr./bnr. 508/101, 122, 225, 414, 419, 420 
og 232. I tillegg er kryss ut til Kystveien, og selve Støperiveien tatt med i planavgrensningen. 
Tilgrensede sjøarealer ved eiendommene gnr./bnr. 508/101, 225 og 419 er også tatt med i 
planområdet. Følgende planavgrensning ble kunngjort i 2017:  

 
Fig. 4  Kunngjøringskart datert 03.02.2017, sist rev. 17.02.17. 
 
I det endelige planforslaget er planområdet noe redusert ved Kystveien ved at kun deler av 
eiendommen gnr./bnr. 508/122 er tatt med, inkludert kryss og siktsoner mot Kystveien. 
Hovedgrunnen for at eiendommen ved Kystveien er utelatt, er at området ligger i rød støysone 
iht. støyberegning for veitrafikk, og det er derfor ikke ønskelig å legge til rette for nytt 
boligformål i dette området. Dagens bruk videreføres dermed. 
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5.3 Arealbruk 
 
Planområdet omfatter et areal på ca 32 daa, hvorav ca 20 daa omfatter arealer i sjø. Under 
vises forslag til reguleringsplankart som er sist revidert 16.10.18, etter offentlig ettersyn: 

 
Fig. 5 Reguleringsplanforslag datert 10.01.2018, rev. 16.10.2018. 

 
• Nedenunder følger en arealoversikt av de ulike arealformålene: 

Arealformål Symbol Areal 
(m2)  

Boligbebyggelse - frittliggende BF1-BF3 775 
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BB1-BB2 2991 
Øvrige kommunaltekniske anlegg-renovasjon f_R1, o_R2 106 
Småbåtanlegg i sjø S1-S3 1350 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone  

o_SS1-o_SS2, SS3-
SS5, f_SS6 

1208 

Uteoppholdsareal f_U1-f_U6 1172 
Veg V1-V2 85 

Kjøreveg o_K1, K2-K3, f_K4-
f_K5 

1717 

Gang- og sykkelveg o_GS1-o_GS2 62 

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

307 

Annen veggrunn – grøntareal o_AG1 45 

Parkeringsplasser o_P1, P2-P3 589 

Grønnstruktur f_G1-f_G3, G4 883 
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Turveg f_T1-f_T3 453 
 

Friområde o_FO1 640 

Ferdsel o_F1-o_F2 14.651 
 

Småbåthavn o_SH1-o_SH2, f_SH3 3886 

Friluftsområde o_FLO1-o_FLO2, 
f_FLO3 

1112 

Sum  31.830 
 
5.4  Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene i planen 
 

5.4.1 Bebyggelse og anlegg 
 
Boligbebyggelse – frittliggende, BF1-BF3 
Det er regulert inn tre områder for frittliggende boligbebyggelse, område B1-B3.  
 
Område BF1 omfatter eiendommen gnr./bnr. 508/255, i nærheten av Kystveien. Eiendommen 
er avsatt til boligformål på kommuneplanens arealdel. Eiendommen er i dag utbygd med en 
garasje og et anneks/uthus. I tillegg er det opparbeidet brygge på eiendommen. Området er i 
utgangspunktet tenkt videreført og benyttet som i dag, men med mulighet for å rive hele/deler 
av eksisterende bygninger på eiendommen og oppføre et mindre bolighus. Eksisterende 
bygninger er dermed regulert inn med bebyggelse som forutsetter fjernes. Det er regulert inn 
byggegrense, og satt en %BYA=65%. Det er tatt inn i bestemmelsen at det kan oppføres nye 
bygg opp til maks gesims-/mønekote +8,5 m.  
 
Område BF2 omfatter et mindre areal på 80 m2 ved eiendommen gnr./bnr. 508/98. Pr. i dag så 
ligger dette området fortsatt på eiendommen gnr./bnr. 508/101, tidligere tilhørende Nor Betong 
AS, nå Havstadodden AS, som er tiltakshaver på reguleringsplanen. Deler av område BF2 er 
opparbeidet med terrasse/trapp o.l til bolighuset på gnr./bnr. 508/98. I uttalelse fra eier av 
gnr./bnr. 508/98 vises det til at arealet er kjøpt fra tidligere eier av denne eiendommen, men 
ikke overdratt til bnr. 98. En formell overdragelse av arealet fra bnr. 101 til 98 kan i ettertid 
gjennomføres med hjemmel i vedtatt reguleringsplan.  
 
Område BF3 omfatter 
en eksisterende 
enebolig på gnr./bnr. 
508/232.  
Eneboligen med 
tilstøtende areal 
reguleres inn, og kan 
fradeles med et eget 
gnr./bnr. Det er plan- 
og bygningslovens 
generelle 
avstandsbestemmelser 
og byggehøyder som 
vil gjelde for området.   

Fig. 6 Skråfoto av bl.a. eksisterende enebolig på gnr./bnr. 508/232  
 
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, BB1-BB2 
Det er regulert inn 2 områder for blokkbebyggelse, BB1-BB2. Område BB1 ligger på 
eiendommen gnr./bnr. 508/414, og delvis 508/122 i nærheten av avkjørsel til Kystveien. 
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Arealet som er regulert til boligformål er på 682 m2. Innenfor området står det en mindre 
enebolig i dårlig forfatning, som skal rives. Skråfoto av området, med eneboligen som 
planlegges revet vises under.  

 
Fig. 7. Skråfoto av bl.a. eksisterende enebolig på gnr./bnr. 508/414 som planlegges revet, markert med rød sirkel. 
 
På situasjonsplanen under vises leilighetsbygget med tilhørende anlegg. Illustrasjonsplanen 
er ikke juridisk bindende, men viser en mulig maksimal utbygging iht. forslaget. Innenfor 
byggeområde BB1 tillates det å oppføre et nytt bygg som i illustrasjonene er kalt hus 1. Bygget 
oppføres med 3 boenheter på hvert plan i 3 etasjer over parkeringskjeller. All parkering blir 
innomhus for dette området. Bebyggelsen får atkomst via svalganger på nordsiden mot 
Kystveien og gir rom for 9 leilighetene som får flott utsikt over Tromøysund mot syd fra romslige 
balkonger.  

 
Fig. 8. Situasjonsplan over området BB1. Situasjonsplan: Trafo Arkitektur. 
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Leilighetsbygget er planlagt med pulttak, og det er satt en maks møne-/gesimskote på + 17,0 
moh. Etter det offentlige ettersynet er det tatt inn i bestemmelsene at det tillates maks 3 etasjer 
med boenheter, i tillegg til parkering i underetasje. Under vises snitt av leilighetsbygget i retning 
nord-sør. Legesenteret på Havblikk vises i bakkant av snittet, i tillegg til eneboligen på gnr./bnr. 
508/778. Leilighetsbygget underordner seg dermed bygningen der Havblikk legesenter holder 
til.  

 
Fig. 9. Snitt av planlagt leilighetsbygg i område BB1. Snitt: Trafo Arkitektur. 
 
Leilighetsbygget er planlagt med veranda i leilighetenes bredde mot syd. Verandaene har tette 
vegger på sidene, som vil skjerme både for støy og innsyn fra vei og mellom leilighetene. Alle 
verandaene vil derfor være overbygde. Det blir et hyggelig felles uteoppholdsareal på sydsiden 
av bebyggelsen, som beskrives nærmere under uteoppholdsarealer.  

 
Fig. 10. Illustrasjon av byggeområde BB1 sett fra sjøen. Illustrasjon: Trafo Arkitektur. 
 
På Havstadodden, der NorBetong tidligere holdt til, er det nå planlagt 2 leilighetsbygg med 
tilhørende anlegg, byggeområdene BB2. I tidligere planforslag hadde en regulert inn 3 
leilighetsbygg her, som var fra 3-5 etg., og med totalt 40 leiligheter. En har nå redusert 
utbyggingen til å omfatte kun 2 leilighetsbygg, med felles parkeringsanlegg som er regulert inn 
på vertikalnivå 1, under grunnen. Bygget lengst mot vest er på 4. etg, men bygget mot nordøst 
har en inntrukket 5. etg.  Illustrasjonsprosjektet viser 30 parkeringsplasser i kjeller, samt 3 
parkeringsplasser utvendig med en HC parkering.  
 
Plankartet har regulert inn byggeområde BB2 i 5 ulike soner, sone I-V, for å sikre ulike 
makshøyder i de ulike sonene. Sone I omfatter nedkjøringsrampe til p-anlegg, og omfatter 
også arealer der det planlegges utendørs gjesteparkering, og bod for sykler. Det er tatt inn en 
bestemmelse om at boder kan ha en maks møne-/gesimskote på 4,5 m over gjennomsnittlig 
planert terreng. Sone II omfatter leilighetsbygget lengst mot sydvest. Dette planlegges oppført 
i 4 etg., med maks kotehøyde på 18,0 m. Det planlegges felles takterrasse for begge byggene 
på taket av dette leilighetsbygget. Sone III er den åpne passasjen mellom byggene, der bl.a. 
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turveg/adkomst gjennom byggene skal gå. I sone III tillates det gangbro og gangpassasje 
mellom de to byggene, mellom svalgangene som ligger på nordsiden av leilighetsbyggene. 
Det tillates også trapper mellom etasjene, og ned til terreng. Det er tatt inn i bestemmelsene 
at det kan være tett rekkverk opp til maks 1,0 m over overkant gulv på gangbroene. Sone IV 
er en inntrukket 5. etg. på bygget lengst mot nordvest, med maks kotehøyde på 21,5 moh. 
Byggegrensen sikrer både selve bygningskroppen i 5. etg, og et takutstikk over verandaen. 
Sone V omfatter 4. etg. i samme bygg, og har tilsvarende makskote som sone II, dvs. maks 
18,0 moh.  

 
Fig. 11 Utsnitt av reguleringsplankart som viser byggeområde BB2.  
 
Ved innkjøring til området møter en gavlfasade på det vestligste bygget med utsyn til sjøen på 
begge sider av huset. Leilighetsbyggene er lagt ut mot sjøen og vekk fra terrenget for å oppnå 
best mulig solforhold, gode uterom på begge sider av byggene, avstand til nabobebyggelsen 
og gi byggene en dynamikk med retning ut mot sjøen.  
 
De 29 leilighetene får atkomst via svalganger som vender mot nordvest. Boligene er 
gjennomgående med flott sjøutsikt og dagslys mot syd – sydøst. Det tilrettelegges for en felles 
takterrasse i 4. etasje der alle får kveldssol.  

 
Fig. 12. Situasjonsplan over planlagt utbygging i byggeområde BB2.Illustrasjon: Trafo Arkitektur. 
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Ny bebyggelse vil nå ligge lengre fra nabobebyggelsen og boligene får gode solforhold, særlig 
i utesesongen fra mars til september. Det er tilrettelagt for uteoppholdsplass både på sørsiden 
av bebyggelsen og på nordsiden. På sørsiden er det et lekeområde for små barn med 
tilhørende lekeapparater. På nordsiden er det et uteområde ned mot sjøen på kote ca. 1,5 
moh. Her er plass for opphold og møteplass, samt andre aktiviteter med tilknytning til sjø, båt 
og fiske. Det er derfor også gitt mulighet for å oppføre bod i området både til sykler og utstyr 
som kano, kajakk, fiskeutstyr etc.  På høyden over området mot nordvest ligger en felles 
nærlekeplass på 300 m2 for begge byggeområdene.  

 
Fig. 13. Bilde fra 3D modell av leilighetsbygget tatt fra sydøst. Illustrasjon: Trafo Arkitektur. 
 
Turveien reguleres inn både fra vendehammer og direkte nordover mot nabobebyggelsen, 
men også delvis rundt og under ny bebyggelse slik at uteområdet både på sørsiden og 
nordsiden av bebyggelsen har tilgang.  
 
All biltrafikk med vendehammer og renovasjon, samt nedkjøring til parkeringskjeller er ordnet 
ved inngangen og i bakkant inn mot terrenget.   

 
Fig. 14 Bilde fra 3D modell av leilighetsbygget tatt fra sydvest. Illustrasjon: Trafo Arkitektur 
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Det er laget sol-/skyggediagram for 2 ulike tidspunkt på året; 21. juni og 21. april/august, på 
klokkeslettene 10, 13, 16 og 19. På disse tidspunktene skygger ikke nytt leilighetsbygg for noe 
nabobebyggelse, eller uteområder for naboer. Frem til kl. 16 er det gode solforhold på de felles 
uteoppholdsarealene mot sydvest f_U2, f_U4-f_U5. Etter dette tidspunktet er det sol på 
uteoppholdsarealet på nordsiden av bygget, f_U6. Sol-/skyggediagrammene vedlegges 
planforslaget. 
 
Etter det offentlige ettersynet har det vært møte mellom arkitekt, utbygger, plankonsulent og 
saksbehandler, der en har diskutert hvordan en kunne imøtekomme tilleggspunktet i vedtaket 
fra kommuneplanutvalgets møte 27.06.2018 om at: «Det må utarbeides bestemmelser som 
sikrer at bebyggelsen harmonerer med de nærmeste omgivelsene.»  Det grepet som en har 
gjort, og som er avklart med administrasjonen, er at en har tatt inn konkrete bestemmelser om 
farge for de ulike etasjene på leilighetsbyggene på Havstadodden, og krav til utvendig 
kledning. I § 3.02 er dermed følgende ny bestemmelse tatt inn for byggeområde BB2 på 
Havstadodden: «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.» 
Det er laget nye fotomontasjer som viser hvordan planlagte leilighetsbygg vil bli med en slik 
utførelse. De vil nå fremstå med et mer dempet uttrykk, enn slik de tidligere planlagte hvite 
leilighetsbyggene gjorde. Dette vil gjøre at de harmonerer bedre med omkringliggende 
bebyggelse, både mht. kledningen i trematerialer, og en okergul fargenyanse som vil blende 
mer inn i området, og ta opp i seg omkringliggende bygg med oker og gule fargenyanser som 
f.eks. Havblikk legesenter og flere av eneboligene på Havstadodden. En har også fått opplyst 
at flere av de tidligere arbeiderboligene som lå langs Støperiveien hadde okergul farge. Ved 
at de nederste etasjene, og den øverste inntrukne etasjen, skal ha en grå farge, vil disse bli 
mer dempet. Det vil være de tre boligetasjene med okergule fargenyanser som vil bli mest 
synlige. På de vedlagte fotomontasjene vises det tydelig at en farge i okergule nyanser 
fremstår mer dempet mot omgivelsene, enn f.eks. et helt hvitt leilighetsbygg som en har på 
Holmen, jf. fotomontasjen under:  

 
Fig. 15.  Foto montasje av planlagt utbygging i område BB2 på Havstadodden. 
 
Øvrige kommunaltekniske anlegg – renovasjon, f_R1 og o_R2 
 
Det er regulert inn 2 områder for felles renovasjon for hvert av de to byggeområdene. Ved 
leilighetsbygget ved Kystveien er det regulert inn et område for felles renovasjon ved 
Støperiveien, f_R1, som er felles for alle boenhetene i BB1. Her står også dagens 
renovasjonsdunker for eksisterende enebolig. Det er avsatt areal til å dekke en løsning med 
felles renovasjonsdunker.  
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På Havstadodden er det regulert inn et renovasjonsområde sentralt i området, o_R2, ved 
enden av vendehammeren. Området er regulert inn med offentlig eierform. Det skal etableres 
nedgravd renovasjonsløsning, som er felles for alle boenhetene innenfor byggeområdene 
BB2. Det vil være mulighet for renovasjonsbil å snu i innregulert vendehammer i område for 
felles kjøreveg f_K4.  
 
Småbåtanlegg i sjø, S1-S3 
 
Det er regulert inn 3 områder for småbåtanlegg i sjø. Dette er områder i sjø som ligger i 
tilknytning til eksisterende private brygger i dag, noe som innebærer at det er innregulering av 
eksisterende forhold.  

 
Fig. 16. Skråfoto av deler av planområdet, påført områder for private småbåtanlegg i sjø, S1-S3. 
https://kart.1881.no/ 
 
Område S1 er ved den private bryggen til eiendommen gnr./bnr. 508/255, der det er to 
moringer for to fritidsbåter.  
 
Område S2 er øst for den kommunale bryggen ved Hauodden. Her ligger det en mindre privat 
flytebrygge og noen private brygger langsmed land.  
 
Område S3 er bryggene lengst mot nord i planområdet, der det er flere beboere i nærområdet 
som har tinglyste rettigheter på brygge- og båtplass, og en eksisterende privat slipp. Denne 
slippen kommer en kun til via sjøveien. De tre områdene er markert på skråfoto over.  
 
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, o_SS1-o_SS2, SS3-SS5, f_SS6 
 
Det er regulert inn seks områder med formålet småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone. To områder er offentlige, tre er private og ett er felles privat område. I alle 
områdene, utenom de det ene felles private området, er det eksisterende brygger som 
reguleres inn.  
 
Områdene o_SS1 og o_SS2 omfatter de to offentlige eksisterende bryggene langsmed land 
på Hauodden, inkludert de nærmeste landarealene i bakkant, se ortofoto under.  

S1 

S2 

S3 

https://kart.1881.no/


  Side 17 av 49 

 
Fig. 17. Ortofoto av deler av planområdet, påført områder for småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone, 
o_SS1-o-SS2, SS3-SS4. https://kart.1881.no/ 
 
Område SS3 er eksisterende privat brygge på eiendommen gnr./bnr. 508/255, der 
småbåtanlegg i sjø, S1 er regulert inn.  
 
Område SS4 omfatter private brygger tilhørende flere private eiendommer. Disse områdene 
er regulert til privat eierform og ikke felles eierform, da dette omfatter flere gnr./bnr. og 
båtplasser for flere eiendommer.  
 
Områdene SS5 og f_SS6 ligger ved Havstadodden. Område SS5 er regulert til privat eierform, 
og ikke felles privat, da dette er et område der det er flere som har tinglyste rettigheter på 
annen eiendom enn sin egen. Her er det slipp og brygger som flere av beboerne i nærområdet 
har tinglyste rettigheter til. Området ligger i tilknytning til område for småbåtanlegg i sjø, S3.  

 
Fig. 18 Skråfoto av deler av planområdet, påført områder for småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone, SS5, 
f_SS6-f-SS7. https://kart.1881.no/ 

SS3 

SS5 

https://kart.1881.no/
https://kart.1881.no/
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Området f_SS6 er regulert til felles områder for småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone, 
og er felles for alle boenhetene i område BB2. Området omfatter delvis eksisterende forhold 
med brygger, og noe planlagte nye overganger mellom sjø og land. Innenfor områdene kan 
det bli noe etablering av brygge/kant/avslutning mot sjø, og formålet er tatt inn for å sikre slik 
opparbeidelse 
 
Uteoppholdsareal, f_U1-f_U6 
 
Det er regulert inn 6 områder for felles uteoppholdsareal innenfor planområdet. Disse 
områdene skal benyttes av beboerne til lek, møteplasser og oppholdsareal. Det er ikke regulert 
inn egne formål for lek, og egne formål for uteoppholdsareal. Bakgrunnen for dette er at en 
ønsker at områdene skal opparbeides og møbleres som møteplass for alle beboerne innenfor 
området, både barn, ungdom og voksne. Dette betyr at utstyr og lekeapparat for mindre barn 
skal etableres innenfor områder der en også kan ha bord og benker, og aktiviteter for større 
barn og voksne. I henhold til lekeplassnormen for Arendal kommune er det følgende krav til 
lekeplasser og uteoppholdsarealer: 

 
Tab.2. Norm for uteareal for opphold, lek og rekreasjon, Arendal kommune, retningslinjer og bestemmelser for 
kommuneplanens arealdel 2013-2023. 
 
Innenfor området planlegges det 9 leiligheter i område BB1, og maks 29 leiligheter i område 
BB2, totalt 38 leiligheter. Dette innebærer at det skal tilrettelegges for småbarnslekeplasser på 
totalt 260 m2 og nærlekeplass på 380 m2, til sammen 640 m2 til lekeplasser. I tillegg skal det 
tilrettelegges for grøntanlegg, møteplasser og tilsvarende på totalt 1140 m2. Totalt arealkrav til 
uteoppholdsareal er dermed 1780 m2. Det er også krav om privat skjermet uteoppholdsareal 
for hver boenhet på minimum 8 m2, i form av uteområder på bakkeplan, veranda, balkong eller 
tilsvarende. 
 
Planforslaget regulerer inn arealer på totalt 1172 m2 med formålet uteoppholdsareal innenfor 
området. Innenfor disse områdene skal det etableres småbarnslekeplasser og nærlekeplass. 
I tillegg er det regulert inn områder for turveger på til sammen 453 m2, og områder for 
grønnstruktur på til sammen 883 m2. Disse tre formålene utgjør til sammen et areal på totalt 
2508 m2. Det skal også etableres felles takterrasse i det vestlige leilighetsbygget i område 
BB2, som blir på ca 120 m2. Arealkravet for uteareal til opphold, lek og rekreasjon i 
kommuneplanen er dermed ivaretatt i planforslaget. I tillegg har en det offentlige friområdet på 
Hauodden som også kan regnes med i normkravet. Alle leiligheter har veranda/balkong på 
min. 10-15 m2. Flere leiligheter har 2 verandaer, og noen takterrasser blir større enn 15 m2.  
Kravene til privat uteoppholdsareal vil dermed også være større enn normkravet til kommunen. 
Videre beskrives hvert enkelt område for uteoppholdsareal. 
 
Område f_U1 ligger ved leilighetsbygget med 9 leiligheter ved Kystveien, og er felles for alle 
boenhetene her. Området er tenkt benyttet som leke- og møteplass for beboerne i 
leilighetsbygget. Området er på 87 m2. Området ligger vendt mot sørvest, og vil få gode sol og 
lysforhold. En mindre del av området er utsatt for noe veitrafikkstøy, men er marginalt over 
kravet. Det vil uansett settes opp gjerde mot Støperiveien, og ved detaljprosjektering må en 
avklare om deler av gjerdet må være tett. Lekeplassen ligger på ca på kote 3,5 moh. I 
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reguleringsbestemmelsene er det tatt inn krav om at området minimum skal utstyres med 4 
ulike typer utstyr for lek og aktivitet for barn mellom 0-13 år, og minimum 1 sitteplass for voksne 
og barn. Det er også tatt inn krav om at området skal sikres forsvarlig, og rekkefølgekrav om 
opparbeidelse og ferdigstilling før første boenhet kan tas i bruk. Pga. at det er et mindre areal 
for uteoppholdsareal/lek i tilknytning til dette området, er det lagt til rette for at 
uteoppholdsarealet f_U3 ved Havstadodden også skal eies og benyttes som nærlekeplass for 
boenhetene i område BB1. I tillegg ligger friområdet på Hauodden i nærheten av boligområdet 
BB1.  
 
De fem andre områdene for uteoppholdsareal ligger i tilknytning til boligområdene på 
Havstadodden. Tre områder ligger på sydsiden av leilighetsbygget, f_U2, f_U4-f-U5, og ett 
nord for leilighetsbygget, f_U6. I tillegg er det nærlekeplassen i område f_U3, som ligger vest 
for leilighetsbygget, noe høyere enn utomhusområdene rundt leilighetsbygget. Områdene vil 
ha ulike funksjoner, møblering og opparbeiding.  
 
Område f_U2 ligger helt mot sydøst inn mot nærmeste naboeiendom på gnr./bnr. 508/884. 
Området er på 169 m2. Dette området, sammen med område f_U4 skal opparbeides med bl.a. 
utstyr for småbarnslekeplass for leilighetene i område BB2. I tillegg skal området fungere som  
et generelt oppholdsareal for beboerne som kan opparbeides med plen eller annet dekke. 
Området vil også fungere som en buffer mot naboeiendommen der det ikke kan oppføres noe 
bygg. Området tenkes også benyttes til snøopplag. 

 
Fig. 19. Utsnitt av plankart fra området ved Havstadodden, der alle uteoppholdsarealene fremkommer.  
Plankart: Stærk & co as. 
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Område f_U3 er et areal på 342 m2 som ligger mot nordvest i planområdet. Arealet ligger på 
en egen flate på ca kote 10-11 moh, og vil få tilgang via turveg f_T2. Det vil ikke være fullt ut 
universelt tilgjengelig adkomst til området. Området skal i hovedsak fungere som nærlekeplass 
for beboerne i leilighetsbyggene både på Havstadodden og ute ved Kystveien. Det er ca 260 
m fra boenhetene i område BB1 ved Kystveien frem til område f_U3, så det er noe i overkant 
av anbefalt avstand på maks 200 m. Det står likevel i normen at nærlekeplass skal ligge 
«anslagsvis» 200 m fra bolig, og en vurderer dermed at en avstand på ca 260 m er akseptabel. 
Området ligger høyt og fritt med gode lysforhold. Det er dermed fin utsikt utover sjøen, og gode 
solforhold på sommerstid, og også på dagtid i april/august. I bestemmelsene er det stilt krav 
om at området bl.a. skal 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 tilpasset aldersgruppen 5-13 år. Det skal minimum etableres 
1 sitteplass for barn og voksne. Det er også knyttet rekkefølgebestemmelse om opparbeiding 
av området før boenheter som skal benytte området tas i bruk.  
 
Områdene f_U4 og f_U5 ligger på sydsiden av nytt leilighetsbygg i område BB2, på hver side 
av turveg f_T3. Sammen med område f_U2 blir dette den felles møte, oppholds- og 
lekeplassen for beboerne, der det er flott utsikt over sjøen, og svært gode solforhold på dagtid.  
I bestemmelsene er det tatt inn krav om at 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. Det er knyttet rekkefølgebestemmelse om etablering 
av områdene før boenheter som skal benytte områdene kan tas i bruk.  
 
Område f_U5 er et areal på 76 m2 som ligger ved sjøen, ved siden av turveg f_T3, og på 
innsiden av småbåtanlegg i område f_SH3. Det er ikke knyttet krav til møblering, eller type 
dekke for dette området, men må ses i sammenheng med uteoppholdsarealene i områdene 
f_U2 og f_U4, og turvegen f_T3.  

5.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Veg, V1-V2 
Det er regulert inn to områder med formålet veg, med privat eierform. De to områdene ligger 
langsmed Støperiveien og skal benyttes til møteplasser. V1 ligger ved den offentlige 
parkeringsplassen på Hauodden, mens område V2 ligger på eiendommen gnr./bnr. 508/437. 
Begge disse områdene blir benyttet som møteplasser i dag. Der er ikke lagt opp til ytterligere 
møteplasser langsmed Støperiveien. Møteplassene er regulert inn med en bredde på 2,5 m. 
Disse områdene kan da ikke benyttes til f.eks. parkering.  
 
Kjøreveg o_K1, K2-K3, f_K4-f_K5 
Det er regulert inn 5 områder/veger med formålet kjøreveg, o_K1, K2-K3, f_K4-f_K5. Dette 
omfatter både offentlig, private og felles veier.  
 
Kjøreveg o_K1 er den del av fv. 410, Kystveien, som er tatt med innenfor planområdet. Det 
gjøres ingen endringer på selve Kystveien, men det er lagt opp til endringer av avkjørsel/kryss 
mellom Støperiveien og Kystveien. Det er lagt til grunn at en ønsker lav fart i krysset pga. 
mange gående og syklende, samtidig som det må sikres fremkommelighet for kjøretøy. En har 
også prøvd å begrense lengden der gang- og sykkelveg krysser avkjørselen. Krysset er derfor 
utformet med sammensatte hjørneradier som er tilpasset sporingskurver for lastebil.  Lastebil 
kan manøvrere med kjøremåte B, i eget kjørefelt på fv. 410, og i begge kjørefelt i avkjørselen. 
Personbiler har kjøremåte A. Planlagt kryssløsning medfører en endring av avgrensning 
mellom veg og gang- sykkelveg nord for krysset, og eksisterende krysningslengde i gangfeltet 
over økes noe. Det reguleres ikke inn formål som er til hinder for eventuell fremtidig løsning 
for gående og syklende, iht. kommunedelplan for sykkeltrafikk i Arendal, påfølgende 
mulighetsstudier eller konklusjoner i ATP-prosjektet.  
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Støperiveien er privat vei, og er regulert inn med formålet privat kjøreveg K2 og K3. Område 
K2 omfatter første del av Støperiveien fra Kystveien, forbi nytt boligområde BB1. Det er 
planlagt en senking av adkomstvegen i dette området for å bedre stigningsforholdene, slik at 
krav til vertikal kurvatur i krysset kan overholdes. Eksisterende veg har stigning opptil ca 10 
%, mens planlagt veg har stigning 3 %. Dette medfører en senkning på opptil ca 0,8 m. Det er 
også lagt opp til breddeutvidelse av deler av veistrekningen innenfor område K2, fra krysset 
og forbi boligområde BB1. Breddeutvidelsen vil bli gjort på nordsiden av veien, og er med 
varierende bredde. Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse om gjennomføring av disse 
tiltakene.  
 
Resterende del av Støperiveien er regulert inn som privat kjøreveg K3. Regulert kjøreveg 
omfatter asfaltert bredde på 4 m og skuldre med bredde 0,25 m, til sammen 4,5 m. N100 
adkomstveg A1 for mer enn 50 boenheter har asfaltbredde 4m, men skulderbredde på 0,5 m. 
Skuldre på 0,25 m som planlagt avviker fra dette. Der vegen er innregulert med bredde 4,5 m 
på plankartet, har eksisterende veg varierende bredde som noen steder overstiger dette. Forbi 
deler av eiendommen Støperiveien 9, er veien smalere enn 4,5 m, og det er vanskelig med 
utvidelse. Innregulert veg har derfor bredde på minimum ca 3,7 m i dette området. Det er 
innregulert annen veggrunn langsmed deler av Støperiveien frem til nr. 9. Formålet har 
varierende bredde. Dette er valgt bl.a. pga. eiendomsforhold og eksisterende situasjon i 
området. Annen veggrunn beskrives i neste avsnitt.  
 
Eksisterende forhold i Støperiveien medfører at horisontalkurveradie avviker fra krav på min 
30 m. 
 
Det er regulert inn 2 felles private veier. f_K4 er felles privat kjøreveg med avkjørsel til 
boligområdet på Havstadodden. Veien er felles for alle boenhetene i området BB2. Veien er 
dimensjonert med vendehammer for lastebil. Ene armen i vendehammeren er avkjørsel ned til 
parkeringsanlegg. f_K5 er eksisterende privat kjørveg til Havstadodden.  
 
Gang- og sykkelveg, o_GS1-o_GS2 
Eksisterende gang- og sykkelveg langsmed Kystveien er regulert inn med formålene o_GS1-
o_GS2. Etter det offentlige ettersynet er gang- og sykkelvegen på begge sider av krysset, 
flyttet noe inn i Støperiveien, og noe utvidet. Gang- og sykkelvegen har nå en bredde på 3 m 
inntil avkjørselen.  
 
Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_A1-o_A3, A4-A6, o_A7-o_A8 
Det er regulert inn 8 områder for annen veggrunn, tekniske anlegg. Fem av områdene er 
regulert med offentlig eierform, og tre med privat eierform.  
 
Områdene med offentlig eierform, o_A1-o_A3 er regulert inn ved offentlig gang- og sykkelveg 
o_GS1 og o_GS2 ved Kystveien, og langsmed avkjørsel fra Kystveien. Etter det offentlige 
ettersynet har en flyttet gang- og sykkelvegen noe lenger inn i Støperiveien. Dette har medført 
at det er regulert inn to nye områder for annen veggrunn – tekniske anlegg, o_A7 og o_A8. I 
disse områdene kan eksisterende rabatter forlenges, noe som medfører at oppstillingsplass 
for myke trafikanter i krysningspunktene bedres.  
 
De tre private områdene for annen veggrunn – tekniske anlegg, A4-A6, ligger i områder 
langsmed Støperiveien. Område A4 ligger på sydsiden av Støperiveien ute ved Kystveien på 
eiendommen gnr./bnr. 508/523, og videre innover mot friområde o_FO1 og offentlig 
parkeringsplass o_P1.  Området ute ved veien er tatt med som annen veggrunn da dette 
omfatter siktsone fra Støperiveien. På nordsiden av Støperiveien mot nytt boligområde BB1 er 
det regulert inn område for annen veggrunn, A5. Denne har en bredde på 1,5 m langsmed 
kjøreveg K2, og følger videre eiendomsgrensene til private eiendommer i området. Det er også 
regulert inn et område for annen veggrunn, A6 syd for Støperiveien, ved småbåtanlegg o_SS2. 
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Annen veggrunn – grøntareal, o_AG1 
Det er regulert inn ett område for annen veggrunn – grøntareal, o_AG1. Deler av dette området 
ligger i dag på eiendommen gnr./bnr. 508/122. Her er det en høy mur med gjerde, noe som 
innebærer at frisiktsoner i dette området ikke er ivaretatt i dag.  

 
Fig. 20.  Krysset mellom Kystveien og Støperiveien, der siktsone må utbedres. Bilde: https://www.google.no/maps 
 
Det er beregnet at frisiktlinje mot veg er 6x54 m, og frisiktlinje mot gang- og sykkelveg er 8x20 
m. Det er derfor frisiktlinje på 8x20 m som er styrende. Dette betyr at deler av muren i krysset 
til Støperiveien må fjernes. Områdene for annen veggrunn, både tekniske anlegg og 
grøntanlegg o_AG1, ivaretar etablering av frisiktsoner i krysset, sammen med tilhørende 
bestemmelser om høyder. Det er også tatt inn rekkefølgebestemmelser om etablering av 
frisiktsonene. Område o_AG1 er regulert inn med offentlig eierform, slik at den del av området 
som er i privat eie kan overdras til Aust-Agder fylkeskommuen/Statens vegvesen.   
 
Parkeringsplasser 
Det er regulert inn 3 parkeringsplasser innenfor området, 1 offentlig, 2 private.  
 
Område for offentlig parkeringsplass o_P1 er regulert inn på Hauodden, og er videreføring og 
innregulering av eksisterende forhold. Det kan anslagsvis stå 4-5 biler på dette området.  
 
Område P2 er innregulering av en ny privat parkeringsplass på nordsiden av planlagt 
leilighetsbygg i område BB1. Parkeringsplassen er for Torungen spesialistsenter, som har 
behov for utvidet parkeringsareal i tilknytning til sin virksomhet.  
 
Område P3 er innregulering av en privat parkeringsplass ved eiendommen gnr./bnr. 508/876.  
 
Parkeringshus, f_PH1 
Under leilighetsbygget i område BB2er det planlagt et parkeringsanlegg. Dette er regulert inn 
som felles parkeringshus, f_PH1, og er felles for alle boenhetene innenfor område BB2. 
Parkeringskjeller er regulert inn på vertikalnivå 1 – under grunnen, og er på ca 1725 m2.  

https://www.google.no/maps
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Fig. 21.  Utsnitt av plankart, med p-kjeller, område f_PH1, vertikalnivå 1: Plankart: Stærk & Co as  
 
Parkeringskjelleren er planlagt anlagt på ca kote 0,35 moh. I bestemmelsene § 2.04 er det 
åpnet opp for at kjeller/P-hus tillates under kote 3,0 moh, forutsatt vanntette konstruksjoner. 
Nedkjøringsrampe til parkeringshuset er planlagt delvis i området der det står en silo i dag, rett 
etter innkjøring på eiendommen, og langsmed fjellskjæringen og ned i p-kjeller, med innkjørsel 
på nordsiden av planlagt leilighetsbygg. Det er tatt inn en parkeringsdekning på maks 1,25 p-
plasser pr. boenhet for leilighetene. Det planlegges dermed kun 1 fast p-plass pr. boenhet, i 
tillegg til gjesteparkering. Det planlegges ca noen gjesteparkeringsplasser på bakkenivå ved 
nedkjøringsrampen til p-kjelleren. Resten planlegges i p-kjeller. Her vil det også kunne 
etableres bl.a. sykkelparkering, boder o.l.  

5.4.3 Grønnstruktur 
 
Grønnstruktur, f_G1-f_G2, G3 
Det er regulert inn 3 områder med formålet grønnstruktur, f_G1-f_G2, og G3. To av områdene 
er regulert inn med privat felles eierform, og ett område er regulert inn med kun privat eierform.  
 
Område f_G1 er et mindre areal på kun 33 m2 som ligger i skråningen bak leilighetsbygget i 
område BB1 og Havblikk legesenter. Området er regulert til grønnstruktur for å sikre at en ikke 
går inn i denne skråningen med parkeringsplass eller boligformål. 
 
Områdene f_G2 ligger rundt uteoppholdsarealet i område f_U3 på Havstadodden. Området er 
felles for alle boenheter i område BB2. Området omfatter skråningen og del av toppen som 
ligger lengst mot sydvest på Havstadodden. Formålet med å regulere område til grønnstruktur 
er å sikre at kollen i området ikke blir sprengt ned, og også for å unngå at en sprenger seg for 
langt inn i heia og får alt for høye skjæringer ved adkomsten inn i området. Området omfatter 
også en noe slakere skråning som ligger under felles uteoppholdsareal f_U3 ned mot turveg 
f_T2. Dette området vil være en grønn innramming til uteoppholdsarealet, og en buffer mot 
leilighetsbygget.  
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Område G3 
 er regulert til privat område for grønnstruktur. Området ligger i bakkant av brygger/plen/slipp i 
område SS5/S3, der det er tinglyste rettigheter for brygger.  
 
Turveg, f_T1-f_T3 
Det er regulert inn tre områder for felles turveg f_T1-f_T3. Turveg f_T1 ligger ved 
leilighetsbygget i område BB1, og går fra Sperrevigveien opp til Havblikk legesenter. Her ligger 
det en sti og trapp i dag, som på gangkart fra Arendal kommune blir vist som «beinvei».  

  
Fig. 22. Utsnitt av gangkart for Arendal. www.arendal.kommune.no 
 
Denne beinveien er ikke innmålt, og eksakt trasé foreligger dermed ikke. Mesteparten av 
traséen ligger trolig inn på eiendommen gnr./bnr. 508/778. En har likevel valgt å regulere en 
sone mot denne eiendommen med formålet turveg for å sikre den del av denne beinveien som 
ligger innenfor eiendommen gnr./bnr. 508/414 som er omfattet av reguleringsplanen. 
 
Turveg f_T2-f_T3 ligger ute ved Havstadodden. Denne turvegen hadde en annen trasé i 
tidligere planforslag, og er nå endret pga at det nå kun er regulert inn to leilighetsbygg, som er 
forbundet med gangbroer. Fra toppen av Havstadodden, går turvegen fra den private felles 
kjørevegen f_K5 i den traséen der det ligger en gangvei i dag. Videre må det etableres ny trasé 
sørover mot nye leilighetsbygg. Her deler turvegen seg i to, der det er en del som går helt inntil 
fjellskjæringen vest for byggeområde BB2, og vest for innkjøringsrampen til p-kjelleren. Den 
andre traséen går østover mot leilighetsbyggene i område BB2, og skal gå videre mellom 
byggene frem til turveg f_T3. Gjennom byggene vil den delvis gå i trapp. Siden turvegen ikke 
møter noen offentlige veier eller andre offentlige områder er den regulert med felles privat 
eierform, da en ikke ser for seg at kommunen vil erverve og drifte en turveg med slik 
beliggenhet. Turvegen sikrer likevel en adkomstmulighet både for naboer og allmennheten for 
øvrig, forbi og gjennom området, selv om den ikke er offentlig eid. Turvegen er regulert med 
felles eierform, og tilknyttet alle boenhetene i område BB2. For deler av veien er det knyttet 
tinglyste avtaler om gangrett f.eks. til brygger i område SS5, og for noen av naboene mot nord. 
Disse rettighetene vil opprettholdes og bli videreført. Turvegen skal også sikre fortsatt adkomst 

http://www.arendal.kommune.no/
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til brygger og slipp i område SS5. Turvegen vil ikke bli universelt utformet på hele strekningen, 
pga. høydeforskjell fra boligområdet og frem til privat vei i område f_K5.  
 
Friområde, o_FO1 
Hele Hauodden er videreført som offentlig friområde, som på gjeldende reguleringsplan for 
området. Arealet er på ca 640 m2, og består av en kolle/svaberg, og brukes i dag som bl.a. 
badeområde for beboere i nærområdene. Det er ikke knyttet noen bestemmelser om ytterligere 
tilrettelegging eller utstyr i dette friområdet.  

 
Fig. 23 Skråfoto av det offentlige friområdet på Hauodden. Skråfoto: https://kart.1881.no/ 
 

5.4.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 
Ferdsel, o_F1-o_F2 
Det er regulert inn 2 større områder for offentlig ferdsel i sjø. Dette er sjøarealer som 
omkranser de innregulerte områdene for småbåthavner og småbåtanlegg. Område o_F1 er 
ved Hauodden, og tilsvarer området som er med i den gjeldende reguleringsplanen for 
Hauodden. En har dermed tatt med hele dette arealet, slik at det ikke blir liggende igjen et 
areal som da er omfattet av den eldre reguleringsplanen. Område o_F2 er sjøarealene på 
Havstadodden, på utsiden av innregulert småbåthavn og brygger. 
 
Småbåthavn, o_SH1 og o_SH2, f_SH3 
Det er regulert inn to områder for offentlig småbåthavn, o_SH1 og o_SH2. Dette er de to 
bryggene med offentlige båtplasser på hver side av Hauodden. Disse er regulert inn som 
småbåtanlegg også i gjeldende reguleringsplan for området. Planforslaget regulerer dermed 
inn eksisterende forhold for disse områdene med småbåthavn.  
 
Område f_SH3 er område for småbåthavn ved Havstadodden. Her planlegges det småbåthavn 
for de nye leilighetene. Området er dermed felles for alle boenhetene i områdene BB1-BB2. 
Bryggeanlegget er trukket ca 30 m ut fra eksisterende kai. Bakgrunnen for dette er for at det 
er grunt i deler av områdene, og det er dermed behov for å kunne komme litt ut noen steder. 
Ved etablering av et småbåtanlegg med en L form, vil det kunne legges til rette for ca 1 båtplass 
pr. boenhet, dvs. mellom 40-50 båtplasser.   
 

https://kart.1881.no/
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Farleden gjennom Tromøysund er vist på Kystverket sine info.kart. Slik farledsonene er vist 
på kartet, ligger den rundt 10-15 m lenger ute enn område for innregulert småbåthavn. En ser 
også at avmerket farled går over deler av det offentlige flytebrygeanlegget i Mortenstøbukta, 
og det private småbåtanlegget ved Løgebergskåret. Den naturlige leia som faktisk benyttes 
går mer enn 350 m fra land på Havstadodden, og midt i Tromøysund, jf. rød stiplet linje på 
kartet under. En vurderer derfor at etablering av småbåtanlegg 30 m ut fra land på 
Havstadodden ikke får betydning for farleden gjennom Tromøysund.  
 

 
Fig. 24.  Utsnitt av kart med farled gjennom Tromøysund fra Kystverket sitt kart Kystinfo.  
Kart: https://kart.kystverket.no/ 
 
 
 
Friluftsområde, o_FLO1-o_FLO2, f_FLO3 
Det er innregulert to områder for offentlig friluftsområde i sjø o_FLO1-o_FLO2. Begge disse 
områdene ligger ved Hauodden. Det ene området, o_FLO, ligger innerst i bukta nord for 
småbåtanlegget i området o_SH1, og det andre området, o_FLO2, ligger på utsiden av 
friområde på selve Hauodden. Dette er også innregulering av arealer fra gjeldene 
reguleringsplan for Hauodden.  
 
Område f_FLO3 ligger ved Havstadodden, i sjøområdene mot eiendommen gnr./bnr. 508/884. 
Dette området er tatt inn her for å sikre at det ikke blir anlagt brygge eller i båtplasser i dette 
området. Områdene i sjø grenser inntil uteoppholdsarealet f_U2 på land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kart.kystverket.no/
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6. Konsekvenser av planforslaget 
 

6.1 Nærmiljø og friluftsliv, herunder hensynet til barn og unge, universell utforming og 
folkehelse 

 
Temaet nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukere av det 
berørte området. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, mens friluftsliv 
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
ble vedtatt i 1995, og skal legges til grunn for all planlegging. Formålet med den rikspolitiske 
retningslinjen er bl.a. å styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Universell utforming er nedfelt i 
formålsparagrafen i pbl av 2008, og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 2009. 
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i all planlegging. Universell utforming blir brukt 
synonymt med «design for alle» eller «tilgjengelighet for alle». 
 
6.1.1 Nærmiljø 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet ligger ved Havstadodden, ca 2 km fra Arendal sentrum.  Adkomstvei inn i området 
er den private Støperiveien. Langsmed denne veien ligger det 11 eneboliger fra ulike 
tidsepoker. Boligene langs starten av Støperiveien er eldre eneboliger, mens nr. 8A-12B er 
nyere eneboliger som ble oppført på 1980-90 tallet.  

 
Fig. 25. Skråfoto av planområdet og omkringliggende områder på Havstadodden. Skråfoto: https://kart.1881.no/ 
 

https://kart.1881.no/
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Ved Hauodden er det et mindre offentlig friområde og kommunale båtplasser på to 
bryggeanlegg, mens det er private brygger langsmed sjøen lenger inne langsmed 
Støperiveien. 
 
Ute på selve Havstadodden har det vært drevet industri siden 1800-tallet, da Havstad 
Jernstøberi holdt til her frem til ca 1931. I 1965 er det på flyfoto vist silo og transportbånd, og 
NorBetong var de siste som drev virksomhet her, i form av betongverk frem til 2012. På toppen 
av heia ligger Havblikk, som er legesenter i dag, og ute ved veien ligger Torungen 
spesialistsenter. Videre nordover på Havstadodden, er de eneboligbebyggelse. 
 
Konsekvenser 
Det er to områder hvor det reguleres inn nye tiltak, ett ute ved Kystveien og ett på 
Havstadodden. Ute ved Kystveien er det leilighetsbygget med 9 leiligheter som reguleres inn. 
De to boligeiendommene som grenser inntil her er Havstad gård på gnr./bnr. 508/122, som 
består av utleieleiligheter i dag, og en enebolig på gnr./bnr. 508/90. Mot øst ligger det en 
enebolig på eiendommen gnr./bnr. 508/778. I tillegg er det noen mindre eiendommer mot 
sjøen, der det er garasjer/boder i dag, og der den ene eiendommen planlegges på sikt utbygd 
med en mindre enebolig. Et leilighetsbygg vil endre nærmiljøet i dette området, men 
leilighetsbygget vil ligge i bakkant av eiendommene på sydsiden av Støperiveien, som alle har 
sine hovedfasader og uteområder mot sydvest. Nytt leilighetsbygg vil dermed hverken ta utsikt, 
eller medføre direkte innsyn til disse områdene fra det nye leilighetsbygget. Mot eiendommen 
mot øst er det en kolle på denne eiendommen som vil skjerme eneboligen og deres 
uteområder i stor grad fra leilighetsbygget. Den boligen som blir mest berørt er Havstad gård. 
Her er det utleieleiligheter, og dermed en annen bruk av denne boligen enn boligene med 
fastboene. Den største endringen vil bli mer beboere i nærområdet, med økt biltrafikk, opphold 
på verandaer og uteplasser og bruk av uteområder. En vurderer likevel etablering av nytt 
leilighetsbygg som akseptabelt for det nærmeste nærmiljøet, da dette er et sentralt område 
der det må kunne forventes fortetting av boenheter. 
 
På Havstadodden blir det en større endring ved at det nå er to større leilighetsbygg som skal 
oppføres, som erstatning for betongvirksomheten som var i området tidligere. Etablering av 
boliger her istedenfor betongvirksomhet, vurderer en som en positiv endring for nærmiljøet, 
isolert sett. Området vil få en større estetisk oppgradering, og støy og støv fra virksomheten 
som tidligere ble drevet der opphører. Leilighetsbyggene, som på det høyeste er 5 etasjer, vil 
naturlig nok endre det visuelle inntrykket av området for de nærmeste boligene. For boligene 
nord for planområdet, vil det bli en endret utsikt i den retning som leilighetsbygget ligger, men 
det er et fåtall boliger som vil få endret utsikt. For de eksisterende boligene langsmed 
Støperiveien, har også disse sin hovedfasade og uteoppholdsarealer mot syd, vendt bort fra 
det nye leilighetsbygget. Det nye leilighetsbygget vil dermed ikke ta utsikt eller sol fra de 
eksisterende boligene i Støperiveien.  
 
Det vil på den annen side bli en endret situasjon i nærmiljøet ved at det kan komme inntil 29 
nye boenheter på nabotomten, med den endrede bruken av Havstadodden dette vil medføre. 
Det beboerne i området har gitt tilbakemelding på er at de er positive til boligformål på 
Havstadodden, men de er skeptiske til antall boenheter pga. den trafikale situasjonen i 
området, og tilstanden på Støperiveien.  En har lagt opp til begrensning av trafikkmengde ved 
å ta inn et maks krav i parkeringsdekningen på 1,25 p-plasser pr. boenhet, noe som medføre 
at hver boenhet vil kun få 1 fast p-plass. Det har også tidligere vært en betydelig trafikk fra 
betongverket som ble drevet på Havstadodden, noe som blir beskrevet nærmere i kap. om 
trafikk. Etter at planforslaget ble avvist ved 1. gangsbehandling i møte i kommuneplanutvalget 
30.01.2018, har en redusert antall boenheter på Havstadodden med 11. Det er nå maks 29 
leiligheter det åpnes opp for. Siden området ligger så sentralt i forhold til Arendal sentrum, og 
er et eksisterende næringsområde som kan transformeres til boligformål, er utbygging i dette 
området til boligformål helt i samsvar med arealpolitikken til Arendal kommune. Det er også 
ønskelig med en høy utnytting av så sentrumsnære boligområder. Pga. den oppgraderingen 
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som blir i området fra næringsvirksomhet med støy og støv, til boligformål, vurderer en at 
utbygging av leilighetsbygg i dette området med inntil 29 leiligheter bør være akseptabelt for 
nærmiljøet, da dette også er helt i tråd med den arealpolitikken som kommunen legger opp til.   

6.1.2 Barn og unges interesser 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Områdene som planlegges utbygd til boligformål er ikke i bruk av barn- og unge i dag. Ved 
Kystveien omfatter området en eneboligtomt, og ved Havstadodden lå det tidligere 
betongverket, som var et område som var avstengt med gjerde. Det vurderes dermed ikke 
behov for noe erstatningsareal for barn- og unge for disse områdene. Friområdet på Hauodden 
er også med innenfor planområdet, og vil bli videreført med det formål og i den tilstand det er 
har i dag.   
 
Konsekvenser  
For barn- og unge i nærmiljøet vil ikke planforslaget i utgangspunktet medføre noe større 
endring. Det er positivt at næringsvirksomheten som genererte transport med større 
betongbiler på Støperiveien er forsvunnet, og støy og støv som dette også førte med seg. 
Siden det kommer leiligheter i området som erstatning vil det fortsatt bli trafikk i området, men 
nå fra personbiler. Dette blir nærmere beskrevet i kap. om trafikk. Friområdet på Hauodden 
blir regulert til offentlig friområde som i dag, og er et positivt tilskudd til de private 
uteoppholdsarealene innenfor planområdet. 
 
Planområdet har regulert inn egne arealer for lekeplass og grøntanlegg/møteplasser med 
formålet uteoppholdsarealer, med utgangspunkt Arendal kommune sin norm for opphold, lek 
og rekreasjon. Hvert enkelt formål er beskrevet i kap. 5, under beskrivelse av formål. 
Områdene ivaretar varierte leke- og oppholdsplasser for barn- og unge i ulike aldersgrupper. 
Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til alle lekeplassene, om at de skal være opparbeidet 
før boligbebyggelsen som skal benytte de ulike lekeplassene kan tas i bruk. Områdene er i 
henhold til normen når det gjelder areal- og kvalitetskrav, og i all hovedsak når det gjelder 
avstandskrav. Det konkluderes med at lekeareal for barn- og unge er ivaretatt i planforslaget.  
 
Skoleveg blir beskrevet under kap. om trafikk.  
 
En vurderer at planforslaget ivaretar barn og unges interesser innenfor planområdet på en god 
måte. 

6.1.3 Friluftsliv og folkehelse  
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet omfatter ingen friluftsområder, men et mindre friområde på Hauodden. Det er 
eksisterende offentlige småbåtanlegg på Hauodden. Det er ca 2 km til Arendal sentrum, og ca 
800 m til Birkenlund skole.  
 
Konsekvenser  
Planforslaget viderefører friområdet og de offentlige småbåtanleggene på Hauodden. 
Planforslaget legger også til rette for nytt privat småbåtanlegg ved Havstadodden, og det vil 
dermed være gode muligheter for sjøbasert friluftsliv for beboerne i de nye leilighetsbyggene.  
 
Det er kort avstand både til skole og til Arendal sentrum, og det er kun 700 m til nærbutikk ved 
Birkenlund. Det vil dermed være gode muligheter for å gå og sykle til viktige funksjoner, noe 
som er positivt for folkehelsa. Ved Birkenlund skole, som er under 1 km unna, er det også 
direkte tilgang til Birkenlund lysløype. Det er dermed også gode muligheter med tilgang til 
friluftsområder i underkant av 1 km fra planområdet. Planområdet har på bakgrunn av dette en 
god lokalisering i forhold til å utøve friluftsliv på land og sjø i, og benytte gange og sykkel til 
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viktige funksjoner. Det er også lagt opp til varierte og gode uteoppholdsarealer for beboerne 
innenfor planområdet. Dette igjen er positivt for å få til et godt sosialt miljø i boligområdene, 
som igjen er positivt for den psykiske delen av folkehelsen.  

6.1.4 Universell utforming  
 
Adkomstvei via Støperiveien vil være universelt tilgjengelig frem til alle de nye boligformålene 
BB1-BB2 inkludert inngangssonene. Alle leilighetsbyggene er planlagt med parkeringskjeller 
med heis direkte fra parkeringskjeller. Utforming av leilighetsbyggene og leiligheter må ivareta 
krav i TEK-17. Alle uteområder der det skal opparbeides lekeplasser vil ligge universelt 
tilgjengelig, med unntak av uteoppholdsarealet f_U3. Turvegen f_T2-f_T3 er en privat felles 
turveg. Denne vil ikke være universelt tilgjengelig hele veien, opp til den private kjørevegen 
Havstadodden, f_K5.  
 
Friområdet på Hauodden videreføres som i dag. Dette området er ikke universelt tilgjengelig.  
 
6.2 Kulturminner og kulturmiljø  
 
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert som alle 
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Begrepet kulturmiljø er definert som 
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Hele planområdet, med unntak av eiendommene gnr./bnr. 508/419 og 420, ligger innenfor 
deler av område 41, Havstad, i kommunedelplan for bevaring, som ble vedtatt av Arendal 
bystyre 27.03.2003. I kommunedelplanen blir det gitt følgende beskrivelse av området: «AS 
Havstad Jernstøberi ble stiftet i 1854 av støberimester Johannesen fra Ulefoss. Her ble det 
laget skipsutstyr og «Havstad ovner». Smith & Thommesen kjøpte grunn til skipsverft på 
Havstad i 1868. Her ble det drevet med nybygging og vedlikehold av skip. I 1930 ble det store 
sjømannshjemmet «Havblik» innviet på Havstad. Bygningen ble solgt i 1987, og er 
legesenter.» På kommuneplanens arealdel er dette området markert med hensynssone 
H570_77 - hensyn kulturmiljø, med bevaringsverdig bebyggelse.  

 
Fig. 26.  Utsnitt av område 41, Havstad, fra kommunedelplan for bevaring.  
Kart: https://karttjenester.ikt-agder.no/vedlegg/bevaringsomrader/arendal/41.pdf 
 

https://karttjenester.ikt-agder.no/vedlegg/bevaringsomrader/arendal/41.pdf
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Det er ingen Sefrak registrerte hus innenfor planområdet, men det er flere hus som grenser 
inntil planområdet som er Sefra-registrert. Det er ingen registreringer av kulturminner i form av 
enkeltobjekt innenfor området.  
 
Seksjon for kulturminnevern har befart området og har ikke krevd arkeologisk registrering. 
Fylkeskommunen har uttalt følgende om planlagt bebyggelse: «En eventuell utvikling av 
område må ikke gå på akkord med den bevaringsverdige bebyggelsen i volum og uttrykk. Man 
bør derfor søke å gi nye bygg et uttrykk 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 byggehøyder og ha et bevisst forhold til valg av materialer.» 
 
På Havstadodden er det flere spor etter den siste tids virksomhet som ha blitt drevet i området 
i form av betongverk, som kai, siloer, transportbånd m.m. Dette er store innstallasjoner, som 
på det høyeste rager opp til kote 21,5 moh.   
 

 
Fig. 27. Skråfoto av området som ble benyttet som betongverk, på gnr./bnr. 508/419. Skråfoto: https://kart.1881.no/ 
 
Konsekvenser 
Leilighetsbyggene som planlegges er større bygg, der nytt bygg på Havstadodden er opp i 5. 
etasjer på det høyeste. Områdene på Havstadodden som skal bygges ut har vært benyttet til 
industrivirksomhet siden midten av 1800-tallet, og sist med betongverk med til dels store 

https://kart.1881.no/
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konstruksjoner på denne tomten. I tillegg er det et terreng på Havstadodden som stiger opp 
mot kote 22,0. Nytt leilighetsbygg har en møne-gesimskote på maks 21,5 moh, for deler av 
bygget. En vurderer at tomten der det ble drevet betongverk kan tåle en høy utnyttelse, både 
pga. omkringliggende terreng og de store konstruksjonene som er på tomten i dag. Nytt 
leilighetsbygge vil uansett tilføre en ny typologi i området slik som også industrien på tomten 
var et eget område. Det er nå to bygg som er regulert inn på Havstadodden, ett i 4 etg., og ett 
bygg som har en inntrukket 5 etg. Arkitekten har tidligere tatt utgangspunkt i virksomheten som 
har vært drevet på tomten, og det var planlagt leilighetsbygg som var tenkt utført utført i stål 
og betong, for å videreføre dette uttrykket. Etter siste behandling i møte i 
kommuneplanutvalget 27.06.18, ble det enstemmig vedtatt av kommuneplanutvalget at 
«bebyggelsen må harmonere med de nærmeste omgivelsene». For å imøtekomme dette 
vedtaket har en lagt opp til et helt annet uttrykk, ved at det nå er tatt inn bestemmelser om 
kledning i tremateriale for 2.-4 etg., krav om okergule farger for de samme etasjene, og grå 
farger for 1. og 2 etg, og 5. etg. Dette vil da harmonere mer med eksisterende bebyggelse. 
Leilighetsbygget er på det høyeste ikke høyere enn de konstruksjonene som er i området i 
dag.  
 
Fra Kystveien, rett på baksiden av Havstadodden, vil en ikke se de nye leilighetsbyggene 
ytterst på Havstadodden, mens fra sjøen vil de være synlig, men da vil selve toppen på 
Havstadodden med Havblikk legesenter og eneboligene på toppen ligge høyere enn de nye 
leilighetsbyggene. En vurdere dermed på bakgrunn av terrenget og landskapet i området, den 
historiske næringsvirksomheten som har vært drevet i området og løsningen i planforslaget, 
at leilighetsbyggene som planlegges er tilpasset tomten og omgivelsene på Havstadodden. 
Utbyggingen bryter med omkringliggende eneboligbebyggelse, men den viderefører inntrykket 
av tomten med en annen type bruk og høyere utnytting, slik som tomten har vært utnyttet i en 
lengre periode med næringsvirksomhet.  
 
6.3 Landskapsbilde 
 
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endrer seg som følge av et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet 
sett fra omgivelsene.  
 
Situasjonsbeskrivelse av planområdet 
 
Temaet landskapsbilde 
henger delvis sammen med 
temaet kulturmiljø i denne 
reguleringsplanen, i hovedsak 
for byggeområdet på 
Havstadodden. Hele 
Havstadodden er en høyde 
der Havblikk legesenter 
dominerer på toppen av 
høyden, og med bebyggelse 
både ned mot Kystveien og på 
motsatt side av høyden ned 
mot Støperiveien, der det 
ligger eneboliger langsmed 
sjøen. Bildet til høyre er 
skråfoto av Havstadodden tatt 
fra nord mot syd. 

 
Fig. 28. Skråfoto av Havstadodden, tatt fra nord mot syd. Skråfoto: 
https://kart.1881.no/ 
 

Mot nord er det tomten der betongverket har hørt til, som dominerer landskapsbildet, med 
kaien, siloer og transportbånd. Disse store innretningene har ryggdekning i den grønne kollen 

https://kart.1881.no/
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i bakkant som stiger opp til kote 22,0 moh. på det høyeste. Den høyeste siloen på betongverket 
går opp til kote 21,5 moh. Nordover, på nordsiden av Kystveien, ligger bebyggelsen på 
Havstad og opp Sommerfrydveien opp til Gamle Songevei, som gir ryggdekning til hele 
Havstadodden. 
 
Tomten som skal bygges ut ved Kystveien ligger på ca på kote 1,5-2,0 moh, inneklemt mellom 
bebyggelsen på gnr./bnr. 508/122, og kollen mot øst på eneboligtomten gnr./bnr. 508/778, som 
ligger ca på kote 10. Mot nordøst ligger Havblikk legesenter på en større flate, på ca kote 11,0 
moh.  
 
Konsekvenser 
Landskapsinntrykket av tomten ved Kystveien blir endret ved at det planlegges oppført et 
leilighetsbygg, istedenfor en mindre enebolig som står på tomten i dag. Under vises snitt nord-
sør, gjennom det planlagte leilighetsbygget, med Havblikk legesenter i bakkant. Her 
fremkommer det tydelig at det fortsatt er Havblikk legesenter som er det dominerende bygget 
i området, og at det nye leilighetsbygget vil underordne seg dette bygget. I forhold til 
eneboligen på gnr./bnr. 50/122 vil nytt leilighetsbygg overstige dette bygget med ca 1 etg. Nytt 
leilighetsbygg vil likevel ligge litt tilbaketrukket fra veien, og vil således ligge litt i skjul fra 
Kystveien. En er også kjent med at det planlegges leilighetsbygg på tidlige 
bensinstasjonstomten ved Kystveien. Det ligger derfor an til at det blir flere større bygninger i 
dette området.  

 
Fig. 29. Snitt gjennom byggeområde BB1. Snitt: Trafo Arkitektur AS. 
 
Ved Havstadodden er det nå to nye leilighetsbygg som planlegges, der ene bygget på det 
høyeste går opp til 5. etg., med maks gesimskote 21,5 moh. Under vises snitt, der det 
fremkommer at bygget på det høyeste kommer opp til møne på eneboligen som ligger på 
gnr./bnr. 508/232, og toppen av siloen som står på området i dag. Bygget vil på det høyeste 
komme under toppen med lysthuset på gnr./bnr. 508/809.  

 
Fig. 30. Snitt gjennom byggeområde BB2 og BB3. Snitt: Trafo Arkitektur AS. 
 
Leilighetsbyggene vil naturlig nok medføre en endret landskapsvirkning for dette området. På 
den annen side har leilighetsbyggene en god terrengmessig ryggdekning i kollen i bakkant av 
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området, som ligger noe over høyeste tak på leilighetsbygget. Byggene vil dermed ikke få 
silhuettvirkning på avstand. De har også terrengdekning sett fra sjøen, av det stigende 
terrenget på nordsiden av Kystveien. Det er planlagt to bygg på 4. etg, mens det åpnes opp 
for en inntrukket mindre 5. etg. i det ene bygget. Det er også høye og store konstruksjoner på 
tomten i dag i form av siloer og transportbånd m.m., og leilighetsbyggene vil dermed videreføre 
deler av det inntrykket en har av området. Med nye leilighetsbygg vil det likevel bli en høyere 
utnyttelse av tomten, men igjen vil utbygging til leilighetsbygg med opparbeidede uteområder 
fremstå med en vesentlig bedre estetikk enn slik området har fremstått når det har vært 
benyttet til betongverk. En har også tatt inn nye bestemmelser om bruk av kledning i tre, og 
krav om oker farge på fasadene i 2.-4. etg, og grå farger for 1.-2. etg. og 5. etg. Dette vil være 
med å dempe virkningen av byggene i landskapet. Totalt sett vurderer en derfor at utbygging 
av området til leilighetsbygg ikke vil gi et dårligere landskapsinntrykk enn slik områdene 
fremstår som i dag. 

 
Fig. 31. Bilde fra modell, tatt fra nordøst inn på nyt leilighetsbygg på Havstadodden. Bilde: Trafo Arkitektur AS. 
 
Landskapsvirkningen av utbygging av leilighetsbygg på Havstadodden må også ses i 
sammenheng med andre gjennomførte, og planlagte, utbygginger i Tromøysund. Det har 
tidligere vært mindre og større næringsområder langsmed hele Tromøysund, som nå er 
transformert til boligformål i form av leilighetsbygg. Dette gjelder utbygginger helt fra 
Tollbodkaia/Barbu, via Kuviga, Løgebergskåret, Holmen og Vindholmen. Leilighetsbygg i disse 
områdene er på minimum 4 etg., og på Vindholmen er det vedtatt mulig utbygging av deler av 
området med leilighetsbygg helt opp til 8. etg. Som det fremgår av skråfoto under, vil det være 
Vindholmen, med en mulig utbygging med mer enn 20 leilighetsbygg, som vil dominere 
landskapsbildet i områdene rundt Songebukta. I dette landskapsrommet vil to leilighetsbygg 
på Havstadodden ha mindre betydning for landskapsinntrykket av området, sett i sammenheng 
med utbyggingen på Vindholmen.  
   

 
Fig. 32 Skråfoto av Tromøysund, i retning Songebukta med Vindholmen, Holmen og Havstadodden.  
Skråfoto: https://karttjenester.ikt-agder.no/vedlegg/skraafoto/2004/arendal 
 

Havstadodden 

Holmen 

Vindholmen 

https://karttjenester.ikt-agder.no/vedlegg/skraafoto/2004/arendal
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6.4 Naturmiljø - biologisk mangfold 
 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 
saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
I nataurbasen er det på eiendommen gnr./bnr. 508/101, 2 registreringer av «arter med særlig 
stor forvaltningsmessig interesse». Begge registreringene er fra 1986, dvs. over 30 år siden. 
Det ene er sandfaks, som er registrert som «trua art», og det andre er vårsalat, som er 
registrert som «nær trua art.» I sjø er nærmeste registrering ålegressamfunn ved Bakkeskjær, 
ca 250 m nordøst for planområdet. Det er et større gytefelt for torsk som omfatter store deler 
av Tromøysund.  
 
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust- og Vest-Agder har ikke krevd registrering av 
biologisk mangfold i sine uttalelser ved kunngjøring om oppstart av planarbeid.  
 
Konsekvenser  
De to registreringene på land er over 30 år gamle, og det er dermed usikkert om disse plantene 
finnes i dette området i dag. Området er regulert til grønnstruktur, område G3, og planforslaget 
medføre dermed ingen konsekvenser for plantene, dersom de fortsatt finnes i området.  
 
Pga. at registreringen av ålegress er over 250 m unna, vurderer en at innregulering av 
småbåtanlegg ikke får noen konsekvenser for dette ålegressamfunnet. I hele Tromøysund er 
det mye båttrafikk både av fritidsbåter og skipstrafikk. En vurderer dermed ikke at etablering 
av nytt småbåtanlegg ved Havstadodden til å få noen større konsekvenser for gyteområdet for 
torsk, enn den båttrafikken som alt er i dette området.  
 
Slik er vurderer det vil ikke nye tiltak som reguleringsplanen hjemler få noen konsekvenser for 
temaet naturmiljø og biologisk mangfold.  
 
Forholdet til naturmangfoldloven (nml) 

Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av 
beslutningen. En gjennomgang av prinsippene følger nedenfor. 

Naturmangfoldloven (nml) trådte i kraft 1.7.2009. Lovens formål «er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur». 
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen.  
 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (”bygges på 
vitenskapelig kunnskap”). Som nevnt over foreligger det kun 2 eldre registreringer av 
naturtyper innenfor planområdet. Det er ikke registreringer av prioriterte arter, verneområder, 
kulturlandskap, rødlistarter, MiS-figurer eller andre registreringer, i innsynsløsningen 
Naturbasen, innenfor planområdet eller i omkringliggende områder. Det er ikke kommet krav 
fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust- og Vest-Agder om egen registrering av biologisk 
mangfold i uttalelser ved kunngjøring om oppstart av planarbeid. Planområdet omfatter også i 
all hovedsak eksisterende byggeområder som transformeres. Kunnskapsgrunnlaget for 
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naturmiljøtemaet vurderes derfor totalt sett som godt nok, og tilleggsundersøkelser vurderes 
som ikke nødvendig.  
 
Når det gjelder § 9 Føre-var-prinsippet, tillegges ikke dette stor vekt da kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som godt, jf. vurderingen over, og sannsynligheten for skade og potensielt 
skadeomfang vurderes som små. Den samlede belastningen på økosystemet, jf. § 10, 
vurderes også på denne bakgrunn som lite relevante.  
 
Prinsippet om at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved miljøforringelse (§ 11) vurderes ikke 
som aktuelt på bakgrunn av vurderingene som er gjort ovenfor.  
 
Konsekvenser 
En vurderer på bakgrunn av vurderingene ovenfor at planforslaget ikke får konsekvenser for 
temaet naturmiljø-biologisk mangfold. 
 
6.5 Naturressurser 
 
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, 
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet omfatter ikke skog- eller jordbruksarealer. Det er heller ingen kjente ressurser i 
form av berggrunn eller løsmasser innenfor planområdet. Området omfatter arealer i sjø. Det 
drives ikke fiske fra fiskebåter i disse områdene. 
 
Konsekvenser  
Det er ikke kjente naturressurser av verdi innenfor planområdet. Dette gjelder hverken 
ressurser fra jord/skog eller tilsvarende, eller ressurser i form av berggrunn eller løsmasser av 
verdi. Planforslaget får dermed ingen konsekvenser for temaet naturressurser, og det legges 
ikke opp til noen avbøtende tiltak for dette tema.  
 
 
6.6 Trafikk; trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet har avkjørsel fra fv. 410 Kystveien. På Kystveien er det en årsdøgntrafikk (ådt) 
på 15800 i 2017, jf. Vegkart fra Statens vegvesen. Ved Kystveien er det kryssing på gangfelt 
med trafikkøy over til Havstadlia. Det er ca 800 m til Birkenlund skole via Havstadlia og 
Sommerfrydveien. Det er bussholdeplasser på hver side av Kystveien ca 100-150 m øst fra 
kryss til Støperiveien. Det er buss forbi området på Kystveien 3-4 ganger i timen. Det er gang- 
og sykkelveg på sydsiden av Kystveien vestover mot Arendal sentrum, og østover. Det er ca. 
2 km til Arendal sentrum (Langbrygga).  
 
Støperiveien er privat vei. Det er 11 eneboliger som har avkjørsel til Støperiveien. Nor Betong 
hadde betongverk på Havstadodden frem til 2012. Ved kunngjøring om oppstart av planarbeid 
i 2012 fikk en oppgitt trafikkmengde fra denne driften fra Nor Betong. Dette notatet vedlegges 
planforslaget. Her blir det oppgitt transport både med betongbiler, grusbiler, sementbil, 
betongpumper, øvrige råvarer, hentekunder og returmasse, totalt ble dette stipulert til 29-33 
tunge kjøretøyer pr. dag en vei.  I tillegg kom privatbiler (ansatte) estimert til 10 pr. dag en vei. 
Ved å regne t/r av denne transporten kommer en frem til en årsdøgntrafikk på 86. Det ble 
oppgitt at det er sesongvariasjon på betongleveransene, så de var vesentlig mer transport om 
sommeren enn vinteren. Det var ingen restriksjoner på driftstid, og det ble levert betong om 
natten til flere prosjekter.  
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Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Planforslaget legger opp til utbedring av kryss og siktsoner i avkjørsel mellom Kystveien og 
Støperiveien. Dette blir gjort rede for under kap. 5.4.2, under beskrivelse av formål for 
samferdselsanlegg. Krysset blir strammet opp, vegen blir senket og noe breddeutvidet på 
strekningen forbi byggeområde BB1, og frisiktsone mot Kystveien blir vesentlig utvidet. De er 
knyttet rekkefølgebestemmelser om disse tiltakene i reguleringsbestemmelsene. Endringene 
vises i vedlagt kart med avkjørsel sporingskurver, tverrprofiler og plan- og lengdeprofil.  
 
Resterende del av Støperiveien reguleres inn som i dag, dvs. med en asfaltert bredde på 4m 
og skuldre med bredde 0,25m, til sammen 4,5m regulert bredde til vegformål. N100 
adkomstveg A1 for mer enn 50 boenheter har asfaltbredde 4m, men skulderbredde på 0,5m. 
Skuldre på 0,25m som planlagt avviker fra dette. Der vegen er innregulert med bredde 4,5m 
på plankartet, har eksisterende veg varierende bredde som noen steder overstiger dette. To 
møteplasser, som benyttes til dette formålet i dag, er også regulert inn.  
 
Planforslaget legger opp til 9 leiligheter ute ved Kystveien, og maks 29 leiligheter på 
Havstadodden. På Havstadodden er antall leiligheter redusert med 11 i forhold til tidligere 
planforslag som ble avvist. For begge områdene er det satt en maks p-dekning for personbil 
på 1,25 pr. boenhet, dvs. at det kun blir 1 fast p-plass pr. leilighet. Dette er med å begrense 
trafikkmengden i området. Erfaringsmessig er det også voksne uten barn som kjøper leiligheter 
i Arendal, og en erfarer også at i leiligheter som ligger sentralt er det flere som ikke har egen 
bil. Det er også mange som er 70+ som kjøper leiligheter, og dermed pensjonister som ikke 
skal på jobb hver dag. Leilighetene ligger også nærme Kystveien der det er god 
bussforbindelse, med 3-4 busser i timen. I tillegg er det kun 2 km til Arendal sentrum, og gode 
muligheter for å sykle/gå. På bakgrunn av dette vurderer en at de nye boenhetene genererer 
en lav ådt. I områder med eneboliger eller konsentrert småhusbebyggelse legger en normalt 
sett til grunn en ådt der en ganger antall boenheter med 4-5, da disse områdene ofte beboes 
av barnefamilier der en kjører til jobb/barnehage/skole, og ut på fritidsaktiviteter på 
ettermiddag/kveld. For boligene på Havstadodden vurderer en at en nesten kan halvere denne 
utregningen, og en legger derfor til grunn en ådt med antall boenheter ganger 3. For de 29 
leilighetene på Havstadodden får en da en ådt på 87. Dette er da akkurat samme ådt som en 
hadde da betongverket holdt til i området. Den store endringen er i tillegg at det nå kun blir 
personbiltrafikk, mens betongverket hadde store betongbiler som kjørte inn på området. I 
tillegg til leilighetene på Havstadodden, kommer de 9 nye leilighetene ute ved Kystveien. Disse 
kjører bare forbi en eksisterende enebolig, og ligger i området der en legger opp til utbedring 
av kryss, stigningsforhold og siktsone mot Kystveien, og breddeutvidelse av veien. Det vil her 
være mulighet å passere for 2 personbiler.  
 
Dersom en regner med de eksisterende 11 eneboligene og ganger disse med 4, siden det er 
eneboliger, får en totalt en ådt frem til leilighetsbygget ved Kystveien på 131. På de siste 50 
meterne får en også trafikken fra leilighetsbygget ved Kystveien, og en får her en ådt på totalt 
158. Dette kan dermed defineres som en svært lav årsdøgntrafikk på Støperiveien, og en 
trafikkmengde som en vurderer ikke utløser ytterligere oppgradering av Støperiveien, enn det 
det legges opp til de siste 50 meterne ut mot Kystveien.  
 
Vedrørende kollektivdekning, er denne svært god ved at det er flere bussruter som kjører forbi 
på Kystveien. Pr. i dag er det en bussfrekvens på 3-4 ganger i timen, og det er planer om å 
øke denne bussfrekvensen på Kystveien. Det er også kort avstand fra nye leiligheter til 
bussholdeplass ved Kystveien.  
 
For beboerne på Havstadodden er det to alternativer til skolevei. Enten kan en benytte turvei 
f_T2 frem til felles kjøreveg f_K5 og ned til gang- og sykkelveg langsmed Kystveien. I 
utgangspunktet legger en ikke opp til å vinterbrøyte denne turveien, og en må da gå ut 
langsmed Støperiveien. Det er ikke lagt opp til fortau langsmed Støperiveien, da en ikke 
overstiger 50 boenheter i Støperiveien. Pga. veiens kurvatur og utforming kjøres det med lav 
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fart i området. Det er heller ikke registret noen ulykker på Støperiveien på Statens vegvesen 
sitt vegkart. Det er ett område der det er smalere vegstrekning enn 4,5 m, og samtidig dårlig 
sikt. Dette er forbi eiendommen gnr./bnr. 508/834. Resterende strekning er det i all hovedsak 
god sikt. Pga. at en beregner en lav ådt i området vurderer en skolevei langsmed Støperiveien 
ikke er «særlig farlig» eller vanskelig skolevei. Videre må en krysse Kystveien på gangfelt med 
trafikkøy over mot Havstadlia, se flyfoto under: 

 
Fig. 33. Flyfoto over gangfelt over Kystveien til Havstadlia. Foto: https://kart.1881.no/ 
 
Deretter går skoleveien opp Havstadlia og Sommerfrydveien, frem til Gamle Songevei, der en 
kan krysse over på gangfelt til fortau som fører frem til Birkenlund skole. Det er ikke fortau 
langsmed Havstadlia og Sommerfrydveien, men dette er veier i boligområder med lav fart og 
trafikkmengde. Fra krysset ved Støperiveien er det ca 850 m til Birkenlund skole. Alternativt 
kan en følge gang- og sykkelvegen langsmed Kystveien frem til gangfelt eller undergang under 
Kystveien over til Havstadbakken. Da kan en gå på gang- og sykkelveg, eller fortau hele veien 
frem til skolen. Denne veien er på 1,1 km, dvs. kun 250 m lenger enn veien via 
Havstadlia/Sommerfrydveien. De ulike alternative traséene fremgår av kartet under fra 
google.maps:  

 
Fig. 34. Bilde fra google.maps, som viser alternative veier til skolen med avstand fra krysset i Støperiveien.  
Kart: https://www.google.no/maps 

https://kart.1881.no/
https://www.google.no/maps
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En konkluderer med at det er flere alternative veier frem til Birkenlund skole fra planområdet. 
Det farligste punktet er kryssing av Kystveien der det er en høy ådt. Her er det trafikkøyer både 
over til Havstadlia og Havstadbakken.  De interne kjørevegene i boligområdene, der det ikke 
er fortau, er det lav ådt, og også lav fart pga. veienes kurvatur. Det er også mulighet å gå på 
gang- og sykkelveg frem til Havstadbakken og følge fortau/gang- og sykkelveg frem til skolen 
hele veien.  
 
6.7 Tekniske anlegg 
 
Kommunalteknikk i kommunen gav i oppstartmøte i 2012 tilbakemelding om at vannledningene 
i området er dårlige, og at de måtte vurderes om de var gode nok for utbygging. Det ble oppgitt 
at det var nok brannvann. Avløp må pumpes. I uttalelse ved kunngjøring om oppstart i 2017 
ble det opplyst at det ikke var tilbud om VA-ledninger i Støperiveien, og at alt dette må hentes 
i Kystveien, inkludert brannvann, der det er mer enn 50 l/s tilgjengelig. Det ble også vist til at 
det må tas hensyn til eksisterende avløpsløsninger i tilknytning til det regulerte området.  
 
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. Endelig trasé fastlegges i tekniske planer. Under 
er kun skissert retning på hvor en vil borre, med blå linje, på kart som også viser eksisterende 
VA-ledninger i området.   
 

 
Fig. 35.  VA-kart fra Arendal kommune, der retning på hvor en vil bore for å legge til rette for VA-ledninger fra 
gnr./bnr. 50/419 til 508/414 er vist med blå stiplet linje. Dette er ikke endelig trasé. Kart: https://karttjenester.ikt-
agder.no 
 
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 som er vist på kartet over blir ikke berørt av planforslaget, da det kun reguleres inn 
eksisterende forhold i disse områdene.  
 

https://karttjenester.ikt-agder.no/
https://karttjenester.ikt-agder.no/
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Det er avklart med Agder Energi at eksisterende trafo i området har nok kapasitet til 
utbyggingen på Havstadodden.  
 
6.8 Bærekraftig planlegging, klima og energi vurdering 
 
Klima- og energiplanen til Arendal kommune er fra 2007. I kommuneplanens samfunnsdel for 
2013-2023 er klima og energi omtalt i kap. 9 om klima, energi og miljø. Hovedmålsettingen for 
kommunen er at klima og miljøperspektivet skal ligge til grunn for å skape lavutslippsamfunnet, 
sikre biologisk mangfold og ivareta jordvern. Kommunen ønsker en mer bærekraftig 
transportløsning gjennom areal- og transportplanlegging. Det er også ønskelig å redusere 
energibruk og utslipp av klimagasser fra bl.a boliger.  
 
Forhold som vurderes som positive mht energi- og klimavennlig utbygging: 
• Planforslaget medfører transformasjon av et industriområde til boligformål, og høyere 

utnytting av en eneboligtomt. 
• Planforslaget medfører ingen nedbygging av landbruk- eller skogsområder.  
• Planområdet ligger kun 2 km fra Arendal sentrum. Terrenget er forholdsvis flatt mot Arendal 

sentrum, og det ligger dermed godt til rette for å gå og sykle til sentrum. 
• Det er gang- og sykkelveg langsmed Kystveien til Arendal sentrum. Det er planer om å 

etablere separat sykkelfelt og fortau på denne strekningen. Det er dermed godt tilrettelagt  
for gående og syklende mot Arendal sentrum.  

• Planområdet ligger rett ved den viktige kollektivaksen på Fv. 410 mellom Arendal og 
Eydehavn. Det er bussholdeplass i nærheten av planområdet. Pr. i dag er det en 
bussfrekvens på 3-4 ganger i timen. Det er planer om å øke bussfrekvensen på Kystveien. 
Det er dermed svært gode muligheter for å kunne benytte kollektivtrafikk til arbeid og 
fritidsaktiviteter.  

• Nærmeste barne- og ungdomsskole er Birkenlund, som ca 850 m fra planområdet på det 
nærmeste, og dermed definert som i gangavstand for skolebarn. Det er også matbutikk på 
Birkenlund, som er kun 650 m fra krysset i Støperiveien. 

• Det er ikke tatt stilling på det nåværende tidspunkt til hvilke type energiløsning det skal 
legges til rette for i de nye leilighetsbyggene.   

Konklusjon 
Planforslaget er i all hovedsak i samsvar med kommunens politikk mht energi- og klimavennlig 
utbygging. Planområdet har en sentral lokalisering, med gode muligheter for å benytte 
kollektivtransport, eller gå- og sykle til sentrale funksjoner. Det er godt kollektivtilbud i området. 
Utbygging av området vil derfor ha positive konsekvenser i forhold til en miljøvennlig 
beliggenhet i forhold til transport. Transformasjon/omregulering av området vil heller ikke få 
konsekvenser for naturmangfold innenfor området eller nærområdene. 
 
6.9 Støy 
 
Støy defineres som uønsket lyd. Hva som er uønsket lyd, vil variere fra person til person, og 
fra situasjon til situasjon.  
 
Det er gjort en støyvurdering med utgangspunkt i «Retningslinjen for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442:2016)». Retningslinjen gjelder for utendørs støyforhold, og er 
utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelse.  
 
Det er gjennomført støyberegninger for veitrafikk for hele området for en situasjon uten 
bebyggelse, med trafikk fremskrevet til 2037, og med en situasjon med bebyggelse. Denne 
støyberegningen ble gjort til planforslaget som ble behandlet i kommuneplanutvalget i møte 
30.01.2018. Det er ikke laget ny støyberegning til nytt planforslag med kun 1 leilighetsbygg.  
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T-1442:2016 definerer to støysoner, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen 
at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny 
bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. T-1442:2016 angir følgende grenseverdier for vegtrafikk til boliger: 

 GUL SONE  RØD SONE  
STØYKILDE Utendørs 

støynivå 
Utendørs 
støynivå i 
nattperioden    
kl. 23-07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå i 
nattperioden    
kl. 23-07 

VEI Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

Tab. 3 Krav i retningslinje T-1442:16 angir følgende grenseverdier for vegtrafikk til boliger.  
 

Selve beregningen av veitrafikkstøy er utført av Sinus etter Nordisk beregningsmetode for 
Veitrafikkstøy, der programmet Cadna/A versjon 2017 er benyttet. Det vises i sin helhet til de 
to vedlagte støyrapportene. 

 
Dagens situasjon for veitrafikkstøy 
De ble gjort en innledende støyberegning for å avklare dagens situasjon for veitrafikkstøy for 
områdene som skal bygges ut, jf. støyrapport fra Sinus datert 04.07.17. Støyberegningen viser 
at området ved Kystveien ligger i gul støysone, og at det dermed vurderes at det må gjøres 
tiltak her. Områdene på Havstadodden ligger ved beregningshøyde på 4 m utenfor gul og rød 
støysone. I 10 m beregningshøyde er mindre deler av planområdet ved Havstadodden 
beliggende i gul støysone. Under vises kart med støysone i 10 m beregningshøyde: 

 
Fig. 36. Støysonekart, beregningshøyde 10 m. Dagens situasjon. Kart: Sinus.  
 
Konsekvenser for vegtrafikkstøy 
Det ble utarbeidet en ny støyrapport som la til grunn planlagt utbygging som planforslaget 
datert 10.01.2018 regulert inn. Tegninger fra arkitekt sammen med forslag til plankart ble lagt 
til grunn for støyberegning av bygninger og uteoppholdsarealer. Konklusjonen var at planlagt 
bebyggelse i område BB1 vil ligge i gul støysone. Det vil bli behov for dimensjonering av 
fasadetiltak ifbm. byggesaken. Veranda/uteplass i 1. etg. vil få støynivå under kravene, mens 
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veranda/uteplass i 2. og 3. etg. må skjemes. Ved skjerm/levegg mot vest og tett rekkverk mot 
syd vil en kunne oppnå støynivå under kravene.  
 
Støynivå på uteoppholdsareal/lekeplass for uteoppholdsareal f_U1 er beregnet i 1,8 m høyde, 
dvs. hodehøyde for stående voksen person. Beregningen viser at lekeplassen i stor grad ligger 
utenfor støysonen. Det er en mindre del av lekeplassen som får støynivå opptil 57 dB, noe 
som blir beskrevet som marginalt over grenseverdien, og kan anses som akseptabelt. Området 
må uansett skjermes mot vei, og vil da også kunne skjermes for støy.  
Støyberegningen viste at for området på Havstadodden, så lå planlagt bebyggelse i all 
hovedsak utenfor støysone for gult støynivå. Høyeste fasadenivå på Lden 57 ble beregnet på 
ene fasaden på leilighetsbygget lengst mot øst. Også et område nord for dette bygget ligger i 
gul støysone, dette omfatter deler av uteoppholdsareal f_U 6 i nytt planforslag. 
Uteoppholdsareal i område f_U3 ligger utenfor gul støysone, se støysonekart under. 

 
Fig. 37 Støysonekart, 4 m beregningshøyde. Planlagt bebyggelse og uteområder på Havstadodden. Kart: Sinus.  
 
Selv om en ikke har laget ny støyrapport for nytt planforslag, viser støyrapporten som er 
utarbeidet at noe uteoppholdsareal, og muligens deler av fasade på nordsiden av 
leilighetsbyggene i område BB2, kan ligge i gul støysone. Det er derfor fortsatt tatt inn generelle 
reguleringsbestemmelser vedrørende støy, som anbefalt i støyrapporten, i tillegg til 
rekkefølgebestemmelser om at det ved byggesøknad må dokumenteres krav til innendørs og 
utendørs støynivå som er tilfredsstillende. Siden alle leiligheter planlegges gjennomgående, 
oppnår en «stille side» i alle boenheter. For område f_U6 må det muligens settes opp et tett 
rekkverk for å skjerme for vegtrafikkstøy. 
 
Konklusjonen i støyrapporten, som en også vurderer som aktuell konklusjon for nytt 
planforslag, er at med planlagt bebyggelse vil det være mulig å oppfylle foreslåtte anbefalinger 
til reguleringsbestemmelser og intensjoner i T-1442.  
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6.10 Forurensning 
 
I forurensningslovens kap. 5 står det at «det grunnleggende vilkåret for at noe skal kunne 
karakteriseres som forurensning er at det er, eller kan være til skade eller ulempe for miljøet».  

Forurensede masser på land: 
Det er gjennomført undersøkelser etter forurensede masser på land av Cowi. Resultatet 
fremkommer i tiltaksplan for Havstadodden, Støperiveien 14, datert november 2017. Det har 
vært samtaler med personell som tidligere jobber for NorBetong, og der en sammen har funnet 
frem til åtte områder hvor det var mulig at det var forurenset masse. I disse områdene er det 
gravd sjakter med gravemaskin, og tatt ut jordprøver som er analysert. Det ble i halvparten av 
sjaktene påvist forurensning. Det ble påvist tungmetaller og noe PAH, men mesteparten av de 
forurensede massene var olje- og drivstoffrelatert forurensning. Det er et areal på ca 400 m2 
som kan inneholde forurensning.  
 
Tiltaksplanen ble oversendt Arendal kommune som er forurensningsmyndighet på landarealer. 
Kommunen godkjente tiltaksplanen i brev av 15.12.2017. I tiltaksplanen er det lagt opp til at 
massene som er definert som forurenset skal leveres til godkjent mottak, f.eks. Agder 
renovasjon sitt anlegg på Heftingsdalen.  
 
Konsekvenser: 
Opprydding av forurensede masser knyttet til regulering av Havstadodden er regulert av 
forurensningsforskriften. Det er derfor ikke tatt inn noen rekkefølgebestemmelser knyttet til 
forurensede masser.  
 
Konklusjon 
Når forurensede masser på tomten er levert til godkjent mottak, vil planlagt bruk av området til 
boligformål ikke utgjøre noe risiko for brukerne.  
 
Forurensede sedimenter 
Det er gjennomført sedimentundersøkelse av sjøbunnen utenfor Havstadodden og Hauodden, 
og gjennomført en risikovurdering, jf. rapport fra Cowi datert november 2017. Rapporten er 
vedlagt planforslaget. Undersøkelsene viser at det er forurensede sedimenter både ved 
Havstadodden, og i noe mindre grad ved Hauodden. Det er konkludert med at forurensning av 
sedimenter trolig er forårsaket av eksterne kilder; den generelle situasjonen i Tromøysund og 
forurensing fra nærliggende småbåthavner.  
 
Konsekvenser 
Det legges ikke opp til badeområder og strand på Havstadodden. Nye tiltak det legges opp til 
i strandsonen er noe opparbeidelse av brygger, og overganger mellom land/sjø. Siden 
sedimenter i området er forurenset må da tiltak søkes om og godkjennes av Fylkesmannen.  
Tiltak i områder med forurensede sedimenter er regulert av forurensningsforskriften. Det er 
derfor ikke tatt inn noen rekkefølgebestemmelser knyttet til forurensede sedimenter.  
 
Konklusjon 
Tiltak i sjø ved Havstadodden må søkes om til Fylkesmannen.  
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6.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
 
Det er vedlagt sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse til planforslaget. Det fremkommer ikke 
spesielle forhold i sjekklisten som må ivaretas i reguleringsplanforslaget.  
 
Utfylt sjekkliste for risiko- og sårbarhetsundersøkelse ligger vedlagt. 
 
I tillegg til vedlagte sjekkliste er det laget risikomatriser, jf. reguleringsplanveilederen fra 
Miljøverndepartementet. Dagens situasjon er vurdert i tabell 4 nedenfor, mens situasjonen i 
planområdet etter utbygging er vist i tabell 5.  
 
Definisjoner av sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser som er lagt til grunn 
ved vurdering av risiko: 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
o Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig til stede i området 
o Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, 
flere måneder 
o Sannsynlig/flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet. 
o  
o Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode 
o Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder 
 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 
o Ubetydelig/ ufarlig (1): Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.  
o Mindre alvorlig/ en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner.  
o Betydelig/ kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. 
o Alvorlig/ farlig (4) (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner 
o Svært alvorlig/ katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 
langvarige miljøskader. 
Risiko framkommer ved å multiplisere sannsynlighet og konsekvens, se Tabell 1 nedenfor.  
 
Tabell 1 Matrise som viser risikoen ved ulike sannsynligheter og konsekvenser.  
Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

3. Betydelig/ 
kritisk 

4 Alvorlig/ 
farlig  

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig 
/kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig /flere 
enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjenner tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 2 3 4 5 

 
De uønskede hendelsene krever ulik oppfølging alt etter hvilken risiko de har: 
o Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
o Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 
o Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 
o Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak 
som begrenser konsekvensene 
 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell:  
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak  

Natur- og miljøforhold 

1. Nedbør (lokalklimatisk) Ja 2 2  Det vil bli tilrettelagt 
for 
overvannsløsninger 
i området. Område 
grenser mot sjø. 

 

2. Springflo    Ja 3 2  Området grenser til 
sjø. Det er tatt 
høyde for springflo, 
ved bestemmelser 
om høyde på 1. 
etg. gulv for ny 
bebyggelse og krav 
til vanntette 
konstruksjoner 
under kote 3,0. Det 
kan oppstå skade 
på 
utomhusområder.  

 

3. Havnivåstigning Ja 3 2  Se punkt over.  
4. Kulturminne/-miljø Nei    Planområdet ligger 

delvis innenfor det 
bevaringsverdige 
bygningsmiljøet på 
Havstad, se kap. 
6.2. 

 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

5. Brann/politi/sivilforsvar Ja 2 3  Brann kan inntreffe. 
Brannbil kan 
komme fram til og 
inn i området. Det 
er benyttet 
brannteknisk 
rådgiver. Eget notat 
vedr. brann er 
vedlagt 
planforslaget. 

 

6. Vei, bru, knutepunkt Ja 3 2  Planforslaget 
legger opp til 
utbedring av kryss, 
frisik, 
stigningforhold og 
breddutvidelse på 
første del av 
Støperiveien. Pga.  
kurvatur og dermed 
fart på vei, vurderer 
en risiko for 
alvorlige ulykker til 
å være lav.  

 

7. Område for idrett/lek Ja 2 2  Planen viderefører 
formålet friområde 
på Hauodden. 
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Planforslaget 
legger opp til 
varierte og gode 
uteoppholdsarealer 
som også skal 
benyttes til 
lekeplasser.   

Forurensningskilder. Medfører planen/tiltaket: 

8. Forurenset grunn Ja 4 1  Det er forurensede 
masser i 
planområdet. Det 
skal gjennomføres 
tiltak før områdene 
kan tas i bruk. 
Tiltaksplan er 
godkjent av 
Arendal kommune. 

«Tiltaksplan for 
Havstadodden», 
Cowi, november 
2017 

9. Forurensning i 
sjø/vassdrag 

Ja 4 1  Det er forurensede 
sedimenter i 
planområdet. Det 
er gjennomført 
undersøkelser og 
risikovurdering. 
Søknad om tiltak i 
områdene med 
forurensede 
sedimenter må 
søkes om til 
Fylkesmannens 
miljøvernavdeling 

«Havstadodden-
sedimentundersøkel
e og 
risikovurdering», 
rapport Cowi, 
november 2017 

10. Støy fra trafikk Ja 2 2  Det er utarbeidet 
støyrapport. 
Rapporten 
konkluderer med at 
med foreløpig 
planlagt 
bebyggelse vil det 
være mulig å 
oppnå foreslåtte 
anbefalinger til 
reguleringsbestem
melser og 
intensjonene i T-
1442 

Støyrapporter Sinus, 
04.07.17 og 
01.12.17. 

Trafikksikkerhet 

11. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 3 2  Siktforhold, 
oppstramming av 
kryss, og 
stigningsforhold 
utbedres i krysset 
mellom 
Støperiveien og 
Kystveien. 
Planforslaget 
legger til dermed til 
rette for tiltak som 
reduserer risikoen 
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for ulykker i av-
/påkjørsler.  

12. Ulykke med 
gående/syklende 

Ja 3 2  Det er alltid en 
potensiell risiko for 
ulykker ved gående 
og syklende i 
forbindelse med 
biltrafikk. Pga. 
Støperiveiens 
kurvatur, og 
derigjennom lav 
fart, og lav ådt, og 
de utbedringer som 
kjøres i krysset mot 
Kystveien vurderer 
en risikoen for 
alvorlige ulykker til 
å være lav.  

 

 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

13. Ulykke ved sprengning Ja 2 3  Det er alltid en 
potensiell risiko for 
ulykker ved 
anleggs-
gjennomføring. 
Området må sikres 
i henhold aktuelle 
lover og forskrifter.  

 

14. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 3 2  Det er alltid en 
potensiell risiko for 
ulykker ved 
anleggs-
gjennomføring. 
Eventuelle skilting 
og sikringstiltak må 
gjennomføres ifbm 
anleggsarbeidene, 
hvor ansvarlig 
utførende har 
ansvaret. 

 

 
 
Brann: 
Det er brannvannsmengde på mer enn 50 l/s i Kystveien. Det er benyttet brannteknisk rådgiver 
for å vurdere løsninger for leilighetsbyggene på Havstadodden. Endelig løsning avklares ifbm 
byggesøknad.  
 
7. Gjennomføring av planforslaget og økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Det reguleres ikke inn nye områder med offentlig formål, enn de områdene som alt er eid av 
Arendal kommune i dag. Dette er områdene på Hauodden, i form av friområde o_FO1, og 
småbåthavner i områdene o_SH1 og o_SH2 med tilhørende landarealer.  
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8. Forslagsstillers vurdering av planforslaget 
 
Planforslaget legger til rette for å transformere et tidligere industriområde til boligformål på 
Havstadodden. I tillegg planlegges det å erstatte en nedslitt enebolig med et leilighetsbygg. 
Leilighetsbyggene vil ligge sjønært med flott utsikt. Det er gode uteområder og kort vei til skole 
og nærbutikk, og kun 2 km til Arendal sentrum. Det vil dermed bli attraktive leiligheter.  
 
Etter at planforslaget ble avvist ved 1. gangsbehandling i kommuneplanutvalget 30.01.2018, 
er nå utbygging på Havstadodden endret. Det er nå kun regulert inn kun to leilighetsbygg, og 
antall leiligheter er redusert fra maks 40 i dette området, til maks 29. Dette medfører dermed 
også en reduksjon av trafikkmengden på Støperiveien. 
 
Planforslaget er i samsvar med arealpolitikken til Arendal kommune, der det for boligformål 
legges opp til transformasjon av tidligere næringsområder, fortetting, høy arealutnytting særlig 
i sentrale områder med kort vei til skole, butikk og friluftsområder.  
 
I planbeskrivelsen er planforslaget vurdert opp mot ulike tema. En vurderer at planforslaget 
medfører få/ingen konsekvenser for tema som friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, naturmiljø 
og naturressurser. Det tema en vurderer planforslaget i hovedsak får konsekvenser er for 
temaet nærmilljø. Naboer har uttalt at de er positive til boliger som erstatning for betongverket 
som tidligere lå på Havstadodden. Det de er kritiske til er antall boenheter, og da særlig i 
forhold til den trafikale situasjonen på Støperiveien. Antall boenheter er nå redusert med 11. 
Planforslaget legger til rette for en utbedring av første del av Støperiveien nærmest Kystveien, 
med utbedret kryss, siktsone, stigningsforhold og breddeutvidelse. For resterende vei er det 
lagt til grunn at eksisterende vei med en asfaltert bredde på 4,0 m og 0,25 m skulder på hver 
side er akseptabelt i forhold til den trafikkmengde det vil bli på veien. En vurderer derfor antall 
boenheter som planforslaget nå legger til rette til som akseptabelt i forhold til den trafikale 
situasjonen i området. 
 
Slik en vurderer planforslaget er det dermed i samsvar med målene i gjeldende kommuneplan, 
og de mål og strategier som foreslås i planprogrammet til kommuneplanen. Der vektlegges det 
ytterligere å fortette og bygge ut med høy utnytting i sentrale deler av kommunen, og helst på 
områder som tidligere har vært benyttet til byggeområder.  
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9. Vedlegg 
 
Forslag til reguleringsplankart     datert  10.01.2018, rev 18.06.2018 
Forslag til reguleringsbestemmelser    « 10.01.2018, rev 18.06.2018 
Vedlegg 1: Situasjonsplan, BB1    « 30.11.2017 
Vedlegg 2: Situasjonsplan BB2    « 15.06.2018 
Vedlegg 3: Snitt BB1      « 30.11.2017 
Vedlegg 4: Snitt BB2      « 15.06.2018 
Vedlegg 5 a: Perspektiv1     « 15.06.2018 
Vedlegg 5 b: Perspektiv 2     « 15.06.2018 
Vedlegg 5 c: Perspektiv 3     « 15.06.2018 
Vedlegg 6: Solstudie 21. juni     « 15.06.2018  
Vedlegg 7: Solstudie 21 april/august    « 15.06.2018 
Vedlegg 8: Avkjørsel plan- og lengdeprofil   « 05.12.2017 
Vedlegg 9: Avkjørsel sporingskurver    « 05.12.2017 
Vedlegg 10: Avkjørsel tverrprofiler    « 05.12.2017 
Vedlegg 11: Støyrapport, fase 1, Sinus   « 04.07.2017  
Vedlegg 12: Støyrapport, endelig, Sinus   « 01.12.2017 
Vedlegg 13: Løsninger vedr. brann ved Havstadodden « 22.11.2017 
Vedlegg 14: Trafikk NorBetong, mail fra NorBetong « 30.08.2012 
Vedlegg 15: Havstadodden, tiltaksplan, Cowi  « Nov.  2017 
Vedlegg 16: Sedimentundersøkelse Havstadodden, Cowi « Nov.  2017 
Vedlegg 17: Innkomne merknader til kunngjøringsfasen 
Vedlegg 18: Sammendrag av innkomne merknader med kommentarer 
Vedlegg 19: Fotomontasje fra sjø, fjernvirkning,    oktober 2018 
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