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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Havstadodden med 
plankart og bestemmelser, datert 10.01.2018, sist revidert 18.06.2018, legges ut til offentlig 
ettersyn ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11. 
 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 27.06.2018 sak 18/105 
 
Møtebehandling 
 
Einar Krafft Myhren, SV, fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det må utarbeides bestemmelser som sikrer at bebyggelsen harmonerer med de nærmeste 
omgivelsene. 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra Einar Krafft Myhren, SV, ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommuneplanutvalget vedtak  
Arendal kommuneplanutvalg vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Havstadodden med 
plankart og bestemmelser, datert 10.01.2018, sist revidert 18.06.2018, legges ut til offentlig 
ettersyn ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11. 
 
Det må utarbeides bestemmelser som sikrer at bebyggelsen harmonerer med de nærmeste 
omgivelsene. 
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Havstadodden, nytt forslag til detaljreguleringsplan 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal kommuneplanutvalg vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Havstadodden med 
plankart og bestemmelser, datert 10.01.2018, sist revidert 18.06.2018, legges ut til offentlig 
ettersyn ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11. 
 
 
Vedlegg 
1. Kart og foto 
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3. Forslag til bestemmelser 
4. Planbeskrivelse 
5. Merknader ved kunngjøring i 2012 
6. Merknader ved kunngjøring 2017 
7. Forslagsstillers sammendrag av merknader m. kommentarer 
8. Illustrasjoner BB1 
9. Illustrasjoner BB2 
10. Fotomontasje 
11. Sol- og skyggediagram 
12. Sedimentundersøkelse og risikovurdering 
13. Støyrapport 
 
 
Sammendrag  
Det vises til behandling av et planforslag for det samme området, som la til rette for hele 49 
enheter. Forslaget ble avvist etter befaring og behandling i Kommuneplanutvalgets møte 
31.01.2018.  
 
Kommunen har mottatt nytt forslag til behandling.  Antall boenheter er nå redusert til totalt 38. De 
tre blokkene som var planlagt ute på odden er endret til to blokker og plassering og uttrykk er 
endret. 
 
Utfordringene med den ønskede utbyggingen var at Støperiveien, som går fra Kystveien og inn til 
byggeområdet er smal. Det er ikke mulig å regulere inn utvidelser av vei eller fortau. Beboerne i 
Støperiveien er skeptiske til den økte trafikken utbyggingen vil føre til. 
En annen utfordring er tilpasning av store volumer i et område som er preget av eldre, tradisjonell 
eneboligbebyggelse.  
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens føringer og regionale eller nasjonale føringer når det 
gjelder arealplanlegging, så langt rådmannen kan se. 

 
Rådmannen mener at det nye forslaget vil belaste naboene i mindre grad enn forrige forslag 
og anbefaler at Kommuneplanutvalget vedtar at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
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Bakgrunn 
Planforslaget er fremmet av Stærk & co AS på vegne av utbyggingsselskapet Havstadodden AS. 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bygge 38 boenheter som konsentrert 
blokkbebyggelse, fordelt på to områder, et mindre nær avkjørselen til Kystveien, og et større der 
det tidligere var betongproduksjon.  
Planområdet omfatter ca 32 daa, hvorav 20 daa er i sjø.  
Oppstartsmøte ble avholdt allerede i 2012, og det ble varslet oppstart kort tid etter. Planarbeidet 
ble først videreført med ny kunngjøring og utvidelse av planområdet i 2017.  
 
I tillegg til den obligatoriske kunngjøringen har konsulent vært til stede i årsmøtet i Støperiveien 
Vel, og det er avholdt befaring med naboer før planforslaget ble sent inn til kommunen for 
behandling. Det ble også avholdt befaring under behandlingen 31.01.2018. Mange naboer var 
tilstede og sa sin mening om byggeplanene.  
 
Den viktigste endringen i revidert planforslag, er en reduksjon av antall leiligheter på 
Havstadodden, fra 40 til maksimum 29. Dette innebærer at trafikkmengden på Støperiveien blir 
tilsvarende redusert.  
Volumet er redusert, ved at en har gått fra 3 leilighetsbygg med maks høyde på 5 etg, til to 
leilighetsbygg, der bare et av dem vil få høyde som tilsvarer 5 etasjer.  
 
 

Merknader 

I vedlegget «Forslagsstillers sammendrag av merknader m. kommentarer» er også merknadene 
fra 2012 oppsummert og besvart av forslagsstiller. 
 
Agder energi, brev datert 10.03.2017: 
I planområdet som inngår i detaljreguleringen har de distribusjonsnett som er bygget i medhold av 
områdekonsesjon. Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til deres 
anlegg eller gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller 
oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. I god tid før 
utbyggingen må det avklares hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk strøm. En eventuell 
flytting/omlegging av deres anlegg må bekostes av utbygger. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til etterretning. Det er allerede avklart med Agder Energi at 
eksisterende trafo i området har nok kapasitet til utbyggingen på Havstadodden. 
 
Østre Agder brannvesen, brev datert 09.03.2017: 
Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes. 
Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, 
har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket. 
Slokkevannskapasiteten må være minimum 50 l/s, fordelt på minst to uttak. 
 
Rådmannens kommentar: Vannverkets representant i kommunen har uttalt at brannvann må 
hentes i Kystveien, og at kapasiteten her er mer enn 50 l/s. Øvrige krav vil bli ivaretatt ved 
detaljprosjektering. Forslagsstiller viser til at det er benyttet brannteknisk rådgiver i planprosessen. 
 
Friluftsrådet sør, e-post datert 6. februar 2017: 
Friluftsrådet Sør har utredet muligheten for Kyststi gjennom våre 4 kystkommuner.  
Undertegnede har foreslått å bruke Benvei 68 ved Havblikk ned til Støperiveien, men den 
er ikke fremkommelig lenger. Det må derfor reguleres inn en Kyststitrasé gjennom området. 
 
Rådmannens kommentar: Forslagsstiller svarer at registrerte benveier i området i hovedsak ligger 
på utsiden av planområdet. Beinveiene som er vist i kommunens beinveikart er delvis foreslått 
regulert med en sti forbi BB1. Den andre beinveien som kommer ut på Støperiveien er utenfor 
planområdet. Planforslaget legger ingen hindringer for at den kan opprettholdes. I tillegg er det 
foreslått en felles turveg langs strandsonen.  
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Statens vegvesen, brev datert 21.03.2017: 
Dersom byggegrensen til Kystveien, som er 30 meter skal overskrides, må det foreligge 
utredninger jf retningslinjer. 
Kommunedelplan for sykkel viser at det skal etableres sykkelfelt med fortau langs fylkesveg 410, 
det er imidlertid mye som taler for at en framtidig løsning kan bli sykkelveg med fortau. 
Arealtransportplanen for Agderregionen og Bypakke Arendal, skal danne grunnlag for framtidig 
utvikling. 
De angir deretter bredden for de ulike delene av veien og forutsetter at dagens atkomst 
oppgraderes og at det etableres kryss i tråd med gjeldene normaler. For at de skal kunne vurdere 
om løsningen er tilfredsstillende, og at det er avsatt tilstrekkelig areal til vegformål må det 
utarbeides plan-, og profiltegninger over krysset. 
Det skal også innarbeides en bestemmelse som sikrer tilfredsstillende frisiktssoner. 
Tilslutt skriver de at planen må redegjøre for sikker skolevei.  
 
Rådmannens kommentar: Byggeområde BB1 ligger noe nærmere Kystveien enn byggegrensen på 
30 m. Med henvisning til retningslinjene det er vist til er det viktigst i dette tilfellet at det er nok areal 
til gang- og sykkelfelt. Det er ikke foreslått endringer på selve Kystveien, men det er lagt opp til 
endringer av krysset mellom Støperiveien og Kystveien. I følge planbeskrivelsen skal ikke forslaget 
være til hinder for eventuell fremtidig løsning for gående og syklende. 
Adkomsten er dimensjonert som kryss, med utgangspunkt i gjeldende håndbøker. Krysset er noe 
forbedret med siktssoner og noe senking av veiens høybrekk akkurat her.  
Det er redegjort for sikker skoleveg i planbeskrivelsen.  
 
Aust-Agder fylkeskommune, brev datert 9.3.2017:  
Plan- og naturseksjonen forutsetter at man i planarbeidet legger til rette for gange og sykkel, 
samt allmennhetens muligheter for ferdsel og opphold i strandsonen. Videre må  
alminnelige planhensyn ivaretas i den videre prosessen. 
I innspillet av 04.07.2012 som ble gitt til forrige oppstartsmelding for området ble det 
vektlagt at Hauodden fortsatt skal forbli friområde. Dette skal ifølge oppstartsmeldingen 
ivaretas i det nåværende planarbeidet. 
Kulturminnevernseksjonen har innspill om at en eventuell utvikling av området ikke må gå på 
akkord med den bevaringsverdige bebyggelsen i form, volum og utrykk.  
Når det gjelder automatisk fredede kulturminner, har området lavt potensiale for funn, og 
seksjonen finner det ikke nødvendig med ytterligere registrering. 
Norsk Maritimt Museum har ingen merknader til planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar: Alminnelige planhensyn er tatt i planprosessen. Friområdet på 
Hauodden er videreført med samme formål.  
Det er vedlagt illustrasjoner og fotomontasje som viser hvordan de har tenkt seg volumene og 
utformingen i forhold til omgivelsene. Det tas til orientering at det ikke er nødvendig med 
arkeologiske undersøkelser verken på land eller i sjø. 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 03.03.2017: 
Siden forrige melding (2012) er det kommet nye og sterkere føringer for klima og energi.  
 
Planarbeidet må søke løsninger med vekt på korte og attraktive traseer for gående, og at disse 
sees i sammenhenger med gangnettet for øvrig i området. 
Det er særlig viktig at kommunen setter krav til bokvalitet, både i planleggingen og i 
gjennomføringen. 
Allmennhetens tilgang i strandsonen er av nasjonal interesse og vi forventer at kommunen 
utvikler og sikrer frilufts- og rekreasjonsområder langs sjøen og at planarbeidet søker å bevare og 
videreutvikle stedets grønnstruktur. 
Det må foretas en særskilt vurdering av hvordan stormflo og framtidig havnivåstigning vil påvirke 
planområdet. 
Miljøtiltak må prioriteres ved etablering av småbåthavner, og det må legges bestemmelser i planen 
som sikrer dette. De viser også til retningslinjer for behandling av støy og minner om at det skal 
legges vekt på at alle boenheter får en stille side samt tilgang til egnet uteoppholdsareal med 
tilfredsstillende støyforhold. 
 
Rådmannens kommentar: Forslagsstiller mener at området på Havstadodden er planlagt i tråd 
med nasjonal politikk for klima- og miljøvennlig utvikling, både på bakgrunn av lokalisering og 
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løsninger i planforslaget.  Det er sikret gangforbindelser forbi planområdet, men disse er regulert til 
privat eierform, da både adkomstveier og naboeiendommer er private. Friområdet på Hauodden er 
videreført med dette formålet, og det er derfor fortsatt sikret et offentlig tilgjengelig område ved 
sjøen, som også kan benyttes til bading.  
Det er sendt inn risiko- og sårbarhetsanalyse, og flomgrensen er satt til 3 moh. Nødvendige 
rapporter for forurensning og støy følger vedlagt. Forurensningsloven gjelder uavhengig av 
reguleringsplanen.  
 
Kystverket Sørøst, brev datert 13.02.2017: 
Planområdet ligger nær hovedleden igjennom Tromøysund. Området kan være utsatt for bølger fra 
skipsfart. Ved planlegging i sjø må det vurderes hvorvidt planforslaget vil påvirke sikkerheten og 
fremkommeligheten for alle brukere av sjøen. De gir råd om at videre planarbeid skjer i samråd 
med Arendal Havn. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), region Sør, e-post datert 17. februar 2017 
På grunn av store saksmengder har de ikke ressurser til å gi konkrete innspill til denne planen. 
Kommunene må tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og 
ekstremvær. 
 
Rådmannens kommentar: Tas til orientering, siden de ikke har uttalt seg konkret til planforslaget. 
 
Carl Gjeruldsen, Havstadodden 6, e-post datert 5. mars 2017: 
De ønsker ikke å miste noe utsikt foran huset. De har også servitutt på bryggen ved sjøen, og 
ønsker å beholde eksisterende brygge. Det er en gammel vandringsvei foran huset, som også bør 
bevares. De har veirett ned til huset.  
Vedlagt følger noen dokumenter angående eiendommen, båtfeste og bryggeparsell.  
 
Rådmannens kommentar: Merknaden tar opp privatrettslige forhold som ikke kommunen har 
mulighet til å gripe inn i. Det er tatt hensyn til merknaden ved at brygge er regulert inn med privat 
eierform. Eksisterende bruk videreføres. 
 
Nicolay Ljøstad, Havstadodden 7, brev datert 21.02.2017: 
Et område rundt slipp og vinsjhus har blitt disponert av Havstadodden 7 etter avtale med tidligere 
eier. Området har vært brukt av dem siden 1963.  
 
Rådmannens kommentar: Arealene og slipp som er vist til i merknaden er foreslått regulert inn 
med privat eierform. Område ved bolig er foreslått regulert inn med boligformål. Det legges ikke 
opp til nye tiltak i disse områdene. Eksisterende bruk videreføres. Forholdet til tidligere avtaler må 
løses privat. 
 
Siri Åril, eier av «esso-tomta», på vegne av fire søsken, brev mottatt mars 2017: 
De ønsker å utnytte eiendommene til fremtidig boligbebyggelse, og gi innspill om dette ved 
rullering av kommuneplanen i løpet av mars 2017. Eiendommene er i dag avsatt til 
forretningsformål i kommuneplanen. 
De mener det er riktig å se arealutnyttelsen i området i sammenheng. De vil tro at det kanskje er 
tilstrekkelig med en avkjørsel i fremtiden, pluss tilgangen til slippen ved avkjøringen til 
Støperiveien.  
Naboeiendommene må ikke utnyttes på en slik måte at bruken av deres flytebrygger 
vanskeliggjøres.  
 
Rådmannens kommentar: Dette planforslaget vil ikke få noen konsekvenser for løsninger, eller 
utnyttelse av Esso-tomta i fremtiden. Grunneier må selv regulere inn fornuftig avkjørsel.  
 
Støperiveien Velforening, brev datert 9.3.2017:  
De er i utgangspunktet positive til at det oppføres boliger på Havstadodden, men 
er skeptiske til den økte trafikkbelastningen det planlagte volumet vil medføre. Trafikkøkningen 
antas å bli vesentlig. 
Støperiveien er smal, svingete og uoversiktlig flere steder, med adkomster, trapper og   
lignende fra eiendommene rett ut i veibanen. De er innstilt på et godt samarbeid med utbygger. 
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De er positive til at krysset mot Kystveien utbedres med siktsoner, men de ber 
om at alternative adkomster til Havstadodden vurderes på nytt, hvis det skal bygges 50 enheter. 
Ny båthavn bør anlegges lengst mulig mot nord/øst for å ta hensyn til de eksisterende boligene. 
Vedlagt følger bilder som viser at hus og hagemurer ligger helt inntil veien, og to tidligere 
merknader. 
Brev av 13. august 2008, som ligger ved viser at de også den gangen var bekymret for 
trafikksituasjonen. De gav også uttrykk for at det som skulle bygges måtte være eneboliger og to-
mannsboliger, og at de ikke ville akseptere noe som liknet blokkbebyggelse. 
I brevet fra det første varslet i denne omgang fra 2012, skriver de at de er positive til boligformål, 
men at Støperiveien ikke vil tåle en økning til 40 boenheter.  
 
Rådmannens kommentar: Forslagsstiller har hatt befaring og møte med foreningen.  
Krysset mellom Støperiveien og Kystveien skal utbedres.  
Alternativ adkomst gjennom Havstad er vurdert på nytt, men det lar seg ikke gjennomføre i 
hovedsak pga. stigningsforhold, i tillegg til at denne veien går over private eiendommer. 
Den lave parkeringsdekningen vil også bidra til mindre biltrafikk. Antall boenheter er begrenset til 
29 på Havstadodden. 
 

Rådmannens vurdering 

Forholdet til kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 
Havstadodden ble gjort om fra næringsformål til kombinert formål, bolig og næring, etter innspill i 
kommuneplanen i 2007.  
Havstad er markert som hensynssone H570_77 - hensynssone kulturmiljø. Hoveddelen av 
byggeområdet ytterst på Havstadodden er ikke omfattet av hensynssonen. 
Byggegrense til sjø er lagt i kystlinja i dette området. 
Hauodden og deler av Kystveien er regulert, og dermed satt av til detaljeringssone, dvs 
reguleringsplan gjelder, i kommuneplanen. Hauodden reguleres på nytt, og kryssløsningen 
fornyes.  
 
I kapittel 12, arealpolitikk står det at en viktig målsetting må være å redusere transportbehovet, og 
bygge tettere. Det skal også planlegges for god bokvalitet, med gode uteoppholdsarealer, som 
legger til rette for sosiale møteplasser, og i nærheten av servicetilbud og friområder. 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens føringer. 
 
Utbyggingsvolum 
I følge referatet fra oppstartsmøtet i 2012 var det planer om å legge til rette for ca. 30 leiligheter. 
Da planområdet ble utvidet i 2017, ble det opplyst 30-40 enheter ytterst, og 10 boenheter ute ved 
Kystveien. Planforslaget som ble avvist i vinter la til rette for 49 boenheter. 
Nå er det foreslått maksimim 29 boenheter ytterst, som er avhengig av den smale Støperiveien 
som adkomst, og 9 enheter i byggeområdet som ligger ute ved Kystveien, tilsammen 38 enheter. 
Dette sammenfaller med det partene tidligere er varslet om.  
 
Trafikk 
Krysset til Kystveien er foreslått regulert med utvidet frisiktssone, veien blir også senket noe og 
breddeutvidet i dette området. Adkomstveien ellers reguleres som dagens, dvs at det bare er plass 
til en kjørebane. Det er lagt inn møteplasser, også som i dag. 
Da NorBetong hadde virksomhet her bestod trafikken av 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 estimert til 10 pr. dag en vei.  
Antall leiligheter er redusert med 11 i forhold til planforslaget som ble avvist. Med en maks p-
dekning for personbil på 1,25 pr. boenhet, god bussforbindelse, og bare 2 km til Arendal sentrum, 
vil de nye boenhetene generere lite biltrafikk ifølge planbeskrivelsen.  Det er gjort beregninger som 
går ut på at frekvensen vil bli omtrent den samme som da betongvirksomheten var her, men 
forskjellen er at det nå kun vil dreie seg om personbiler. 
 
Alternative adkomstveier 
Alternativ adkomst over den veien som kalles Havstadodden, vil ikke la seg gjennomføre fordi den 
blir altfor bratt over kneika, og privathus ligger helt ut til veikant.  
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Denne veien vil imidlertid være godt egnet til skolevei og snarvei over til bussholdeplassen, som et 
supplement til Støperiveien.  
 
Rikspolitiske retningslinjer, forhold til barn og unges oppvekstvilkår 
Det er lagt til rette for lekeplass og møteplasser innenfor planområdet. Det er tatt utgangspunkt i 
kommunens egne retningslinjer for opphold, lek og rekreasjon. Det er et eget offentlig friområde, 
Hauodden, innenfor området. Lekeplassen, F_U3 vil gi muligheter for lek i terreng, aking, klatring i 
trær osv, og kan også være aktuell for andre barn i nabolaget. Bryggene antas å være mest aktuelle 
sommerstid, særlig for større barn og ungdom. 
Det er to mulige gangadkomster fra Havstadodden til Kystveien; Støperiveien og tvers over 
Havstadodden. Skolebarna må krysse Kystveien, men blir ledet via fortau og gangfelt til en snarvei 
opp Havstadlia til skolen. Det er ca 8-900 meter. 
 
Friluftliv og uteopphold 
Songe og Birkenlund- området byr på gode og varierte muligheter for friluftsliv til alle årstider. 
Innenfor planområdet er Hauodden, en liten odde som er eksisterende friområde, med lett tilgang 
fra veien, og over bryggene. Ellers vises det til et større offentlig friområde som nylig er regulert på 
Vindholmen, og parken i Barbubukt. Det er heller ikke langt til lysløypa innenfor Birkenlund, der det 
er store sammenhengende friområder og løypesystemer.  Isen legger seg dessuten tidlig i 
Songebukta, og da kan det bli gode skøyte-muligheter. Om sommeren er det selvsagt båtlivet og 
opphold på bryggene som er mest attraktivt.  
Internt i planområdet er det lagt opp til gode og varierte uteoppholdsområder. Det er to 
lekeplasser- en i forbindelse med bryggene, og en for litt mer utfordrende lek i skrenten bak 
byggeområdet. Sistnevnte kan også tiltrekke seg barn fra nabolaget. Det er forbindelse mellom de 
ulike uteoppholdsområdene under bygget i første etasje. Planforslaget gir dermed et godt 
potensiale for møteplasser på tvers av generasjoner.  
 
Universell utforming  
Utforming av leilighetsbyggene og leiligheter må ivareta krav i teknisk forskrift, TEK-17. 
Adkomstvei vil, ifølge planbeskrivelsen, være universelt tilgjengelig frem til inngangssonene. Alle 
uteområder der det skal opparbeides lekeplasser vil ligge universelt tilgjengelig.  
Friområdet på Hauodden videreføres som i dag. Dette området er ikke universelt tilgjengelig. 
 
Teknisk infrastruktur  
Vann og avløp må hentes i Kystveien, det gjelder også brannvann. 
Det må tas hensyn til eksisterende avløpsløsninger i tilknytning til det regulerte området. 
Veien forbi BB1 vil bli noe forbedret, høybrekket ut mot Kystveien flates noe ut, det vil bli en mindre 
breddeutvidelse og forsvarlige siktssoner vil bli etablert. Ellers er Støperiveien regulert som 
eksisterende, det er ikke muligheter for forbedringer eller fortau.  
 
Biologisk mangfold  
Kystområdene i Arendal er godt kartlagt av biologer og det er flere observasjoner av arter i 
artsdatabanken. Langs kystlinja ligger det registrert oppvekstområde for sjøaure og torsk. Hele 
denne strekningen er bebygd med småbåtanlegg, og rådmannen kan ikke se at det planlagte 
småbåtanlegget skulle utgjøre noen vesentlig endring i denne sammenhengen.  
Med dette vurderes prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 som godt ivaretatt. 
 
Forurensning 
Området er forurenset, og må ryddes før det kan tas i bruk til boligformål. Forurensningslovgivningen 
gjelder uavhengig av reguleringsplanen. 
 
Støy 
Planlagt bebyggelse BB1 vil ligge i gul støysone. Lekeplassen ligger i stor grad utenfor 
støysone. Planlagte leilighetsbygg BB2, ligger utenfor støysone, men det vil kreves noe skjerming 
av terrasser/ balkonger. Lekeplass og uteopphold langs bryggene ligger utenfor støysone.  
Anbefalingene til reguleringsbestemmelser i rapporten er fulgt opp i forslaget.  
 
Klimakonsekvenser 
Planområdet ligger sentralt i forhold til skole, og like ved hovedkollektivåre. Det er bussholdeplass 
ute ved Kystveien. Det er heller ikke langt inn til Arendal sentrum, med mange arbeidsplassene og 
kulturelle tilbud. Det er godt tilrettelagt for å gå eller sykle til sentrum. 
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Nærmeste dagligvarebutikk med posttjeneste er oppe ved Gamle Songevei, ca 800 meter fra 
planområdet. Beliggenheten tilsier dermed at transportbehovet med privatbil bør være lavt. 
Utnyttelsen er også maksimalt av hva området kan tåle. 
Det er en øvre begrensning på antall parkeringsplasser satt til 1,25 pr. enhet, noe som bidrar til å 
begrense hvor mange biler en familie kan ha. Det skal være minimum 1,5 sykkelparkeringsplasser 
pr. enhet.  
Det kan ikke bygges under kote 3 moh, bortsett fra parkeringskjeller. Overvannshåndtering må løses 
lokalt, og det må tas hensyn til Støperiveien, som ligger på et lavere nivå, på ca kote 2 moh., slik at 
overvannet ledes til sjø innenfor planområdet.  
Utbygger skriver at det foreløpig ikke er tatt stilling til hvilke type energiløsning det skal legges til 
rette for i de nye leilighetsbyggene.  
Planforslaget er dermed positivt med tanke på klimakonsekvenser. 
 
Kulturminner 
På eiendommen står det i dag ulike konstruksjoner som ble brukt i betongverket. Anlegget er 
unntatt fra hensynssone bevaring i kommuneplanen, som gjelder for resten av Havtad. 
Bebyggelsen på Havstadodden består av boliger med ulik opprinnelse, uten noen klare 
karaktertrekk. Havblikk, som opprinnelig var et leilighetsbygg for pensjonerte sjøfolk, er et 
blikkfang.  Vi ser av vedlagte fotomontasje hvordan synsfeltet består av mengder av eneboliger, til 
dels i klynger ned mot sjøen, og enkelte større leilighetsbygg. Utbyggingen bryter med 
omkringliggende eneboligbebyggelse, men viderefører inntrykket av området med en annen type 
bruk og høyere utnytting, slik som tomten har vært utnyttet i en lengre periode med 
næringsvirksomhet. Det nye bygget vil føye seg inn i totalinntrykket. 
 
Estetikk og tilpasning  

Området har vært benyttet til industrivirksomhet siden midten av 1800-tallet, og sist med betongverk 
med til dels store konstruksjoner. 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. Det er 
foreslått regulert inn to bygg på Havstadodden, ett i 4 etg., og ett bygg som har en inntrukket 5 etg.  
Det planlegges leilighetsbygg utført i stål og betong, for å videreføre noe av uttrykket fra den gang 
det var industri her. Leilighetsbygget er på det høyeste ikke høyere enn de konstruksjonene som er 
i området i dag. 
 
Bygningene vil få terrengmessig ryggdekning i heia bak området, som ligger noe over høyeste tak 
på leilighetsbygget, og fra landskapet nord for Kystveien, og vil dermed ikke få silhuettvirkning på 
avstand.  
 
Fotomontasjen viser et ganske stort volum i forhold til bebyggelsen lokalt på Havstad, men det 
refereres til flere store blokker i området, slik som Bellevue og Holmen. Det vises spesielt til 
Vindholmen, der reguleringsplanen nylig er vedtatt. På Vindholmen kan det bli bygninger helt opp i 
8 etasjer. Også her er det god ryggdekning i heia bak. 
 
Eiendomsforhold 
Oppmålingsavdelingen gjør oppmerksom på at det er en del usikre grenser i området. 
Det er også en del privatrettslige forhold angående veiretter og bruksrettigheter innenfor 
planområdet. 
 
Utbyggingavtale 
Det er ikke offentlige arealer med unntak av renovasjonsområdet som skal overtas til drift og 
vedlikehold av kommunen, og derfor ikke behov for utbyggingsavtale. 
Friområdet og bryggene på Hauodden er offentlig allerede.  
 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak 

Planforslaget innebærer ingen driftskostnader for kommunen. 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 19. juni 2018. 
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