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1. Sammendrag 
Det knapt 10 daa store området på Havsøy i Eigersund reguleres i hovedsak til boligformål med 
tilhørende anlegg. Det legges opp til 3 nye boliger i planområdets nordlige del, mens det resterende 
området stort sett reguleres slik som det foreligger i dag. 

2. Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse i samsvar med kommuneplanen på 
eiendommene gnr/bnr 46/249 og 46/238. Planområdet for øvrig foreslås regulert slik det er etablert.  

 

Figur 1 - Reguleringsarbeidet omhandler i hovedsak gnr/bnr 46/249 og 46/238 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, berørte eiendommer  
Prosjektil Areal AS fremmer forslag om en reguleringsplan for Plannr.: 19640001-04 på vegne av Rett 
Eiendom AS. Reguleringsarbeidet omfatter primært eiendommen gnr/bnr 46/249 som har et areal på 
676,3 m2. Følgende eiendommer er lokalisert helt eller delvis innenfor planområdet: 
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Gnr/Bnr Areal [m2] Antall eiere 
46/24 613 2 
46/67 593,2 2 
46/221 84,2 1 
46/231 1009,8 1 
46/232 939,1 2 
46/237 428,1 2 
46/238 446,8 1 
46/248 509,7* 2 
46/249 676,3 1 
46/250 819,8* 2 
46/304 589,1 1 
46/323 769 1 
46/350 788,4 2 
46/495 779,9 1 
46/498 615,9 4 
46/1036 566,6 2 
46/1086 613,4 1 
Totalt 9898,6** 28 
*Kun deler av areal er innenfor planavgrensning 
**Omfatter ikke totalt areal av eiendommer som bare er delvis innen plangrensen 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
Ingen kjente tidligere vedtak i saken. 

2.4 Utbyggingsavtaler 
Samtidig med varsel om planoppstart ble det varslet at arbeidet med utbyggingsavtale for området 
ble satt i gang.  

2.5 Krav om konsekvensutredning?  
Planen er i henhold til kommuneplanen, og er derfor vurdert til ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning. Reguleringen anses ikke å kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  

3. Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 
Det ble holdt oppstartsmøte for reguleringen 15.09.2015 på plankontoret i Eigersund kommune. 
Tilstede på møte var Eigersund kommune v/Dag Kjetil Tonheim, Rett Eiendom AS ved/Tor Jan 
Rosland og Prosjektil Areal AS ved/Trond Heskestad og Kristina Hjorteland. I etterkant av møtet ble 
det gjennomført befaring på tomten av representanter fra Rett Eiendom AS og Prosjektil Areal AS. 

Varsel om planoppstart ble annonsert på Eigersund kommune sine hjemmesider og i Dalane tidene 
21.09.15, samt ved brev til tilstøtende grunneiere og myndigheter. 6 merknader ble mottatt. 
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4. Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordnede planer  
Regionale planer 
Fylkesdelplan for friluft, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) 

Kommuneplan 
Eigersund kommune, Kommuneplanens arealdel 2011-2022 

Planområdet er i Eigersunds kommuneplan satt av til boligformål.  

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Tilgrensende planer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planid Plannavn Årstall 

20100001 Boliger Nyeveien, 
Dalandeveien, 
Havsøyveien og 
Kalhammerveien 
(1-25) 

2011 

20120010 Boligfelt Nyeveien 
72 (1-24) 

2012 

Figur 2 - Havsøyområdet 1966 (1-2) 

Figur 3 - Tilgrensende planer 
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4.4 Temaplaner 
Ingen relevante temaplaner foreligger for planområdet.  

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
Barn og unges interesser i planlegging 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) 

Har til hensikt å sikre barn og unges rettigheter i plan- og byggeprosessen. Arealer som skal brukes av 
barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Det skal i 
nærmiljøet finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 

T-1082 Verna vassdrag 
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 

Planområdet omfatter ingen vernede vassdrag. 

Strandsonen  
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 

Planområdet ligger ikke innenfor 100-metersbeltet for strandsone.  

Klima- og energiplanlegging 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene(2009)   

Fokus på klimagassreduserende tiltak i planleggingen. 

Støy 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

Planområdet ligger ikke innenfor noen registrerte støysoner. Veiene på og omkring planområdet er 
mindre kommunale og private veier, det er derfor ikke grunn til å tro at dette er en utfordring i 
området. 

Riks- og fylkesveger 
Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven (1994) 

Samordnet areal- og transportplanlegging som utvikles på en slik måte at det fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse.  

Vindkraftanlegg 
Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg (2007) 

Planområdet er ikke aktuelt for lokalisering av vindkraftanlegg.  

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 
Planområdet er lokalisert nordøst på Hafsøya i Eigersund, omtrent 1,5 km fra sentrum.  
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet består av boligformål i kommuneplanen. I nord, sør og vest grenser området også til 
boligområde, mens det i øst er lokalisert et LNFR-område.  

Flere av områdene rundt er utsatt for flomfare, flomsone for 200 årsflom strekker seg noe innover 
planområdets sørlige del. Dette er merket i plankart.  

5.3 Stedets karakter 
Området har en nokså homogen bygningsmasse hovedsakelig bestående av frittliggende eneboliger i 
tradisjonell stil. Bebyggelsesmønsteret følger ikke noe strengt rutenett, men forholder seg mer til 
terrenget og de eksisterende vegene.  

5.4 Landskap  
Den laveste delen av planområdet ligger på kote 15 
og øker helt opp til en topp på kote 31 nord på 
området. Flere deler av området har svært bratt 
terreng (se skråningsanalyse i punkt 5.12). 

Tomten gnr/bnr 46/29, som hovedsakelig skal 
bygges ut, er noe lang og smal med et nokså bratt 
terreng med helning mot vest. På grunn av 
topografien og omliggende bebyggelse har tomten 
utmerkede solforhold. Det bratte terrenget gir dog 
noen utfordringer i forhold til uteoppholdsareal. 

Planområdet omfatter bare område med 
eksisterende boligbebyggelse, samt enkelttomter 

Figur 5 - Topografi 

Figur 4 - Lokalisering 
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avsatt til samme formål. Man finner ikke landskap av større kulturell eller estetisk verdi innad i 
området. 

Den nærmeste målestasjonen til planområdet er Eigerøya, omtrent 7 km i luftlinje fra planområdet. 
De dominerende vindretningene er fra nordvest, øst og sørøst. 

 
Figur 6 - Vindrose Eigerøya, Eigersund 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen registrert kulturminner eller –miljø innenfor planområdet.  

5.6 Naturverdier  
Planområdet ligger nokså nært Slettebøvatnet, som blant annet huser flere fuglearter. Viltområdet 
for arten Dvergdykker strekker seg også utover deler av planområdets østre del.  

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Det finnes hverken lekeplasser eller offentlige rekreasjonsarealer innenfor planavgrensningen. 
Området ligger dog tett opptil Slettebøvatnet hvor man har tilgang på fine turmuligheter.  

5.8 Landbruk 
Hele planområdet er bebygd og omfatter ikke dyrket mark. Det finnes derimot landbruksområder 
som grenser opp mot planområdet i både øst og vest.  

5.9 Trafikkforhold 
Atkomst til området skjer via Kalvehageveien i sør, og via Kalhammerveien i nord. Kalvehageveien er 
koblet til Nyeveien som følger planområdets østre grense, mens Kalhammerveien er koblet opp mot 
Hafsøyveien og videre til blant annet Gamleveien. Begge atkomstveiene er private, mens de 
omkringliggende veiene er kommunale.  
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Det er ikke registrert ÅDT på noen av veiene på planområdet da dette er nokså små veier. 
Hafsøyveien rett nord for området hadde en ÅDT på 1000 kjøretøy i 2012. 

Man finner ingen ulykkepunkt i direkte nærhet til området, men det har vært forekomster på 
Nyeveien både nord og sør for området. I nord hvor Nyeveien møter Rv42 Krossmoveien er det snakk 
om ulykker som involverer motoriserte kjøretøy, mens på det sørlige punktet langs Nyeveien er det 
overvekt av ulykker som involverer sykkel. 

Den nærmeste busstoppen til planområdet ligger langs Krossmoveien, nord for planområdet dersom 
man krysser Hestevad bro, ca. 350 m fra planområdets nordre kant. Her går det omtrent 20 
bussavganger per dag. I tillegg til dette er det omtrent 1,5 km til Eigersund sentrum hvor man har et 
mer bredt kollektivtilbud, samt ca. 1 km til Eigersund togstasjon.  

Det er ingen fortau innenfor planområdet. 

5.10 Barns interesser 
Eigersund kommune har kategorisert 
lekeplassene de drifter i tre kategorier; 
grønn, gul og rød. Lekeplasser i rød kategori 
er i svært dårlig stand og legges ned 
omgående. Innen gul kategori havner 
lekeplasser med vesentlige mangler og 
avvik, disse vurderes løpende for overføring 
til rød kategori. Lekeplasser med få eller 
ingen avvik havner i grønn kategori. 

De nærmeste lekeplassene til planområdet 
havner under gul kategori, og man må 
omtrent en halv kilometer bort før man 
finner en lekeplass som faller under grønn 
kategori. 

Det er ikke registrert barnetråkk i Eigersund 
kommune. 

5.11 Sosial infrastruktur 
5.11.1 Skolekapasitet 
Den nærmeste skolen, Gamleveien skole, ligger under en halv kilometer fra planområdet. Dette er 
imidlertid en religiøs privatskole. De nærmeste offentlige skolene til planområdet er Lagård 
ungdomskole og Dalane videregående skole som begge er lokalisert omtrent 1 km unna i nordlig 
retning. Foruten disse to finner man Grøne Bråden skole ca. 1,5 km unna og Husabø skole ca. 2 km 
unna.  

Lagård ungdomsskole er bygd for 4 paralleller, og det er for tiden plass til flere elever enn man har på 
skolen. Grøne Bråden er nærmeste barneskole til planområdet, her er det noe varierende kapasitet 
på de ulike trinnene. Enkelte trinn har plass til noen få til, mens andre er helt fulle.  

Figur 7 - Lekeplasser 
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5.11.2 Barnehagedekning 
Nærmeste barnehage til området er Raketten andelsbarnehage som er lokalisert nord for 
planområdet, omtrent 0,8 km borte.  
Barnehagedekningen i Eigersund kommune lå 2,2 % under landsgjennomsnittet i 2014 med en 
dekning på 88,0 %. Dette var en økning på omtrent 1 % fra året før (Telemarksforskning). 

5.12 Universell tilgjengelighet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Skråningsanalyse 
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En god del av planområdet har en betydelig helning, da spesielt tomten som skal fortettes med to 
nye boliger. Begge tilkomstveiene til området, Kalhammerveien i nord og sør, har partier med en 
helning som overstiger 1:8. Dette gjør store deler av området mindre egnet for rullestol- og 
rullatorbrukere.  

5.13 Teknisk infrastruktur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.14 Grunnforhold 
Planområdet ligger ikke innenfor hensynssone for skred i kommuneplanen. 

5.15 Støyforhold 
Planområdet ligger ikke innenfor målte støysoner.  

5.16 Luftforurensing 
Det er ikke registrert luftforurensning i området.  

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Reguleringen anses ikke å kunne få vesentlige virkninger for risiko og sårbarhet, se sjekkliste. 

Figur 9 - Vann og avløp 
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5.18 Analyser/ utredninger 
Det er ikke utført noen spesielle analyser eller utredninger i forbindelse med saken.  

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
Planområdet er på 9,89 daa, hvorav tomt 46/249 har et areal på ca. 0,68 daa.  

 

6.1.1 Reguleringsformål 
Arealet skal fordeles på følgende formål: 

- Bebyggelse og anlegg 
o Boligbebyggelse   9,24 daa 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
o Veg     0,56 daa 
o Parkering    0,09 daa 

Totalt      9,89 daa 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av eiendommen gnr. 46 bnr. 249 med 2 nye 
boliger, 1 ny bolig på gnr. 46 bnr. 238, samt en opptegning av det resterende planområdet.  

Figur 10 - Reguleringsplan 
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Eksisterende veger reguleres inn, de nye boligene på tomten gnr/bnr 46/249 og 46/238 får atkomst 
fra Kalhammerveien i nord. 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Den nye bebyggelsen består av 2 nye vestvendte boliger på gnr/bnr 46/249, samt 1 ny bolig på 
46/238. Bygningene er plassert mest mulig hensiktsmessig i forhold til topografi og solforhold.  

6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Bebyggelsens høyde fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng skal ikke overstige 7,0 meter til 
hovedgesims og 9 meter til møne ved saltak. For hus med pulttak skal høyeste gesims ikke overstige 
7,5 meter.  

6.3.2 Grad av utnytting   
Utnyttelsesgrad for området er satt til % BYA = 50 %. Dette grunnet områdets nærhet til Eigersund 
sentrum.  

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Det planlegges 2 nye boenheter på tomten gnr/bnr 46/249, og 1 ny boenhet på tomten gnr/bnr 
46/238. Den eksisterende eneboligen som er oppført på grensen mellom de to tomtene vil rives.  

6.4 Boligmiljø/bokvalitet 
Forslaget har til hensikt å få til en viss fortetting av området på Hafsøy. De nye boligene vil ligge fint 
til i et rolig boligstrøk med flott utsikt over øya. 

Planområdet ligger knappe 1,5 km fra Eigersund sentrum hvor man finner et bredt tilbud av butikker 
og servicetilbud. Nærhet til både sentrum og togstasjon kan være med på å fremme sykling og gange 
som transportform for beboerne i området.  

6.5 Parkering 
Parkering på tomten 46/249 følger normen med en privat parkeringsplass og en gjesteparkering per 
boenhet, hvorav 50 % er overdekte.  
Parkeringen er lokalisert nord på tomten ved innkjørsel og består av en carport per bolig med én 
oppstillingsplass foran hver av dem.  
Boligene på gnr/bnr 46/498 bruker i dag arealet nord for gnr/bnr 46/249 til gjesteparkering. Dette 
blir oppretthold gjennom reguleringsplanen.  

6.6 Tilknytning til infrastruktur 
Området skal tilknyttes offentlig vann og avløp.  

6.7 Trafikkløsning 
6.7.1 Kjøreatkomst 
De nye boligene nord i planområdet får atkomst fra Kalhammerveien. Planområdet er tilknyttet 
Hafsøyveien i nord, og Nyeveien langs hele den østre delen.  
6.7.2 Utforming av veger 
Veier følger eksisterende geometri. Alle vegene på området har partier som er brattere enn 1:8, og 
er ikke egnede for rullator- og rullestolbrukere.  
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6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Det er ikke opparbeidet fortau eller sykkelsti innenfor planområdet. Området er dog lite trafikkert, og 
det forutsettes at gående og syklende trygt kan bruke veien sammen med bilene.  

6.7.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
F_veg 1 i nord gir atkomst til tomtene gnr/bnr 46/498, 46/249, 46/237, 46/232, 46/238 og 46/231. 
F_veg 2 i sør er en del av tomt 46/350, og gir i tillegg atkomst for eiendommene 46/1036 og 46/495. 
F_veg 3 ligger delvis under gnr/bnr 46/67 og delvis under 46/304. Den gir atkomst for disse to 
eiendommene, samt eventuell fremtidig bebyggelse på gnr/bnr 46/1086.  

6.8 Miljøoppfølging 
6.8.1 Universell utforming 
Områdets topografi og eksisterende vegnett gjør det utfordrende å tilrettelegge for universell 
tilgjengelighet.  

6.8.2 Uteoppholdsareal 
Planområdet omfatter ikke noe felles uteoppholdsareal eller lekeplasser. Det er satt krav til rikelig 
med privat uteoppholdsareal i henhold til kommuneplanen. Uteoppholdsareal skal ha hensiktsmessig 
plassering og god orientering. 

Det settes krav om utarbeidelse av utomhusplan som redegjør for terrengplanering, parkering, 
renovasjon, forstøtningsmurer, m.m. ved søknad om byggetillatelse i reguleringsbestemmelsene.  

6.8.3 Kollektivtilbud 
Nærhet til busstopp, togstasjon og sentrum bør være et godt grunnlag for at beboerne i området til 
tider kan la bilen stå til fordel for gange, sykkel og kollektivtransport.  

6.8.4 Sosial infrastruktur 
Området har grei tilgang til skole og barnehage.  

6.8.5 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Det er knyttet en lav risiko til planforslaget, se sjekkliste. 

6.8.6 Rekkefølgebestemmelser 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være ferdigstilt før byggetillatelse på boliger innenfor 
planområdet gis. 

7. Konsekvensutredning 

Planen er i henhold til kommuneplanen, og er derfor vurdert til ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning. Reguleringen anses ikke å kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

8.1 Overordnede planer 
Reguleringsplanen forholder seg til overordnede planer, og bidrar til en mer sammenhengende 
planlegging i Havsøyområdet.  
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8.2 Stedets karakter 
Stedets karakter vil forbli omtrent uendret. Den nye bebyggelsen tar hensyn til eksisterende 
bebyggelse i forhold til høyde og plassering.  

8.3 Byform og estetikk 
Det er nedfelt i reguleringsbestemmelsene at estetikk skal ivaretas ved utforming av bebyggelsen 
både internt i reguleringsområdet og i forhold til bygde omgivelser.  

8.4 Hensyn til naboer 
Det bratte terrenget i området hvor det skal bygges ny bebyggelse bidrar til at det ikke hindrer sikt 
eller sol for nærliggende bebyggelse.  

8.5 Sol og skygge 
 

 

 

8.6 Ute- og oppholdsareal 
I henhold til Eigersunds kommuneplan settes 
det krav til minst 150 m2 uteoppholdsareal per 
bolig for de allerede bebygde tomtene. Delfelt 
B1 og B2 har krav om minst 130 m2 per bolig. 
På grunn av områdets nærhet til sentrum og 
togstasjon bør det være mulig med en større 
fortetting i området, dette er grunnen til at 
disse to feltene har et lavere krav til 
uteoppholdsareal enn det resterende 
området.  

8.7 Rekreasjonsinteresser/ 
rekreasjonsbruk 
Reguleringen tilfører ingen nye områder til 
rekreasjonsbruk. 

 
8.8 Trafikkforhold 
Økningen av boliger er marginal, og vil ikke medføre noen vesentlig økning av trafikk på de 
omkringliggende vegene.  

8.9 Barns interesser 
Situasjonen for barn i området vil forbli uendret. Ny bebyggelse vil føre til en liten økning i beboere, 
og bør ikke medføre et spesielt stort press på det eksisterende tilbudet.  

8.10 Sosial infrastruktur 
Området har grei tilgang til skole og barnehage.  

Figur 12 - Sol/skygge 21.03 kl. 15:00 Figur 11 - Sol/skygge 21.06 kl. 18:00 
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8.11 Universell tilgjengelighet 
Reguleringen medfører ingen endringer i vegnettet, og dermed heller ikke i forhold til universell 
tilgjengelighet.  

8.12 ROS 
Reguleringen anses ikke å kunne få vesentlige virkninger for risiko og sårbarhet, se sjekkliste. 

8.13 Teknisk infrastruktur 
Ny bebyggelse knyttes opp mot eksisterende infrastruktur.  

8.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det anses ikke å være noen spesielle problemer knyttet til hverken økonomi eller gjennomførbarhet.  

8.15 Avveining av virkninger 
Reguleringen vil totalt sett medføre lite forandringer for området. Ny bebyggelse tar hensyn til 
overordnede plankrav, eksisterende bebyggelse og solforhold. Alt i alt anses planforslaget å ha 
positive virkninger, spesielt i forhold til at man får en mer sammenhengende plan for området.  

9. Rikspolitiske retningslinjer 

9.1 Forslaget sett i forhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- 
og transportplanlegging” 
Planforslaget er i tråd med strategier og tiltak i ATPH for utbygging. Planen med arealbruk og formål 
er vurdert i forhold til senterstruktur, transportsoner, grøntstruktur, tap av naturområder, 
landbruksområder, biologisk mangfold og virkning på estetiske kvaliteter og for friluftsliv.  
Planen legger til rette for en utbygging som fortetting i nær tilknytning til eksisterende transportnett, 
kollektivtransport og gang- og sykkelvegnett. 

9.2 Forslaget sett i forhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges 
interesser i planleggingen” 
Bolig- og lekeområder blir sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

10.  Innkomne innspill 
 

  Fra Innhold/tema J/N Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statens vegvesen  Ingen vesentlige merknader   

2.  Regional-
planavdelingen, 
Rogaland 
Fylkeskommune 

 Vurdering av tetthet. 
 Viktig å sikre tilgang til gode 

uteoppholdsarealer. 
 Bør ta hensyn til stor 

høydeforskjell ved 
planlegging av uteområdet. 

 Tas til etterretning. 
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Private uttaler 

1.  Linda M. Nodland  De gamle boligene i 
vernesone 2 nærmest byen, 
de myke trafikantene, 
veinettet eller beboere har 
ikke kapasitet til mer trafikk i 
Nyeveien. Det kan ikke 
beregnes veiforbindelse i 
forbindelse med det nye 
planområdet via Nyeveien. 

 De to eiendommene som vil få nye 
boenheter er koblet til 
Kalhammerveien og vil dermed ha 
flere tilkomstmuligheter avhengig 
av hvor de skal/kommer fra. 
Nyeveien er her et av mange mulige 
valg. Utbyggingen vil kun føre til en 
økning av 2 boenheter, noe som vil 
utgjøre en marginal forskjell i 
forhold til trafikksituasjonen.  

2.  Sigurd Carlsen  Forespørsel om det er mulig 
å få regulert inn ny atkomst 
til Dalaneveien 27 og 29 i 
sammenheng med 
reguleringen. 

 Dalaneveien 27 og 29 ligger utenfor 
det varslede planområdet. Å ta 
dette med i planen vil kreve en ny 
varsling om oppstart og er derfor 
uaktuelt. 

3.  Harald Aarstad  For eiendom gnr/bnr 46/495 
vil det i fremtiden være 
behov for en utvidelse av 
nåværende bebyggelse. Bes 
om at dette tas hensyn til. 

 Tas til etterretning.  

4.  Åshild Bakken  På vegne av eier av tomten 
gnr/bnr 46/1036 bes det om 
at eiendommen reguleres til 
bolig.  

 Eiendommen vil reguleres til 
boligformål.  

 

10.1 Konklusjon og oppsummering av innspill 
Innkomne innspill frembringer ingen vesentlige utfordringer for reguleringsarbeidet.   

11. Avsluttende kommentar 
Planforslaget anses ikke å gjøre noen stor forskjell i det reelle miljøet på Havsøy, men er med på å 
sette klarere linjer for eventuelle fremtidige utbygginger i området.   

Forslaget medfører 3 nye boenheter på området, en total økning på 2 boenheter. Ny bebyggelse tar 
hensyn til eksisterende forhold, og anses ikke til å ville ha noen negativ virkning i forhold til dagens 
situasjon.  
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