
Hei, 
 
Vil gjerne komme med innspill til kommuneplanens arealdel: 2018-2035 Harstadrø. 
Jeg er eier av Øyungsvegen, Gnr: 84. Bnr: 8, som er en tomt på 7285 kvm og som i 
kommuneplan 2013-2029 er avsatt til boligformål.  
 
Jeg er sterkt imot flytting av grønn linje i Øyungsvegen og mener at denne tomten er best 
egnet til boligformål. Langs Øyungsvegen er det per dags dato etablert et boligområde, med 
flere eneboliger. Rundt Gnr 84, Bnr 8 er det boliger på alle kanter og det vil være unaturlig å 
flytte dette området over til et LNF-område når det per dags dato allerede er etablert boligfelt 
her, området som er rundt Øyungsvegen som i kommuneplan fra 2013-2029 er LNF, anses 
som et mye bedre område til å beholdes som LNF status. Områdets nærhet til skoler, 
barnehager, transport, butikker, post/bank og fritidsaktiviteter gjør tomten godt egnet til 
boligbygging. Fra tomten er det mindre enn 1 km til overnevnte.  
 
Dagens etablerte boligfelt rundt Øyungsvegen vil bli sterkt berørt av endring fra bolig til LNF. 
Boligverdien og tomteverdien for allerede etablerte eiendommer vil bli påvirket i antatt 
særdeles negativ grad og dette er også et argument for å opprettholde området til 
boligformål. Verditapet for eierne av allerede etablerte tomter/boliger er antatt til å bli store 
økonomiske tap ved at området blir til LNF. 
 
Tidligere har kommunen sagt til underskrevne at en av grunnen til at tomten kunne havne i et 
LNF område, var at eier ikke hadde foretatt seg noe for å utvikle tomten. Tomten ligger per 
dags dato ute for salg og dette gjenspeiler at jeg prøver å få utviklet denne tomten, gjennom 
salg til en eventuell utbygger/privatperson.  
 
Eiendomsmegler ble ansatt til å utføre en jobb for salg av tomt i Øyungsvegen 84/8. Megler 
innhentet da skriftlig informasjon fra kommunen at tomten var uregulert og avsatt til fremtidig 
boligformål, ingen skriftlig informasjon ble gitt om at tomtens reguleringsplaner var i endring 
(01.06.18).Etter nærmere undersøkelse og telefonsamtaler med kommunen legger de 
føringer om at området er i endring og kan bli satt over til LNF område. 
 
Det må også nevnes at på Gnr 84, Bnr: 8 er avsatt to nummer, Øyungsvegen 33 og 35. 
Dette ble gjort fordi det var bestemt at det skulle bygges boliger på denne tomten. 
Undertegnede har i flere sammenhenger vært i kontakt med kommunen angående utbygging 
og fikk til svar at man kunne like gjerne vente til utbygging av kommunal kloakk var 
gjennomført og at kommunen skulle gjøre dette i nær fremtid.  
 
Jeg anser Øyungsvegen og da spesielt tomt på Gnr 84/8 som en veldig god plass til å 
videreutvikle et allerede etablert boligfelt, det ville være unaturlig at et allerede bebygget 
område ble til et LNF område etter at feltet allerede er bygget ut. Dette område kan ikke 
brukes til de formål som ligger inn under LNF, men området og tomten passer perfekt for 
videreutvikling av allerede eksisterende boligbygging.  
 
Mvh. 
 
Dag Bekkevar. 
Øyungsvegen 31 
2034 Holter.  
 
Tlf nr: 413 180 46.  
Epost: dagbek@online.no 


