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NOTAT  

OPPDRAG Detaljregulering gnr 58 bnr 763, Harstad  DOKUMENTKODE 10221335-01-PLAN-NOT-001 

EMNE Planinitiativ   TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Per Strand Eiendom AS  OPPDRAGSLEDER Tom Langeid 

KONTAKTPERSON Per Inge Strand SAKSBEHANDLER Ivar Bjørnstad 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 5032 Arealplan og utredning, 
Nord 

 

I forbindelse med anmodning av oppstartsmøte oversendes planinitiativ iht. Forskrift om 
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1. 

Adresse:  Margrethe Jørgensens vei 15, Harstad kommune 
Gnr./bnr.:  58/763 
Tiltakshaver:  Per Strand Eiendom AS 

 

Punkt Redegjørelse 

a) formålet med planen Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av et 
forretningsbygg med tilhørende parkering og vegareal på 
eiendom 58/763 i Harstad. 

b) planområdet og om 
planarbeidet vil få 
virkninger utenfor 
planområdet 

Det aktuelle området er lokalisert i et område med handel- og 
næringsbebyggelse.  

Det antas at tiltaket vil generere en viss mengde trafikk i 
nærområdet, fra både gående, sykkel- og biltrafikk.  

Utarbeidelse av situasjonsplan som illustrerer kjøremønster for 
personbiler og tungtrafikk vurderes å være hensiktsmessig for å 
avklare fremtidig løsninger. 

c) planlagt bebyggelse, 
anlegg og andre tiltak 

Planen skal legge til rette for forretningsbebyggelse med 
tilhørende varemottak. 

Foreliggende konsept angir areal til parkering med 61 
biloppstillingsplasser og 56 sykkelparkeringsplasser i tråd med 
KPA.  

I tillegg viser foreliggende konsept internt veganlegg med 
adkomst fra Margrethe Jørgensens vei og snuplass. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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d) utbyggingsvolum og 
byggehøyder 

Konseptet legger opp til ca. 4.500 m2 forretningsbebyggelse i 1 
etasje. 

Bygningen har en høyde på ca. 7 meter fra bakkenivå som 
tilsvarer ca. kote +10.  

e) funksjonell og miljømessig 
kvalitet 

Tiltaket bidrar til utvikling av et nylig utfylt næringsareal, med 
tilhørende løsninger for trafikanter. 

f) tiltakets virkning på, og 
tilpasning til, landskap og 
omgivelser 

Planlagt bebyggelse framstår med et moderne formspråk, og 
bidrar sammen med kvalitet i utomhusanleggene til å heve 
området. 

g) forholdet til 
kommuneplan, eventuelle 
gjeldende 
reguleringsplaner og 
retningslinjer, og 
pågående planarbeid 

Det aktuelle området er i KPA 2020-2030 avsatt til 
sentrumsformål. 

Følgende bestemmelser gjelder for område BS5 i KPA: 

• Før områdene bebygges/tas i bruk, skal det utarbeides 
detaljreguleringsplan eller områdeplan. 

• Det tillates enkeltetableringer av detaljhandel ut over 
begrensningene i gjeldende reguleringsplan når hver 
enkeltetablering (forretning) er over 1500 m2 BRA. 
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Planlagt bebyggelse omfattes av Detaljreguleringsplan for 
Sjøkanten senter – Skoleveien, vedtatt 28.04.2005, sist endret 
24.10.2019. 

I gjeldende reguleringsplan er det aktuelle området avsatt til 
forretning/kontor/industri. 

Område F/K/I1 tillater bebyggelse inntil 75% BYA.  

Gesimshøyder i område F/K/I1 skal være maksimalt 12,5 m målt 
fra gjennomsnittlig planert terrengnivå, kote 16,5 m.o.h. 

Nødvendige takoppstikk, bygningsdeler som stikker mer enn 0,3 
m. opp over takflaten, som f.eks. heishus, ventilasjonshus, 
trappeløp med tak og annen inntil 20 % av takflaten er tillatt. 

Gesimshøydene gir mulighet for inntrukken toppetasje og 
parkeringskjeller under bygninger. 

Det skal stilles spesielt høye arkitektoniske krav til utforming av 
bygninger og anlegg i disse områder. 

Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det være gjennomført 
grunnundersøkelser som dokumenterer stabile grunnforhold. 

Det er tillatt med midlertidig mellomlagring av tunnelmasser, 
massedeponi på området. 

 

Planlagt tiltak er i tråd med overordnet plan. 

h) vesentlige interesser som 
berøres av planinitiativet 

Planlagt utbygging vil ikke berøre vesentlige interesser. 

Forhold som påvirkes av tiltaket vil bli nøyere sjekket gjennom 
planprosessen. 

i) hvordan 
samfunnssikkerhet skal 
ivaretas, blant annet 
gjennom å forebygge 
risiko og sårbarhet 

ROS-analyse blir utarbeidet som en del av planprosessen.  

I denne vil bl.a. forholdet til områdestabilitet og økt havnivå, 
stormflo og bølger bli fokusert. 

Ev. behov for avbøtende tiltak blir fulgt opp i 
planbestemmelsene. 
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j) hvilke berørte offentlige 
organer og andre 
interesserte som skal 
varsles om planoppstart 

Det avklares med Harstad kommune og gjennomføres i hht 
etablert praksis. 

k) prosesser for samarbeid 
og medvirkning fra 
berørte fagmyndigheter, 
grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 

Planarbeidet gjennomføres i hht. plan- og bygningslovens krav 
til medvirkning. 

Varsling om oppstart av planen og offentlig ettersyn 
annonseres i avis og på kommunen hjemmesider. Aktuelle 
naboer, grunneiere og fagmyndigheter blir informert direkte. 

l) vurderingen av om planen 
er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger, 
og hvordan kravene i 
tilfelle vil kunne bli 
ivaretatt 

Planen er i tråd med overordnede planer. 

Planarbeidet fanges ikke opp av § 6 eller § 7 i forskrift om 
konsekvensutredninger, og utløser dermed ikke automatisk 
utredningsplikt.  

Planarbeidet fanges opp av § 8, men vurderes ikke å medføre 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og fanges således 
ikke opp av § 10. 

Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt 
etter forskrift om konsekvensutredninger, og at 
reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess. 

 

 

 


