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DERES REF:   | VÅR REF:    Tromsø, 20. januar 2022 
DOKUMENTKODE: 713645-PLAN-BREV-006 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

 

 ENDRING AV DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HOLSTNESET 
 PLANNR 5402_614 
 

Iht. plan- og bygningslovens § 12-14 søkes det herved om endring av plan 614 Detaljert reguleringsplan for 
Holstneset. 

Detaljreguleringsplan for Holstneset ble vedtatt 21.04.2016, i ettertid har planen blitt endret i 2017, 2018 
og 2020.  

 

Forslag til endring 

I forbindelse med etablering av byggetrinn 2 på Holstneset er det avklart at etablert renovasjonsanlegg er 
for lite for det kommende byggetrinnet.  

Renovasjonsanlegget ønskes derfor utvidet med ytterligere 3 nedgravde tanker på nordsiden av etablert 
anlegg. Ønsket areal for utvidelse vil være ca. 2x6 meter. Som følge av endringen omreguleres 12m² av 
regulert lekeplass, f_BLK3, til renovasjonsanlegg. 

Ifm. dialog med kommunen i forkant av oppstartsmøtet ble det avklart at kommunen ønsker at plankartet 
oppdateres slik at etablert renovasjonsanlegg gis et eget formål i plankartet. I gjeldende plan inngår 
renovasjonsanlegget som en del av regulert gatetun. Se vedlagt planinitiativ for nærmere omtale.  

Ifm. oppstartsmøtet med kommunen ble det påpekt at regulert gangvei o_SGG2 er angitt med feil eierform 
i plankartet, det ønskes at eierform endres til felles i tråd med eierform for øvrige samferdselsanlegg i 
området.  

Justeringene utløser kun behov for følgende endringer av planen: 

Hva Plankart Planbestemmelser Dokumentasjon 

Deler av regulert 
gatetun gis nytt 
reguleringsformål;  
renovasjonsanlegg 

Plankartet er oppdatert. - Nytt pkt. 1.8. 

- Pkt. 2.4 b, utgår. 

- X i, oppdateres. 

Situasjonsplanen er 
oppdatert. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark (sftfpost@statsforvalteren.no) 
Troms og Finnmark fylkeskommune (postmottak@tffk.no)  
NVE Region nord (nve@nve.no)  
Sametinget (samediggi@samediggi.no) 
Harstad kommune; barnas representant, veg, VA (postmottak@harstad.kommune.no)  
Sameiet Holstneset sør, Holstneset 16, 9404 Harstad  
Tore Hunds gate 5 AS, Tore Hunds gt. 5, 9404 Harstad  
Tore Hunds gate 7 AS, Tore Hunds gt. 7, 9404 Harstad 
Brovingen Borettslag, Holstneset 4, 9404 Harstad  
Kristian Holst AS, Postboks 431, 9484 Harstad  
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Deler av regulert 
lekeplass f_BLK3 gis nytt 
reguleringsformål; 
renovasjonsanlegg. 

Plankartet er oppdatert. - Nytt pkt. 1.8 

- X i, oppdateres 

Situasjonsplanen er 
oppdatert. 

Eierform for regulert 
gangvei SGG2 endres fra 
offentlig til felles. 

Gangvei er regulert med 
felles-eieform ifm. 
endring av 2020.  

Plankartet sendes inn 
på nytt og forholdet 
oppdateres i 
kommunens 
kartinnsynsløsning. 

Er allerede ivaretatt i 
gjeldende 
planbestemmelser. 

Ingen. 

 

Som følge av nevnte endringer er plankart, planbestemmelser og situasjonsplan revidert.  

Merk at gjeldende plan forøvrig ligger fast, med unntak av nevnte endringer av begrenset omfang og 
betydning som beskrevet i tabellen ovenfor. Øvrige plandokumenter, herunder; planbeskrivelse,  ROS-
analyse og landskapsutredning videreføres derfor uten endringer.  

 

Redegjørelse ifm. forholdet til regionale og statlige retningslinjer og antatt viktige utredningsbehov 
I oppstartsmøtet ble det avklart at kommunen ønsker at det ifm. planendringen gjøres rede for følgende 
forhold, jf. referat fra oppstartsmøtet; 

Pkt. 3 Aktuelle regionale eller statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer: 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-areal og transportplanlegging 
- Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
- FNs bærekraftsmål (12 og 13 anses som mest aktuell) 

 
Pkt. 4 Antatt viktige utredningsbehov for planarbeidet: 

- Adkomst til lekeplass. Det stilles krav om at kvaliteten på lekepassen heves siden størrelsen 
reduseres.  

- Vannforekomst (Harstad havn) 
- Reindrift 
- Nær- og fjernvirkning 
- Risiko og sårbarhet 
- Grunnforhold 
- Forholdet til etablert kommunal infrastruktur 

 
Pkt. 3 Aktuelle regionale eller statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer: 

FNs bærekraftsmål 

Mål 12; Ansvarlig forbruk og produksjon 
Utvidelsen av eksisterende renovasjonsanlegg anses å bidra til en forsvarlig avfallshåndtering. Når det 
gjelder forbruk og produksjon anses dette for å være forhold utenfor reguleringsplanens mandat.  
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Mål 13; Stoppe klimaendringene 
Det anses ikke som nødvendig med tiltak for å tilpasse renovasjonsanlegget til forventete klimaendringer. 
Anlegget er en begrenset utvidelse av et allerede etablert renovasjonsanlegg og anses ikke som å bidra til 
økte klimagassutslipp. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-areal og transportplanlegging 
Planendringen anses ikke å komme i konflikt med nevnte retningslinje, da den er å anse som en utvidelse av 
allerede etablert infrastruktur. 

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
Utvidet renovasjonsanlegg skal etableres i tilknytning til et etablert boligprosjekt og anses ikke å være i 
konflikt med ønsket forvaltning av strandsonen langs sjøen.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                     
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Utvidet renovasjonsanlegg skal etableres som et lukket system under terreng og anses ikke å komme i 
konflikt med nevnte retningslinje.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Renovasjonsanlegget vil oppta ca. 12 m² av et regulert lekeområde på 894 m², og anses derfor ikke påvirke 
barn og unges mulighet for å benytte lekeområdet. Det er også avsatt areal til lek og uteopphold i 
umiddelbar nærhet til berørt lekeplass. Iht. planbestemmelsene skal det utarbeides utomhusplan for 
området som vil ivareta krav om innhold og kvalitet ift. utforming av lekeplassen.  

Pkt. 4 Antatt viktige utredningsbehov for planarbeidet: 
Naturgrunnlag (under marin grense) 
Sikker byggegrunn anses som avklart ifm. gjeldende reguleringsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Reindrift 
Planområdet ligger i et utbygd boligområde og anses ikke å berøre reindriftsinteresser.      
 
Estetikk og byggeskikk 
Utvidet renovasjonsanlegg vil være en videreføring av eksisterende anlegg, og vil ha en begrenset synlighet, 
da anlegget hovedsakelig vil være under terreng. Se planinitiativet for nærmere beskrivelse og illustrasjon. 

Strandsone og vassdragsforvaltning 
Utvidet renovasjonsanlegg ligger på forsiden av etablert boligblokk og anses derfor ikke å berøre 
strandsonen. Det er ingen vassdrag i nærheten.  
                                                                                                                                                                                      
Vannforekomst 
Planområdet ligger ved vannforekomst Harstad havn, renovasjonsanlegget vil være lukket og vil ikke 
medføre utslipp til vannforekomsten 
 
Risiko og sårbarhetsanalyse 
Utvidelsen av renovasjonsanlegget anses ikke å medføre endringer i risiko- og sårbarhetsbildet for området, 
da utvidelsen er begrenset og gjøres i tilknytning til allerede etablert renovasjonsanlegg. Gjeldende ROS-
analyse anses fortsatt som dekkende for tiltaket.           
 
Naturbasert sårbarhet 
Forholdet et omtalt under naturgrunnlag. Radonfaren for området er moderat til lav. Tiltaket anses ikke å 
være sårbar for ev. radonforekomst.  
                                                                                                                                                                           
Leke- og oppholdsareal 
Regulert lekeplass(f_BLK3) reduseres med ca. 12 m². Kvalitetene på lekeplassen og adkomsten til denne 
anses ikke for å bli vesentlig endret som følge av ønsket utvidelse av renovasjonsanlegget.  
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Iht. planbestemmelsene skal det utarbeides en utomhusplan ifm. søknad om rammetillatelse, kvalitet på 
lekeplass og innholdet avklares ifm. denne. Lekeplassen vil ha trafikksikker adkomst fra regulert gatetun og 
gangvei.    
                                                                                                                                                                                  
Trafikkplan/vegutforming 
Det gjøres ingen endringer i utforming av veg/trafikkareal. Tilstøtende fortau har allerede felles som 
eierform ifm. reguleringsendring av 2020.  
 
Trafikksikkerhet 
Utvidet renovasjonsanlegg medfører ingen vesentlige endringer ift. tømming av anlegg utover dagens 
situasjon. Det vil være trafikksikker adkomst til lekeareal via etablert gatetun og fortau.  
 
Vann, avløp og overvann 
Utvidelsen av renovasjonsanlegget vil ikke berører eksisterende kommunal infrastruktur, jf. illustrasjon 
nedenfor. 

  
Oversikt over vann- og avløpsledninger i området, rød sirkel viser område for renovasjonsanlegg 

 
Prosess 
Det ble avholdt oppstartsmøte ifm. ønsket planendring 03.12.2021. I møtet ble det avklart at endringen 
anses som «mindre», og at den derfor gjennomføres som en forenklet prosess. 

Dette medfører at oppdaterte plandokumenter sendes på høring til berørte parter. Etter gjennomført 
høring gjøres det en merknadsbehandling av ev. innspill. Ved behov gjøres det en justering av 
plandokumentene. Deretter vedtaksbehandles planendringen av Harstad kommune.  

 

Høringsdokumenter 
Følgende dokumenter er tilgjengelig for nedlastning på Multiconsults hjemmeside 
www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjøringer: 

- Plankart, datert 10.12.2021 
- Planbestemmelser, datert 13.12.2021 
- Situasjonsplan, datert 05.10.2021 
- Planinitiativ, datert 15.10.2021 
- Referat fra oppstartsmøte med kommunen, datert 03.12.2021 

 

Ta kontakt med undertegnede dersom dere allikevel skulle ha behov for et eksemplar på papir. 

http://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngj%C3%B8ringer
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Høringsfrist 
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planendringen bes melde dette skriftlig til 
Multiconsult på tromso@multiconsult.no, med kopi til Harstad kommune på 
postmottak@harstad.kommune.no innen 25.02.2022. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede på tom.langeid@multiconsult.no. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Multiconsult Norge AS 

 
Tom Langeid 
Seksjonsleder Arealplan og utredning, Forretningsenhet nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi (per-epost): Holstneset AS v/ Inge Falck Olsen 
                               Harstad kommune v/Linda Mari Mortensen 

mailto:tromso@multiconsult.no
mailto:postmottak@harstad.kommune.no
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HARSTAD KOMMU 
Areal- og byggesakstjene ste

 

N
 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
Plannavn: Detaljert reguleringsplan for Holstneset 
Plannr: 5402 - 614 
Vedtatt 21.04.16 
Endret 03.03.17; 11.12.17; 07.03.18; 19.03.18; 27.10.20; 11.11.20; 13.12.21 

 
 

 
I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 
som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 
II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 
 

a) BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1) 

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB1, BBB2) Sosi 1113 

Kontor (BK1, BK2) Sosi 1310 

Andre typer bebyggelse og anlegg (BAB1) Sosi 1500 

Avløpsanlegg (BAV1) Sosi 1542 

Renovasjonsanlegg (BRE) Sosi 1550 

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS1) Sosi 1588 

Uteoppholdsareal (BUT1-2) Sosi 1600 

Lekeplass (BLK1-3) Sosi 1610 

Forretning / industri Sosi 1812 

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 
hovedformål (BAA2) Sosi 1900 

 
b) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 2) 

Kjøreveg (SKV1-5) Sosi 2011 

Fortau (SF1-6) Sosi 2012 

Gatetun (SGT1) Sosi 2014 

Gangveg/gangareal/gågate (SGG1-2) Sosi 2016 

Parkeringshus/-anlegg (SPH) Sosi 2083 
 

c) BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 
(PBL § 12-5, nr 6) 

Havneområde i sjø (VHS1) Sosi 6220 

Småbåthavn (VS1) Sosi 6230 

 
HARSTAD KOMMUNE 
Areal- og byggesakstjenesten 
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III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert til følgende hensynssoner: 

Sikringssone – frisikt Sosi 140 

Hensyn landskap Sosi 550 

 
IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser til hensynssoner innenfor 
planområdet: 

 
1 HENSYNSSONER 

 
1.1 Sikringssone – frisikt 
a) Innenfor frisiktsonene skal ingen installasjoner, vegetasjon eller snøhauger være høyere enn 0,5 

meter over bakkeplan. 

1.2 Hensyn landskap 
a) Innenfor sonen tillates fylling i sjø. 
b) Fylling i sjø skal primært skje på høsten og tidlig vinter. Dersom det fylles ut i andre perioder enn 

dette, skal det dokumenteres avbøtende tiltak for å redusere miljøpåvirkningen på marine ressurser 
og miljø. 

c) Det skal ikke benyttes sprengsteinsmasser som inneholder plastarmering til fylling i sjø. 
 
 

V 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 2 gis følgende bestemmelser om bruk av arealer, 

bygninger og anlegg innenfor planområdet: 
 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

1.1. Fellesbestemmelser 
a) Maks tillatte kotehøyder er angitt på plankartet. 
b) Mindre bygningsdeler som heis, trapp, pipe/avtrekksanlegg og andre tekniske anlegg tillates å 

stikke høyere enn angitt gesimshøyde. 
c) Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. 
d) Byggegrenser er angitt i plankartet. Der byggegrensene ikke er synlige i plankartet, 

sammenfaller disse med formålsgrenser. 
e) Laveste tillatte gulvnivå er satt til kote 3,1 (NN1954). 
f) For boliger innenfor planområdet stilles slike krav til biloppstillingsplass: 

- Tre-roms leiligheter og større: Alle skal ha minimum 1 plass. 
- To-roms leiligheter: Minimum 50 % av leilighetene skal ha 1 plass. 
- Et-roms leiligheter: Ingen krav om egen plass. 
Av disse skal det avsettes nødvendige plasser for funksjonshemmede. Det skal etableres uttak 
for opplading av Elbiler. 

g) Nødvendige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor byggeområder 
og samferdselsanlegg. 

h) Trafoer tillates etablert innenfor byggeområdene. Trafoer tillates integrert i øvrig 
bebyggelse. 

i) Det skal avsettes arealer til sykkelparkering, 2 plasser pr leilighet. 
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1.2. Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse (BBB1) 
a) Området er avsatt til boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 
b) Innenfor området tillates etablert blokkbebyggelse med inntil 124 leiligheter, fordelt på 2 

hovedvolumer. 
c) Minste byggehøyde og største byggehøyde er vist i plankartet. 
d) Innenfor området tillates etablert nødvendige parkeringsplasser. Parkering skal etableres på 

bakkeplan (plan 1) og i kjeller (plan 0). 
e) Det tillates etablert felles takterrasser på boligbyggene. 
f) Det tillates etablert uteareal på tak parkeringsetasje. 
g) Det tillates etablert 1 gjesteleilighet i hver blokk. Disse regnes som fellesareal og kan kun 

benyttes til kortere opphold. Gjesteleiligheter unntas fra krav til parkering, sykkelparkering, 
uteareal og lek, og medregnes ikke i maks-tallet på 124. 

h) Ifm. byggetrinn 1 tillates balkonger kraget ut over byggegrenser og formålsgrense for f_SGT1. 
Minste fri høyde under balkonger som krager utover byggegrenser skal være 5 meter til 
bakkeplan. Det tillates søyler for understøttelse av konstruksjoner ned til bakkeplan. 

i) Ifm. byggetrinn 2 tillates balkonger kraget utover byggegrenser. Det tillates søyler for 
understørrelse av konstruksjoner ned til bakkeplan. Dersom balkonger krager utover 
byggegrenser mot o_SGG1 skal minste fri høyde under slike være 5 meter til bakkeplan. 

j) Det skal etableres 13 gjesteparkeringsplasser langs vestfasaden. Gjesteparkeringsplasser tillates 
etablert utenfor angitt byggegrense. 

k) Nødvendige eiendomsetableringer innenfor området tillates. 

1.3. Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB2) 
a) Området er avsatt til boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 
b) Innenfor området tillates etablert blokkbebyggelse, med inntil 28 leiligheter. 
c) Leilighetene skal være gjennomgående. 
d) Innenfor området tillates etablert nødvendige parkeringsplasser. Parkering skal etableres på 

bakkeplan (plan 1). 
e) Stien langs sjøen tillates etablert langs sjøkanten. 

1.4. Kontor (BK1) 
a) Området er avsatt til kontorbebyggelse med tilhørende anlegg. 

1.5. Kontor (BK2) 
a) Området er avsatt til kontorbebyggelse med tilhørende anlegg. 
b) Det skal avsettes minimum 1 biloppstillingsplass pr 100 m2 (BRA). Parkering etableres på plan 1 

og 2. 

1.6. Andre typer bebyggelse og anlegg (BAB1) 
a) Området er avsatt til trafo og pumpestasjon. 

1.7. Avløpsanlegg (BAV1) 
a) Området er avsatt til kommunalt avløpsanlegg. 
b) Utelagring er ikke tillatt. 
c) Det tillates dumping av snø i sjøen fra området. 

 
1.8     Renovasjonsanlegg (BRE) 

a)        Området er avsatt til renovasjonsanlegg. 
b)    Renovasjonsanlegg skal være nedgravd.  

 
1.9        Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS1) 

a) Området er avsatt til offentlig småbåtanlegg. 



Side 4 av 7  

 
1.10  Uteoppholdsareal (BUT1 og BUT2) 

a) Området er avsatt til offentlig uteoppholdsareal. 
b) Ferdig planerte uteoppholdsarealer skal ikke ligge lavere enn kote + 3,1. 
c) Stien langs sjøen tillates etablert. 
d) Vareadkomst for tilliggende eiendommer samt småbåthavn tillates. Som adkomst til 

småbåthavna kan det etableres kjørbar sti med bredde inntil 3,0 m langs kaia. 

1.11    Lekeplass (f_BLK1, o_BLK2, f_BLK3) 
a) Områdene f_BLK1 og 3 er avsatt til felles lekeplass for BBB1. 
b) Området o_BLK2 er avsatt som offentlig lekeplass og skal opparbeides som en naturlig del av 

«Stien langs sjøen», med beplantning, sittebenker og stige/leider fra sjø. Plan for opparbeiding skal 
godkjennes av bygningsmyndigheten ifm. rammetillatelse eller første igangsettingstillatelse for 
byggetrinn 2. 

c) Ferdig planert areal skal ikke ligge lavere enn kote + 3,1. 
d) Arealene skal i nødvendig grad sikres med gjerde. 
e) f_BLK3 tillates benyttet som midlertidig riggområde ifm. byggetrinn 2 innenfor BBB1. 

 
1.12    Forretning / kontor / industri 

a) Arealet tillegges eksisterende arealer på eiendommen 61/240. For arealet gjelder bestemmelser i 
plan 601. 

1.13 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (BAA2) 
a) Området er avsatt til kombinert formål for etablering av parkeringsanlegg, boder og lekeplass. 
b) Bebyggelsen tillates oppført i en etasje, med parkering på bakkeplan (plan1). 
c) Tekniske rom tillates etablert. 
d) Takplan og skråplan opparbeides til lekeareal og skal sikres med gjerde. 
e) BAA2 er avsatt til lekearealer for BBB2. 
f) Arealene tillates skjermet mot støy. 
g) Gjerder og ev. støyskjem tillates å gå utover høyde avsatt i plankartet. 

 
2        SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
2.1 Samferdselsanlegg 
a) Samferdselsanleggene skal opparbeides med den inndeling i offentlige og private kjøreveger, 

fortau, gangveg og gatetun som vist på plankartet, alle anlegg skal etableres med fastdekke, og i 
samsvar med planer godkjent av Harstad kommune. 

b) Dersom samferdselsanleggene utbygges etappevis, skal det til enhver tid være mulig å snu 
kjøretøy på offentlig veg, eksempelvis ved etablering av midlertidig snuhammer. 

c) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
 
2.2 Kjøreveg (o_SKV4-5, f_SKV1-3) 
a) Offentlige kjøreveger er på plankartet angitt som o_SKV4 og o_SKV5. 
b) Adkomstveg fra Tore Hunds gate til SGT1 reguleres som felles adkomst f_SKV1. 
c) Adkomstveg mellom Tore Hunds gate 5 og 7 til Tordenskiolds gate reguleres til felles adkomst 

f_SKV2. 
d) Adkomstveg til verkstedområdet fra f_SKV1 reguleres til felles adkomst f_SKV3. 
e) Adkomster til eiendommene er vist med piler i plankartet. Endelig passering avklares i 

rammesøknad. 
f) Veganleggene skal ha belysning i henhold til gjeldende krav. 

2.3 Fortau (f_SF1-2, o_SF3-6) 
a) Arealene er avsatt til fortau langs offentlig veg og langs felles adkomst. 
b) Fortau SF2 skal også ha funksjon som Stien langs sjøen 

2.4          Gatetun (f_SGT1) 
a) Avsatt areal opparbeides slik at man oppnår fartsbegrensning, samtidig som arealet blir 

gjennomkjørbart for renovasjon, utrykningskjøretøy mv. 
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b) Det tillates etablert miljøstasjon i området. Miljøstasjon er illustrert i plankartet. 
c) Plan for opparbeidelse følger rammesøknad. 

 
2.5      Gangveg / gangareal / gågate (o_SGG1, f_SGG2) 
a) Gangvei o_SGG1 er avsatt til opparbeidelse av Stien langs sjøen. Formålet skal være fysisk 

adskilt fra areal tilknyttet nordlig adkomst til BBB1. 
b) Gangvei f_SGG2 er avsatt til felles gangadkomst og skal opparbeides som en naturlig forlengelse 

av fortau f_SF1. 
 

2.6       Parkeringshus/-anlegg (SPH) 
a) Området er avsatt til privat parkeringsanlegg og boder. 
b) Tekniske rom tillates etablert. 
c) Alle konstruksjoner, tekniske installasjoner og infrastruktur skal bygges slik at de tåler tidvis 

oversvømmelse med sjøvann. 
d) Ev. sluk skal sikres mot tilbakeslag. Pumpeanlegg og/eller tilbakeslagsventil skal eies og driftes 

privat. 
e) Parkeringshus/-anlegg skal etableres med tosidig adkomst som vist på plankartet, 

parkeringshus/-anlegg skal etableres uten mulighet for gjennomkjøring. 

 
3        BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
3.1 Havneområde i sjø (o_VHS1) 
a) Området er avsatt til havneområde i sjø. 
b) Innenfor området tillates utfylling i tråd med prosjektert løsning. 
c) Område avsatt til småbåthavn skal sikres tilflott. 

 
3.1     Småbåthavn (o_VS1) 

a) Området er avsatt til småbåthavn. 
b) Småbåthavn(er) skal forankres i område BBS1. 

 
 

VI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 1 gis følgende bestemmelser vedr utforming av 
arealer, bygninger og anlegg: 

a) Estetikk: Området skal framstå med en gjennomgående profil i forhold til utomhusarealer og 
trafikkanlegg, mht. materialbruk, farger, skilting, møblering, belysning, beplantning o.a. 
Bebyggelsen skal utformes slik at bygningsmassen både i området som helhet og i de enkelte 
byggeområdene framstår som helhetlig, med felles trekk. 
 

 
VII 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 3 gis følgende grenseverdier for forurensing: 

a) Støy: Gjeldende grenseverdier for innendørs og utendørs støy skal overholdes, kfr T-1442: 
 
 

Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk (Lden) 

Industri, havner og 
terminaler 

Uten impulslyd: 55 Lden 
Med impulslyd: 50 Lden 
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b) Unntak gis for fasader som vender mot nord / vest i område BBB2 samt enkelte leiligheter i 
BBB1 som har overskridelser, hvor det tillates overskridelse av grenseverdier for industristøy. 
Som avbøtende tiltak skal følgende oppfylles: 

i. De aktuelle boenhetene skal være gjennomgående med tilgang til stille side, hvor 
støygrensene i bestemmelsenes pkt. VII a) tilfredsstilles. 

ii. I alle boenheter skal 50 % av antall rom med støyfølsom bruk, herunder minst ett 
soverom, ha vindu mot stille side. 

iii. Alle boenheter skal ha tilgang til private utearealer hvor støygrensene i pkt. VII a) 
tilfredsstilles. Innglassing av verandaer er et aktuelt tiltak. 

iv. Minst 75 % av areal avsatt til lekeplass innenfor planområdet skal tilfredsstille 
grenseverdiene for støy angitt i pkt. VII a). 

 
VIII 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 4 gis følgende funksjons- og kvalitetskrav: 

a) Energi: Ny bebyggelse skal tilkobles offentlig fjernvarmeanlegg. 
b) Sikring langs sjøen: Overgangen vann-land skal utformes slik at det er mulig å komme seg 

opp igjen dersom man faller i vannet. Det skal monteres stiger/leidere fra sjø opp på land der 
det er nødvendig. Nødvendig belysning av stiger/leidere skal etableres. 

c) Universell utforming: Alle bygninger og uterom skal utformes iht. prinsipp om universell 
utforming. 

 
IX 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 6 gis følgende bestemmelser vedr verneverdier: 

a) Kulturminner: Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes 
kulturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner. 

 
X 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 10 gis følgende bestemmelser vedr vilkår og 
rekkefølge: 

a) Området tillates bygget ut etappevis. For BBB1 vises til illustrasjonsplan av 12.05.2015. 
b) Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før tilhørende 

uteoppholdsareal, lekeplass, parkering eller veganlegg er ferdigstilt. Når det gjelder 
uteoppholdsareal, er kravet begrenset til felt o_BUT1. 

c) Brukstillatelse til boliger i BBB1 - byggetrinn 1 kan ikke gis før følgende er etablert: 
i. Tilstrekkelig parkering i parkeringsetasje for byggetrinn 1. 
ii. Adkomstveg med fortau mot Tordenskiolds gate (SKV2, SF2). 
iii. Lekeareal på bakken, BLK1. 

d) Brukstillatelse til boliger i BBB1, byggetrinn 2 kan ikke gis før følgende er etablert: 
iv. Tilstrekkelig parkering for byggetrinn 2. 
v. Etablering av lekeareal på o_BLK2 og f_BLK3, og 

kommunal overtakelse av arealene o_BLK2 og o_SGG1. 
vi. Adkomstveg med fortau fra Tore Hunds gate (SKV1). 
vii. Resterende parkering i BBB1. 
viii. Gatetun (SGT1). 
ix. Private uteoppholdsarealer på bakken innenfor BBB1. 
x. Gangvei SGG2. 
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e) Brukstillatelse for boliger i BBB2 kan ikke gis før følgende er et etablert: 
xi. Parkering. 
xii. Lekeareal på tak av BAA2. 
xiii. Adkomstveg med fortau fra Tore Hunds gate til kommunalteknisk anlegg (SKV1) 

samt adkomst til skipsverftet (SKV3). 
f) Brukstillatelse for kontorbygg BK2 kan ikke gis før følgende er etablert: 

xiv. Adkomstveg med fortau forbi tomta (del av SKV1) samt adkomst til skipsverftet (SKV3). 
g) Utfylling i sjø for område BAV1 kan ikke gjennomføres før adkomstveg med fortau fra Tore 

Hunds gate (SKV1) er etablert. 
h) Lekeplasser skal skjermes mot støy før de tas i bruk. 
i) Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før 

renovasjonsanleggmiljøstasjon er etablert etter avtale med Harstad kommune. 
j) Stien langs sjøen skal opparbeides senest samtidig med opparbeidelsen av bakenforliggende 

arealer. 
k) Brukstillatelse for boliger kan likevel gis, dersom det gjennom utbyggingsavtale eller på annen 

måte er sikret at kravene vil bli oppfylt. 
 

XI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 12 gis følgende bestemmelser om nærmere 
undersøkelser (dokumentasjon): 

a) Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at rimelige skjønnhetshensyn er tatt. 
Dokumentasjonen skal vise forholdet til både det bebygde og ubebygde landskap og naboskap, 
og begrunne de valgte løsninger. 

b) Ved søknad om rammetillatelse for anleggstekniske arbeider skal det legges ved dokumentasjon 
på at grunnforholdene er undersøkt, samt på prosjektert utfylling. 

c) Når eksisterende bygningsmasse er fjernet, skal det gjennomføres miljøgeologiske undersøkelser 
som grunnlag for ev. nødvendige risikovurderinger og tiltaksplaner i tråd med gjeldende 
regelverk. 

d) Plan for teknisk infrastruktur skal vedlegges søknad om rammetillatelse. 
e) Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse. 
f) Plan som viser utforming av trafikkarealer (kjøreveger, adkomst, gatetun, fortau) skal vedlegges 

søknad om rammetillatelse. 
g) Utomhusplan i målestokk 1:200 skal vedlegges søknad om rammetillatelse for det enkelte 

byggeområdet/lekeområdet. Planen skal vise sommer- og vintersituasjonen, og angi 
løsninger for beplantning, belysning, belegg, utstyr og Stien langs sjøen. 

h) Søknad om rammetillatelse skal vedlegges dokumentasjon på at støyforholdene er ivaretatt iht. 
bestemmelsenes pkt. VII a) og b). 

i) Søknad om rammetillatelse skal vedlegges dokumentasjon på at nødetatene har nødvendig 
tilgang til bebyggelsen, herunder også i anleggsfasen. 

j) Søknad om rammetillatelse skal vedlegges dokumentasjon på tilfredsstillende brannsikring 
av parkeringshus SPH. 

k) Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at forholdet til havnivåstigning og 
stormflo er ivaretatt iht. gjeldende byggteknisk forskrift. 

l) Søknad om rammetillatelse skal vedlegges dokumentasjon på at avbøtende tiltak for å 
hindre spredning av partikler og plast ved fylling i sjø er ivaretatt, samt beskrivelse av 
hvordan overvåkning underveis og i etterkant av utfyllingsarbeidet er tenkt gjennomført. 
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  Areal- og byggesakstjenesten 

 
PLANINITIATIV   
 
Dette skjemaet skal være fylt ut og innsendes sammen med anmodning om oppstartsmøte. 
Anmodningen sendes postmottak@harstad.kommune.no. 
Tidspunkt for oppstartsmøte fastsettes ikke før utfylt skjema er mottatt av kommunen. 
 
Husk vedleggene. 
 
Lovhjemmel for å kreve skjemaet utfylt: Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1 Krav til planinitiativet (Private forslagsstillere skal 
sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter plan- 
og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum.) 
 
Planinitiativet skal redegjøre for de forhold og opplysninger som etterspørres i skjemaet.  
 
Navn på planen/plantype  

Detaljert reguleringsplan for Holstneset 
Oppdragsgiver 
 

Firmanavn: Holstneset Eiendom AS                                      
Org.nr: 
Kontaktperson: Inge Falck Olsen 

Adresse: Postboks 6154 Langnes, 9291 Tromsø 
Telefon:  913 66145 

E-post:   inge@corpo.no 

Fakturamottaker (+ org.nr dersom 
mottaker er et firma) 

Se over.  

Forslagstiller Firmanavn: Multiconsult Norge AS 
Org.nr:  
Kontaktperson: Tom Langeid 

Adresse:  

Telefon: 951 90790 

E-post: tom.langeid@multiconsult.no 

Formålet med planen 
 

Endring av vedtatt reguleringsplan 614, Detaljert 
reguleringsplan for Holstneset.  
 
 

Aktuelle vedlegg: 
 Foreløpig plankart 1:1000 
 Idéskisse 
 Mulighetsstudie 
 Volumstudier  
 Andre vedlegg 

Følgende dokumenter justeres: 
- Plankart 
- Planbestemmelser 
- Situasjonsplan 

 
Øvrige plandokumenter; dvs planbeskrivelse, ROS-analyse og 
rapport landskap og byrom videreføres uendret.  

Forslag til planområde Som for tidligere planendringer.  
Oversikt over alle berørte 
eiendommer innen planområdet 

Som for tidligere planendringer. 

Berører planen annen manns 
private grunn? Hvis ja, er det 
inngått avtale om erverv eller 
ny/endret bruk? 

Nei 

 
Beskrivelse av 
planinitiativet 
 

I forbindelse med etablering av byggetrinn 2 er det avklart at etablert 
renovasjonsanlegg er for lite for det kommende byggetrinnet.  
 

mailto:postmottak@harstad.kommune.no
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Kort planbeskrivelse som 
omtaler bl.a: 

Renovasjonsanlegget ønskes derfor utvidet med ytterligere 3 nedgravde 
tanker på nordsiden av etablert anlegg. Ønsket areal for utvidelse vil 
være ca. 2x6 meter.  
 
Som følge av ønsket utvidelse er det behov for å omdisponere ca. 12 
m² av lekearealet f_BLK3 til avfallsanlegg. 

 
Illustrasjon som viser lekeareal som ønskes omdisponert til avfallsanlegg  
 
 
Etablert avfallsanlegg ligger i dag innenfor område regulert til gatetun 
(f_SGT1).  

 
3D-illustrasjon av etablert avfallsløsning under terreng, med utsnitt fra 
gjeldende situasjonsplan, Det gjøres oppmerksom på at situasjonsplanen angir 
en annen avfallsløsning (vist med sirkler) enn den som ble etablert, Consto. 
 
 
Ifm. tidligere dialog med kommunen anbefales det at areal nyttet til 
avfallsanlegg angis som eget formål i plankartet. Tiltakshaver tar 
anbefalingen til følge og avsetter aktuelt område til eget formål i 
plankartet og oppdaterer bestemmelsene tilsvarende. Et slikt 
renovasjonsformål vil da omfatte både etablert og planlagt anlegg.  
 
Eksisterende avfallsanlegg berører et areal på bakken som er 2 x 10 
meter. Dette medfører at størrelsen på gatetunet reduseres med 
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ca. 20 m².  
 
Ifm. den siste planendringen av 11.11.2020 fikk prosjektet en 
overdekning av lekeareal på ca. 17 m² (medregnet o_BLK2) og en 
overdekning på MUA på ca. 284,5 m² ift. gjeldende arealkrav.  
 
Med ovenfornevnte forslag til endringer reduseres tilgjengelig lekeareal 
med til sammen 32 m². Prosjektet vil derfor få en underdekning på 
lekeareal på til sammen 15 m². Prosjektet vil fortsatt ha den samme 
overdekningen på MUA.  
 
Regulert grøntareal mot sjøen i sør vil fortsatt være en ressurs for 
boligene i området, noe som langt på vei oppveier for underdekningen 
av lekeareal. 
 

Aktuelle 
reguleringsformål 

Renovasjonsanlegg, sosi 1550. 

Planlagt bebyggelse, 
anlegg og andre tiltak 

Utvidelse av etablert renovasjonsanlegg. Planlagt utvidelse berører et 
areal på 2x6 meter.  

Utbyggingsvolum og 
byggehøyder 

Renovasjonsanlegget vil i hovedsak være nedgravd.  
Det er kun nødvendige nedkast som vil være over terreng, se foto 
under.  
 

Hvilke virkninger 
planarbeidet vil få utenfor 
planområdet 
 

Planendringen anses ikke å medføre virkninger utenfor planområdet.  

Antall boenheter Samme som i vedtatt plan. 

BRA (m2) næringsareal, 
bolig mv. 

Samme som i vedtatt plan. 

Friområder, lekeplasser Størrelsen på regulert lekeplass vil reduseres noe som følge av 
endringen.  
 

Offentlige 
arealer/infrastruktur 
(eksisterende som 
berøres eller behov for 
nytt som må reguleres 
eller medtas i 
planleggingen) 
 

Ingen endring ift. dagens situasjon.  

Kommunal/privat 
infrastruktur 

Området er allerede delvis utbygd.  
 
Det er etablert kommunal infrastruktur innenfor området. Denne vil 
ikke bli påvirket som følge av foreslått planendring.  
 

Funksjonell og 
miljømessig kvalitet 

Renovasjonsanlegget vil ha en størrelse som er bedre tilpasset antall 
boenheter.  
Som følge av endringen vil areal for lek reduseres noe. Se pkt. 
planbeskrivelse og friområder/lekeplasser.  
 

Tiltakets virkning på, og 
tilpasning til, landskap og 
omgivelser 
(herunder beskrive 
eventuelle planlagte 
naturinngrep) 

Anlegg over terreng vil være begrenset, tiltaket anses ikke å ha noen 
vesentlige virkninger på landskap og omgivelser.  
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Dagens renovasjonsanlegg som ønskes utvidet med tilsvarende løsning, foto ifm. 
etablering av byggetrinn 1, Consto. 
 

Forholdet til 
kommuneplan 

Planområdet omfattes av Sentrumsplanen og er avsatt som område 
hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde.  

Forholdet til eventuelle 
gjeldende 
reguleringsplaner  
 

Det foreslås en mindre endring av vedtatt reguleringsplan, etter 
avklaring med Harstad kommune. 

Forholdet til gjeldende 
retningslinjer 
 
- lokale 
- regionale 
- nasjonale 
 

Planlagt endring som beskrevet ovenfor anses ikke å introdusere nye 
forhold som utfordrer lokale, regionale eller nasjonale retningslinjer.  

Forholdet til pågående 
planarbeid i/ved området 

Det pågår ingen kjente planarbeid innenfor planområdet.  

Vesentlige interesser som 
berøres av planinitiativet 

Planendringen anses ikke å berøre vesentlige interesser.  

Hvordan 
samfunnssikkerhet skal 
ivaretas, blant annet 
gjennom å forebygge 
risiko og sårbarhet 
 

Enderingen anses ikke å medføre noen endringer for 
samfunnssikkerheten.  

Hvilke berørte offentlige 
organer og andre 
interesserte som skal 
varsles om planoppstart 
 

Foreslått planendring sendes på en begrenset høring til: 
 

- Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
- Troms og Finnmark fylkeskommune 
- Statens Vegvesen 
- Berørte hjemmelshavere/naboer 

 
 

Prosesser for samarbeid 
og medvirkning fra 
berørte fagmyndigheter, 
grunneiere, 
festere, naboer og andre 
berørte 
 

Følgende prosess er benyttet ifm. tidligere endringer i samme sak: 
 
Det søkes om planendring iht. forenklet prosess.  
 
Det legges opp til at justerte plandokumenter sendes på en begrenset 
høring til berørte parter, og at varsling av oppstart av planarbeid gjøres 
parallelt. Etter høring gjøres det en merknadsbehandling og det foretas 
ev. endringer av høringsdokumentene som følge av denne.  
 
I utgangspunktet legges det opp til at søknad om planendring vedtas 
administrativt. 
 
Siden det kun ønskes en mindre endring av vedtatt reguleringsplan 
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anses det i utgangspunktet ikke som nødvendig med folkemøter. 
Endringen anses kun å berøre parter innenfor planområdet, det anses 
derfor ikke som nødvendig med annonsering i avis.  
 

Vurderingen av om 
planen er omfattet av 
forskrift om 
konsekvensutredninger, 
og 
hvordan kravene i tilfelle 
vil kunne bli ivaretatt. 
  
Ja/Nei svar aksepteres 
ikke 
Det skal redegjøres for 
hvilke vurderinger som er 
gjort og sette dette i 
sammenheng med 
kravene i forskriften. 
 
- Omfattes planen av 
forskriftens § 6 og 
vedlegg I (Planer og 
tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha 
planprogram eller 
melding)? 
 
- Omfattes planen av 
forskriftens § 8 og 
vedlegg II (Planer og 
tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis 
de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller 
samfunn)? Dersom ja skal 
planforetakets fulle 
vurdering etter § 10 
vedlegges 
 

I forbindelse med oppstart av planarbeid med sikte på boligutvikling i 
2013 ble det konkludert med at tiltaket ikke utløste krav om 
konsekvensutredning. 
 
Foreslått endring anses for å være av begrenset karakter, da det kun 
foreslås en mindre utvidelse av et allerede etablert renovasjonsanlegg.  
 
Planlagt tiltak fanges ikke opp av vedlegg I, og omfattes dermed ikke 
av §6. Dermed utløses ikke automatisk KU-plikt. 
 
Planlagte tiltak anses heller ikke for å fanges opp av Vedlegg II, dermed 
utløses heller ikke KU-plikten iht. §8.  
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HARSTAD KOMMUNE 
AREAL OG BYGGESAKSTJENESTEN 

 
 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 
Jf. pbl § 12-8, sist revidert: 23.11.2018 

 
 
 

Plantittel:  Avklares i møtet 
Plantype:  
 

 
 Områderegulering  
 Detaljregulering  
 Mindre endring av reguleringsplan.  

            Gjeldende plan: 614 Holstneset 
 

Saksnummer:  2021/8438 Planid:  614 
Holstneset 

 

Saksbehandler:  Linda Mortensen 
Møtested:  Møterom ABY Rådhus 

1/Teams 
Møtedato:  3.12.2021 

Møtedeltakere:  
Oppdragsgiver: Holstneset eiendom AS 

Inge Falck Olsen 
 

Forslagsstiller (fagkyndig): Multiconsult 
Gry Michelsen 
 

Kommune/planmyndighet 
 

Harstad kommune 
Linda Mortensen (areal) 
Silje Kolloen (Areal) 
Jing Liu (DRU) 
 

Andre: Geir Valvåg Gjerde, Consto 
 

1. Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å:  
Endring av vedtatt reguleringsplan 614, Detaljert 
reguleringsplan for Holstneset. I forbindelse med 
etablering av byggetrinn 2 er det avklart at etablert 
renovasjonsanlegg er for lite for det kommende 
byggetrinnet. Renovasjonsanlegget ønskes derfor 
utvidet med ytterligere 3 nedgravde tanker på 
nordsiden av etablert anlegg. Ønsket areal for 
utvidelse vil være ca. 2x6 meter. Som følge av 
ønsket utvidelse er det behov for å omdisponere 
ca. 12 m² av lekearealet f_BLK3 til avfallsanlegg. 
Etablert avfallsanlegg ligger i dag innenfor område 
regulert til gatetun (f_SGT1). Ifm. tidligere dialog 
med kommunen anbefales det at areal nyttet til 
avfallsanlegg angis som eget formål i plankartet. 
Tiltakshaver tar anbefalingen til følge og avsetter 
aktuelt område til eget formål i plankartet og 
oppdaterer bestemmelsene tilsvarende. Et slikt 
renovasjonsformål vil da omfatte både etablert og 

 
Merknader: 
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planlagt anlegg. Eksisterende avfallsanlegg berører 
et areal på bakken som er 2 x 10 meter. Dette 
medfører at størrelsen på gatetunet reduseres med 
ca. 20 m². Ifm. den siste planendringen av 
11.11.2020 fikk prosjektet en overdekning av 
lekeareal på ca. 17 m² (medregnet o_BLK2) og en 
overdekning på MUA på ca. 284,5 m² ift. gjeldende 
arealkrav. Med ovenfornevnte forslag til endringer 
reduseres tilgjengelig lekeareal med til sammen 32 
m². Prosjektet vil derfor få en underdekning på 
lekeareal på til sammen 15 m². Prosjektet vil 
fortsatt ha den samme overdekningen på MUA. 
Regulert grøntareal mot sjøen i sør vil fortsatt være 
en ressurs for boligene i området, noe som langt på 
vei oppveier for underdekningen av lekeareal. 
 

2. Planområde 
 
Planområdet skal være som angitt med rød strek: 
 

 
 
Merknader: 
Det må også legges ved et større utsnitt som viser oversiktsbilde og gjør det lettere å orientere seg om hvor 
planendringer er. Tilstøtende fortau må tas med i planområdet. Endring av betegnelse fra offentlig til privat. 
 
 
3. Planstatus for reguleringsområdet  
Plan:  

 Kommuneplanens arealdel 
 Kommunedelplan  

 
 

 Reguleringsplan  
 Pågående planarbeid i 

området 

Plannavn og formål:   
 
Kommunedelplan for Harstad sentrum, sone H910 Reguleringsplan 
skal fortsatt gjelde 
 
614 Holstneset, f_BLK lekeplass 
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 Andre planer/vedtak  
 

 
 

 
Aktuelle regionale eller statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer: 
 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging  
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
 Regional planbestemmelse for handel og service 
 Regional forvaltningsplan for vannregion i Troms 
 Andre 

 
Merknader:  
      
 

 Planforslaget vil samsvare med overordnet plan. 
 Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan. 

 
Merknader: 
 
Utvidelse av renovasjon er i strid med formålet f_BLK lekeplass i gjeldende plan. 
 
Det skal redegjøres for aktuelle planretningslinjer konkret opp mot denne planen/endringen. 
FNs bærekraftsmål som er aktuelle ses konkret opp mot denne planen/endringen (for eksempel mål 12 
og 13). 
 
 
Konsekvensutredning (KU) – samfunnssikkerhet – sårbarhetsanalyse  
(Skal være vurdert av forslagsstiller før møtet) 

 Planinitiativet gjør rede for forslagsstillers vurdering av KU-plikten  
 Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, jf. §§ 6 og 8. 
 Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, Jf. §       
 Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart etter at forslaget er 

      behandlet av planutvalget. 
 Krav om planbeskrivelse og konsekvensvurdering etter pbl. § 4-2. 
 Krav om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse etter pbl. § 4-3 

 
Utdrag fra forskrift om konsekvensutredninger § 16, 2. ledd: 
Plan- eller utredningsprogrammet skal normalt fastsettes innen ti uker etter fristen for å avgi 
høringsuttalelser. De som har avgitt høringsuttalelser skal gjøres kjent med det fastsatte programmet. 
 
Merknader: 
 
I forbindelse med oppstart av planarbeid med sikte på boligutvikling i 2013 ble det konkludert med at 
tiltaket ikke utløste krav om konsekvensutredning. 
Foreslått endring anses for å være av begrenset karakter, da det kun foreslås en mindre utvidelse av et 
allerede etablert renovasjonsanlegg. 
Planlagt tiltak fanges ikke opp av vedlegg I, og omfattes dermed ikke av §6. Dermed utløses ikke 
automatisk KU-plikt. 
Planlagte tiltak anses heller ikke for å fanges opp av Vedlegg II, dermed utløses heller ikke KU-plikten 
iht. §8. 
  
Konsekvensvurdering og ROS- analyse kan være en del av planbeskrivelsen.  
 

4. Antatt viktige utredningsbehov for planarbeidet – foreløpig vurdering av forhold som bør tas 
spesielt hensyn til i forbindelse med planarbeidet, se også vedlagte tiltaksanalyse. 
 
Planfaglige vurderinger: 

 
Merknad: 

  

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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 Naturgrunnlag:  
Grunnforhold, helningsgrad, solforhold, vegetasjon, topografi, 
geologiske ressurser 
 

 Landbruk 
Nedbygging av dyrka eller dyrkbar mark.  

Under marin grense og stor mulighet for marin leire. Sikker 
byggegrunn skal dokumenteres 
 
 
 
 
      

 
 Reindrift 

Berøres reindriftsinteresser 
 

 Lokaliseringsfaktorer, avstand til: 
Skole, servicetilbud, friluftsområder/friområder, kollektivtilbud 

 
Innenfor reinbeitedistrikt. Kvitteres ut. 
 
 
      

 
Fortetting 

 

 
      

 
 Grøntstruktur 

 

 
      

 
 Landskap 

Virkning, 3d presentasjon  

 
      

 
 Estetikk og byggeskikk 

Nær- fjernvirkning, tilpasning til eksisterende omgivelser, 
utnyttelsesgrad, byggehøyder 

 
Tilpasning til eksisterende bygg/omgivelser. Omtales i 
høringsbrev/søknad. 
 
 
 

 Boligpolitisk plan: 
Er det aktuelt med tilvisningsrett, andel boliger med kommunal 
forkjøpsrett. Redegjøre for i planbeskrivelsen? 

 
      

  
 Senterstruktur 

Forsterke en god senterstruktur, handelsetablering, 
kjøpesenter 

      

 
 Kommunal økonomi 

Realisering - behov for offentlige midler 
 
 

 Kommunale tjenester 
Er det tilstrekkelig kapasitet på skole/barnehage i området? 
Hvilke behov for nye kommunale bygg utløser planen? 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
      

 
Miljøfaglige vurderinger: 

 
Merknad: 

 
 Biologisk mangfold / Vilt / Naturområder 

Vernet område, voksesteder for sjeldne / sårbare eller trua 
arter og samfunn, kvartær- eller berggrunnsgeologisk 
interesse, inngrepsfrie naturområder. Gyte, vekst og 
leveområder for fisk.  

 
      

 
 Strandsone og vassdragsforvaltning 

Strandsone, flom, isgangssikring 

 
Omtales i høringsbrev/søknad. 

 
 Friluftsinteresser 

Løyper og stier, fri ferdsel til vassdrag, fiske, rasteplasser 

 
      

  
 

 Forurensning 
Luft og støy fra eksisterende og planlagte tiltak, forurenset 
grunn, drikkevannskilder, svevestøv fra eksisterende og 
planlagt tiltak. 
Berøres planen av støysoner?  

 
      

 
 Vannforekomst 

 
 

 
Harstad havneområde, risiko, redegjøres for. 
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Kulturlandskap og kulturminner: 

 
Merknad: 

 
 Kulturlandskap  

Landskapsverdi, grense mellom by og landbruksareal 

 
      

 
 Kulturminner  

Automatisk freda kulturminner, vedtaksfreda kulturminner, 
bevaringsverdige bygninger og miljøer, SEFRAK 
 
 

 
 

 
Samfunnssikkerhet og beredskap jf. pkt. 3  

 
Merknad: 

 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Jf. pbl §4-2 
 

 Naturbasert sårbarhet 
Ras, skred – stein, jord, marin grense, kvikkleire, snø, flom, 
radon, høyspentstrekk, krav til brannvann 
 

 
Etter tiltakets omfang. 
 
 
Under marin grense og stor mulighet for marin leire. Sikker 
byggegrunn skal dokumenteres. Radon: moderat til lav. 

 Virksomhetsbasert sårbarhet 
Brann/eksplosjon, kjemikalie utslipp oa., lagringsplasser for 
farlige stoffer, deponering/destruksjon av avfall og gamle 
fyllplasser, forurenset grunn, transport av farlig gods, 
elektromagnetiske felt fra kraftledninger, FAST-registeret 

      

 
 Infrastruktur 

Vegtrafikk/transport nett, luftfart, farleder 
 
 
 

      

 
Barn, unge, eldre og funksjonshemmedes 
interesser  

 
Merknad: 

 
 Leke- og oppholdsarealer 

Krav til størrelse, utforming, kvalitet, egnethet for lek og 
opphold (solfylt, vindskjermet, god vegetasjon, bevisst utformet 
i forhold til terreng og klima, trafikksikker, uten forurensning), 
variert mhp. ulik type lek, ulike årstider, tilgjengelighet, helse- 
og sikkerhetsmessige forhold, totalvurdering av behov, tap av 
bestående/egnet lekeareal (nære friluftsområder, åpne 
plasser, barnetråkk, 100m skogen), alternativer til å 
opprettholde bestående lekeareal, avsatt erstatningsareal 

 
Barnas interesser må ivaretas på en best mulig måte og i henhold 
til planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
Slik vi forstår det er tiltaket allerede gjennomført. Når lekearealet 
reduseres må kvaliteten på arealet heves. Det må sikres at 
lekeplassen er tilpasset barn i alderen 0-10 år.  
Adkomst til lekeplass skal ikke være i konflikt med trafikk, det må 
tilrettelegges slik at tømming av renovasjonsanlegg ikke skaper 
farlige situasjoner for barn som skal bruke lekeplassen. 

 
 Barnetråkk 

 
 

 Områder for allmennheten 
Universell utforming, tilgjengelighet 

 
      
 
 
 
      

 
 Utomhusplan 

Viser eksisterende vegetasjon, nyplanting, parkering, gangvei, 
stigningsforhold og uteplasser. Redegjør for universell 
utforming av uteareal. Kan gjøres bindende gjennom 
bestemmelser. 
 

 
      

 
Teknisk infrastruktur 

 
Merknad: 

 
 Trafikkforhold 

ÅDT, parkeringskapasitet, fører tiltaket til økt transport, 
etablering langs høytrafikkert vegnett, ved utkraging av 
bygningsdeler over offentlig veg-/fortau skal det være minimum 
3,5 meter fri høyde 

 
      

 
 Trafikkplan / vegutforming 

Vegbredder, grøfter, fortau/gang- og sykkelfelt, 
fotgjengerkryssinger, høydeforhold, areal for snøopplag, 

 
Tilstøtende fortau tas med i reguleringsendringen. Endre 
betegnelsen for fortauet til privat. 
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tiltrekkelig areal til offentlig vegformål, kryss/avkjøringer – 
frisiktssoner, byggegrenser, belysning 
 

 Avkjørsler og kryss 
Trafikksikkerhet og trafikkavvikling i forhold til kryss 

 
      

 
 Kollektivtrafikk 

Tilrettelagt kollektivtrafikk, busslommer, leskur, universell 
kollektivløsning 

 
      

 
 Trafikksikkerhet 

Strekning skole/barnehage, lekeareal/oppholdsareal, 
bussholdeplasser/ kollektivtilbud, nærbutikk, boligområder 
 

 Vann, avløp og overvann 
 
Tilstrekkelig kapasitet? Behov for oppgraderinger, 
pumpestasjoner, slukkevann og brannkummer. 
Krav om overordna VAO-plan? 

 
Adkomst til lekeplass skal ikke være i konflikt med trafikk, det må 
tilrettelegges slik at tømming av renovasjonsanlegg ikke skaper 
farlige situasjoner for barn som skal bruke lekeplassen. 
 
 
Kommunal VA har gitt følgende tilbakemelding: Vår interesse i 
denne saken er at det ikke er lov å etablere anlegg over og under 
grunn nærmere 4 m fra våre ledninger, med mindre det søkes og 
godkjennes av oss. Her virker det som om det er etablert noe, 
men det er utydelig for oss hva det er og jeg klarer ikke å finne 
noe om det i byggesøknaden.  
Og så er spørsmål i denne reg.planen hva en utvidelse av 
renovasjonsanlegg betyr av nye markinngrep. 
 
Oversiktskart som viser avstand til eksisterende VA vedlegges. 

 
 Avfallshåndtering 

Avklare løsning for avfallshåndtering  
 

 Tilknytningsplikt fjernvarme 
 
 

 
 
      
 
 
 
      

 
Annet: 

 
Merknad: 

 
 Andre forhold som må redegjøres for eller 

undersøkes: 
Forhold som skal avklares i etterkant av møtet. 
 

 
 
      

 

6. Gjennomføring 
 
Aktuelle rekkefølgekrav 

 Kjøreveg 
 Lekeplass/uteområder/grønnstruktur 
 Gang- sykkelvei / fortau 
 Vann- og avløpsnett 
 Annet 

 
Merknader: 
      

 
Utbyggingsavtale 

 Forslagsstiller ønsker å inngå utbyggingsavtale 
 Kommunen ønsker å inngå utbyggingsavtale 
 Det skal forhandles utbyggingsavtale med 

     kommunen parallelt med planprosessen. 
 

 
Merknader: 
      

5. Kart 
 
Grunnkart 

 Det er digitalt grunnkart for området (Euref 89). 
 Det er behov for tilleggsoppmålinger  

 

 
Merknader: 
Kart og plandata bestilles via https://harstad.e-torg.no/ 
Er det entydige grenser i området? Høydedata? 
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Andre forhold 

 
Merknader 
 

  

7. Krav til varsel om oppstart av planarbeid og medvirkning 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av 
planarbeidet. Varslet skal inneholde: 

1. Oversiktskart som viser planområdets 
beliggenhet. 

2. Kart med avmerket planavgrensning.  
3. Brev til grunneiere, berørte naboer, offentlige 

etater og andre berørte interesser, som 
orienterer om planforslaget, dagens og 
fremtidig planstatus, størrelse og formål.  

4. Planprogram (dersom planen skal 
konsekvensutredes). 

5. Kopi av planinitativ. 
 

   Kopi av referat fra oppstartsmøtet skal 
        sendes til berørte sektormyndigheter. 

   Planomriss skal oversendes kommunen 
       på sosi-format sammen med varselet. 

  Forslagsstiller annonserer varsel om 
       oppstart i Harstad Tidende, gjerne også 
       på egen internettside. 

 Regionalt planforum 
 Informasjonsmøte 

 

Merknader: 

Kunngjøringen skal redegjøre for forslagsstillers og 
kommunens vurdering i forhold til KU-forskriften 

 

Ved endring etter pbl. § 12-14, 2. ledd «mindre 
endring», skal komplett planforslag sendes på 
høring, ikke bare omrisset. Med komplett menes 
oppdatert plankart, oppdaterte bestemmelser og 
andre dokumenter/redegjørelser/illustrasjoner 
som nevnt i denne tilbakemeldingen. 

 

 
 

 

 

I større reguleringssaker kan det aktuelt å avholde et folkemøte 
så tidlig som mulig i planprosessen. 

I planer med konsekvensutredning vurderer kommunen om det 
skal gjennomføres et offentlig møte om plansaken før 
planprogrammet vedtas, jf. forskrift om KU § 7andre ledd. 

 

8.  Krav til planforslaget – innhold og materiale 

 Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. 

1. Plankart (pdf-fil i riktig målestokk, og SOSI-fil 
med kvittering for utført kontroll). 

2. Reguleringsbestemmelser (word-fil), 

3. Kopi av kunngjøringsannonse og dato i avisa. 

4. Kopi av varslingsbrev. 

5. Kopi av varslingslisten (hvem har mottatt). 

6. Kopi av innkomne merknader ved oppstart, 
med forslagsstillers kommentarer. 

7. Planbeskrivelse (word-fil), jf. pkt. 4 
planfagelige tema.  

 Illustrasjonsmateriale. 

 ROS-analyse 

 Lengde- og tverrprofil for vegene. 

 Spesielle utredningsbehov/tilleggsrapport. 

Merknader: 

Ved endring etter pbl. § 12-14, 2. ledd «mindre 
endring», skal komplett planforslag sendes på 
høring, ikke bare omrisset. Med komplett menes 
oppdatert plankart, oppdaterte bestemmelser og 
andre dokumenter/redegjørelser/illustrasjoner 
som nevnt i denne tilbakemeldingen. 
 
 
 

 

 

Støyanalyse, utomhusplan, sol/skygge diagram etc. 
 
Etter tiltakets omfang. 
 
 
 
Tema som skal utredes i evt. KU 



 Side 8 

 9. Framdrift 
 

 Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn skal følgende møteserie gjennomføres: 
       Møte 1. Innledende/avklarende møte før planvarsel.  
       Møte 2. Møte etter planvarsel for gjennomgang av innkomne merknader. 
  Alle merknader og plankonsulentens vurdering av de innkomne merknadene  
                         skal oversendes kommunen samtidig med anmodning om planmøte 2. 
        Møte 3. Møte for å avklare endelig utkast til planforslag før innsendelse av planen til administrativ 
                          og politisk behandling.  Utkast til planforslag skal oversendes kommunen samtidig med 
                          anmodning om planmøte 3. 
         

  Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra komplett 
      planforslag er mottatt til første vedtak i saken er maksimalt 12 uker. 
      Høringsfrist ved offentlig ettersyn  er minimum 6 uker.  
 
 

 

10. Gebyr 
 
Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for saksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. 
 
Betalingsregulativet finnes på kommunens hjemmeside. 
 

 Faktura adresse: 
 

Navn:      Holstneset Eiendom AS 
Adresse: Postboks 6154 Langnes 
Postnr.:   9291 Tromsø 
Org.nr.:   918056637 
 

 
 

11. Kommunens foreløpige vurdering/konklusjon 
 

 Anbefaler oppstart av planarbeid. 
 Planinitiativet stoppes, jf. pbl § 12-8, 2. ledd. 
 Det er uenighet om følgende punkter i referatet: 

 
Merknader: 
 
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet 
oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så 
langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne 
kommunale avklaringer. 
 
Konklusjonene er foreløpige og med forbehold om at endringer i rammebetingelser, kommunens rutiner 
og politikk samt nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra 
beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av 
prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet. 
 
 
Vedlegg: 
Tiltaksanalyse 
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