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PLANENDRING HOLSTNESET, HARSTAD KOMMUNE 

Iht. Plan- og bygningslovens §§ 12-11 og 12-14, varsles herved om følgende: 

- Oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan 614 for Holstneset i Harstad sentrum. Endringen 
omfatter byggetrinn 2 innenfor område BBB1. 

- Utlegging av reviderte plandokumenter på høring. 

Detaljreguleringsplan for Holstneset ble vedtatt 21.04.2016, og i ettertid er det vedtatt planendringer 
knyttet til nevnte byggetrinn 1, den 11.12.2017 og 19.03.2018. 

 

Forslag om planendring 

Etter at arbeidet knyttet til byggetrinn 1 ble ferdigstilt, videreføres nå arbeidet med byggetrinn 2. I den 
forbindelse har avklaringer i prosjekteringsfasen medført at det er ønskelig å foreta mindre justeringer av 
konseptet som berører gjeldende plan.  

Da de planlagte endringene primært vurderes som prosjektinterne tilpasninger som har begrenset 
betydning for berørte parter og interesser, bør endringene kunne gjennomføres som en planendring med 
forenklet prosess.  

Justeringene utløser kun behov for følgende endringer av planen: 

Hva  Plankart  Planbestemmelser  Dokumentasjon  

BBB1 etableres med to bygningsvolumer 
istedenfor tre. Høyden på byggetrinn 2 reduseres 
fra C+ 33,3 til C+27,4. 

Plankartet er 
oppdatert. 

Fulgt opp i 
bestemmelsene. 

Situasjonsplan. 

Antall boenheter reduseres fra 125 til 124. Ingen endring. Fulgt opp i 
bestemmelsene. 

Ingen. 

Det settes av areal til gjesteparkering. Ingen endring. Fulgt opp i 
bestemmelsene. 

Situasjonsplan. 

Det reguleres inn en gangsone mellom f_SF1 og 
f_SGT1. 

Plankartet er 
oppdatert.  

Fulgt opp i 
bestemmelsene. 

Situasjonsplan.  

https://livelink.multiconsult.no/lldav/nodes/50779390/postmottak%40tffk.no
https://livelink.multiconsult.no/lldav/nodes/50779390/nve%40nve.no
https://livelink.multiconsult.no/lldav/nodes/50779390/postmottak%40harstad.kommune.no
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Adkomst til parkeringsanlegg kun fra sør, nordre 
adkomst kun til inngangsparti og gjesteparkering. 

Plankartet er 
oppdatert. 

Fulgt opp i 
bestemmelsene.  

Situasjonsplan. 

Justering av kaipromenade (stien langs sjøen) iht. 
etablert spunt. 

Plankartet er 
oppdatert. 

Ingen endring. Situasjonsplan. 

Lekeplass BLK2 fjernes, da den ikke kan realiseres 
som følge av etablert spunt. o_BAV1 justeres. 

Plankartet er 
oppdatert. 

Fulgt opp i 
bestemmelsene.  

Situasjonsplan. 

BAA1 kan benyttes til midlertidig riggområde, slik 
det ble åpnet for gjennom dispensasjon ifbm. 
byggetrinn 1.  

Plankartet er 
oppdatert. 

Fulgt opp i 
bestemmelsene.  

Ingen. 

 

Merk at gjeldende plan ligger fast, med unntak av nevnte endringer av begrenset omfang og betydning som 
beskrevet i tabellen ovenfor.   

Som følge av at lekeplass BLK2 foreslås tatt ut av planen, vil prosjektet ha en underdekning av regulert 
lekeareal på 139,8 m2. Merk at planen likevel oppfyller 93 % av arealkravet knyttet til lekeplass, og at 
nevnte underdekning bør kunne aksepteres grunnet god tilgang på tilliggende arealer med kompletterende 
utomhus-kvaliteter. MUA-krav iht. gjeldende KPA oppfylles tilsvarende med 106 %. Foreslått endring med 
utkjøring fra parkeringsanlegget kun i sør, anses også å medføre en forbedring for leke- og utearealene.  

 

Prosess 

Problemstillingene ble drøftet med Harstad kommune i møte den 19.02.20, der det ble konkludert med at 
Harstad kommunen imøteser formelt planinitiativ og anmodning om oppstartsmøte for endring av 
reguleringsplan, dersom utbygger finner dette ønskelig og nødvendig for å realisere byggetrinn 2 i 
prosjektet.  

I samråd med Harstad kommune er det avklart at planendringen gjøres etter forenklet prosess. Dette 
innebærer at det varsles oppstart av arbeid med planendringen samtidig som reviderte plandokumenter 
sendes på høring. 

Planarbeidet annonseres i avis, mens berørte parter og myndigheter tilskrives direkte.  

 

Høringsdokumenter 

Følgende nye og reviderte dokumenter er tilgjengelig for nedlastning på Multiconsults hjemmeside under 
Aktuelt/kunngjøringer:  

- Oversiktskart, utdatert 

- Planinitiativ, udatert, oversendt 01.04.2020 

- Revidert plankart, datert 23.06.2020 

- Reviderte planbestemmelser, datert 25.06.2020 

- ROS-analyse med endringer datert 25.06.2020 

- Forenklet beskrivelse ved planendring, datert 25.06.2020 

- Rapport Landskap og byform, datert 25.06.2020 

- Sol og skyggediagram 

- Situasjonsplan, datert 23.06.2020 

- Perspektivskisser, datert 23.03.2020 
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- Snitt, datert 18.02.2020 

- Kommunens tilbakemelding på planinitiativet, datert 19.05.2020 

 

Ta kontakt med undertegnede dersom dere likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir. 

 

Høringsfrist 

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planendringen bes melde dette skriftlig til 
Multiconsult AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Harstad kommune på 
postmottak@harstad.kommune.no, innen 06.09.2020.  

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede på tom.langeid@multiconsult.no 

 

 

Med vennlig hilsen 
Multiconsult 

 
Tom Langeid 
Seksjonsleder Arealplan og utredning, Forretningsenhet Nord 
 
 

Kopi (pr e-post):  Holstneset AS v/ Inge Falck Olsen 
Harstad kommune v/ Heine Martinsen 
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