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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.  
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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 

 

 

 





 
 

  
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 Adresse/områdenavn:  

Reguleringsplan: 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.  

Forslagsstiller 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 

Situasjonsplan datert 23.03.2020 

4 stk perspektivskisser, 23.03.2020 

2 stk snitt datert 18.02.2020 



 Andre vedlegg

Forslag til planområde Som for tidl planendringer. 

Oversikt over alle berørte eiendommer 
innen planområdet 

Som for tidl planendringer. 

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

Nei 

Beskrivelse av planinitiativet 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. 

Endringene knyttes til følgende elementer: 

- Gjeldende arealformål ønskes i hovedsak videreført.

- Det ønskes etablert to bygningsvolumer istedenfor tre.

- Det settes av areal for etablering av gjesteparkering etter
innspill fra Harstad kommune. Det foreslås regulert inn en
gangsone langs f_BAA1 som forlengelse av gatetunet.
Gangforbindelsen etableres for å sikre en trafikksikker
gangforbindelse mellom de nordre deler av planområdet
og de søndre deler av planområdet uten konflikt med
gjesteparkeringen.

- Som følge av dette reduseres regulert lekeareal noe. Når
muligheten for å etablere BLK2 utgår som følge av etablert
spunt, innebærer dette en underdekning ift. arealkrav.
Planen regulerer et grøntareal mot sjøen i sør. Dette vil
være også være en ressurs for boligene i byggetrinn 1 og 2
og vil langt på vei oppveie at man har et underskudd på
139,8 m2 regulert lekeareal innenfor planområdet.
Alternativt åpner KPA for frikjøp.

- Adkomst til parkeringsanlegget ønskes kun i fra sør, nordre
adkomst knyttes kun til inngangsparti og
gjesteparkeringsplasser.

- Stien langs sjøen tilpasses etablert spunt/avslutning mot
sjø.



Endringer i plankartet 

Aktuelle reguleringsformål Det legges til rette for justering av gangsti (SGG1). 

Videre legges til rette for en manglende gangforbindelse 
mellom fortau (SF1) og gatetun (SGT1). 

Areal for gjesteparkeringsplasser langs vestfasaden sikres i 
bestemmelsene og synliggjøres i situasjonsplan.  

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre 
tiltak 

Det er allerede oppført en boligblokk iht. planen (BT1). 

Det planlegges etablert en ny boligblokk med tilhørende 
parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser, lekeplass samt 
uteoppholdsareal.  

Regulert kaipromenade videreføres, men gis en noe endret 
linjeføring, slik at den tilpasses etablert spunt.  

Utbyggingsvolum og byggehøyder Det er allerede oppført en boligblokk med 9 boligetasjer iht. 
planen (BT1), med høyde C+33,3. 

Planlagt bygningsvolum har en maks byggehøyde på C+27,4, 
noe som tilsvarer 7 boligetasjer over parkeringsanlegg i 2 plan, 
hvorav et plan er under bakken.  

I tråd med gjeldende plan videreføres etablering av 
parkeringsanlegg på bakkeplan og i kjeller. 

Hvilke virkninger planarbeidet vil få 
utenfor planområdet 

De planlagte endringene vurderes primært som prosjektinterne 
tilpasninger som har begrenset betydning for berørte parter og 
interesser.  

Planlagt ny bebyggelse i byggetrinn 2 vil være lavere enn det 
gjeldende reguleringsplan åpner for.  

Justeringen av kaipromenaden anses ikke å gi noen virkninger 

Tillatt parkeringsadkomst fra 
nord utgår 

Gjesteparkering (kun i 
situasjonsplan, ikke plankart) 

Gangforbindelse plasseres 
langs lekearealer 

Differensiert byggehøyde for 
BT1 og BT2 

Mindre justeringer av 
byggegrenser 

Stien langs sjøen justeres iht 
etablert spunt 

BLK2 utgår 



da formålet og kvalitetene videreføres.  

Tiltaket anses ikke å få virkninger utover planområdet. 

Antall boenheter Det planlegges etablert totalt 124 boenheter i tillegg til 2 
gjesteleiligheter. 

Gjeldende plan åpner for etablering av 125 boenheter, samt 1 
gjesteleilighet pr. blokk. Antallet boenheter vil dermed være 
lavere enn i gjeldende plan. 

BRA (m2) næringsareal, bolig mv. Tomteutnyttelsen videreføres iht. gjeldende plan. 

Utnyttelsesgrad for BBB1 er BYA= 76%. 

Friområder, lekeplasser I gjeldende plan er regulert tre områder for lek på til sammen 
1966,4m2. Nevnte justeringer medfører at dette reduseres til 
1694,2 m2.  

Iht. retningslinje pkt. l, i arealdelens bestemmelse 4. 
Lekeplassbestemmelser for Harstad kommune, kap. 2.1 
Lekeplasser, åpnes det for at 50% av regulert gatetun kan 
medregnes som lekeareal.  Samlet tilgjengelig areal for 
lekeplass/ uteopphold blir dermed 1844,2m2.  

Iht. krav i KPA skal prosjektet ha tilgang til lekeareal på 1984 
m2. Dette gir en underdekning på 139,8 m2. Regulert 
grøntareal mot sjøen i sør vil være en ressurs for boligene i 
byggetrinn 1 og 2, noe som langt på vei oppveier 
underdekningen av lekeareal, alternativt åpnes for det for 
frikjøp i KPA. 

Når det gjelder krav til MUA så vil dette avhenge av 
sammensetning av leilighetsstørrelser. Slik prosjektet foreligger 
nå vil det ha et samlet MUA- krav på 4950 m2, mens prosjektet 
har 5234,5 m2. Krav til MUA vil derfor være oppfylt.  

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

Det er regulert en offentlig turveg/kaipromenade langs sjøen. 
Reguleringsformålet beholdes, men det foreslås en liten 
justering av promenaden, slik at den samsvarer med den 
etablerte spunten. 

Planendringen berører ellers ingen offentlige 
arealer/infrastruktur.  

Kommunal/privat infrastruktur Området er allerede delvis utbygd. 

Det er etablert kommunal infrastruktur for vann og avløp 
innenfor området som prosjektet skal koble seg på. 

Funksjonell og miljømessig kvalitet Planlagte endringer vurderes som prosjektinterne justeringer. 

Kvaliteter i gjeldende plan videreføres.  

Gjesteparkering innebærer en forbedring.  

Tiltakets virkning på, og 
tilpasning til, landskap og 
omgivelser 

(herunder beskrive eventuelle 

Byggetrinn 2 planlegges etablert med en lavere høyde enn det 
gjeldende reguleringsplan åpner for. Dette vil bidra til reduserte 
virkninger for omgivelsene.  

Gjeldende plan la opp til etablering av tre bygningsvolum. Tre 



planlagte naturinngrep) bygningsvolum vil medføre at byggene kommer svært tett på 
hverandre og dermed gir redusert bokvalitet ift lys / sol / utsikt. 

Grunnet parkeringsanlegget vil imidlertid ikke dette ha 
betydning for bevegelser på bakkeplan, herunder tilgang til 
sjøen.  

Tiltaket medfører ingen naturinngrep.  

Forholdet til kommuneplan Iht. KPA er aktuelt planområde avsatt til erverv, nåværende. 

Reguleringsplanen som ble vedtatt 21.04.2016 erstatter 
gjeldende KPA. 

Forholdet til eventuelle gjeldende 
reguleringsplaner 

Planlagte endringer i plan 614 er beskrevet ovenfor i 
«Beskrivelse av planinitiativet».  

Planlagte endringer vurderes ikke å ha betydning for andre 
gjeldende reguleringsplaner. 

Forholdet til gjeldende retningslinjer 

- lokale

- regionale
- nasjonale

Planendringen anses ikke å introdusere noen nye forhold som 
utfordrer lokale, regionale eller nasjonale retningslinjer.  

Forholdet til pågående planarbeid 
i/ved området 

Det pågår ingen kjente planarbeider i nærheten av 
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 

Det er utarbeidet ROS-analyse som del av planmaterialet til 
gjeldende reguleringsplan.  

Ønsket planendring anses ikke å utløse behov for endringer 
eller oppdatering av denne.  

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

Følgende prosess er benyttet ved tidligere planendringer i 
samme sak:  

Det søkes om planendring iht. forenklet prosess, det antas 
derfor at det ikke er nødvendig å varsle planoppstart på 
ordinær måte. 

Det legges opp til en begrenset varsling til berørte 
hjemmelshavere og festere i området, samt Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark, Statens vegvesen og Troms og Finnmark 
fylkeskommune.  

I varselet vil det framgå at det legges opp til et administrativt 
vedtak i saken.  

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

Følgende prosess er benyttet ved tidligere planendringer i 
samme sak:  

Basert på innkomne forhåndsinnspill utarbeides søknad om 
planendring, som oversendes kommunen for behandling.  

Om det blir vurdert som nødvendig sendes søknad om 



planendring på høring til de samme aktuelle berørte parter og 
myndigheter som varsles ved oppstart. 

Siden det kun ønskes mindre endringer av vedtatt 
reguleringsplan anses det i utgangspunktet ikke å være 
nødvendig med folkemøter.  

I utgangspunktet legges det opp til at søknad om planendring 
vedtas administrativt.  

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 dette ikke 
utløste konsekvensutredningsplikt.  

Nå ønskes kun mindre endringer av vedtatt reguleringsplan. 

Gjeldende hovedformål og utnyttelsesgrad videreføres.  

Planlagte tiltak fanges ikke opp av Vedlegg I, og omfattes 
dermed ikke av §6. Dermed utløses ikke automatisk KU-plikt. 

Planlagte tiltak fanges ikke opp av Vedlegg II, dermed utløses 
heller ikke KU-plikt iht. §8.  
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TEGNFORKLARING VERTIKALNIVÅ 2 - PÅ GRUNNEN

Kilde for basiskart: Ekvidistanse:
1:1000Kartmålestokk:

m

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Forslagsstiller:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Plankart datert:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Møtesaksnr Dato Sign

kommune

0 10 20 30 40 m
Koordinatsystem:

Nasjonal arealplan-ID:

Høydegrunnlag:

Dato for basiskart:

Kartopplysninger

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge
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Planoppstart og høring fra:  ............ til:  ..............
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Utskriftsformat: A3
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2. gangs behandling planforslag
Offentlig ettersyn fra: ............................ til .....................

Dato SignRevisjoner:

3
2
1

23.06.2020 Sign: GEM / HA
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Hamnneset

Harstadhamna
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HARSTAD KOMMUNE 
Areal- og byggesakstjenesten 

HARSTAD KOMMUNE 
Areal- og byggesakstjenesten 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Plannavn:   Detaljert reguleringsplan for Holstneset 
Plannr: 1903 - 614 
Vedtatt 21.04.16 
Endret 03.03.17; 11.12.17; 07.03.18; 19.03.18; 25.06.20 

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 

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

Uteoppholdsareal (BUT1-2)  Sosi 1600 

Lekeplass (BLK1) Sosi 1610 

Forretning / industri Sosi 1812 

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 
hovedformål (BAA1, 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 (SGG1-3) 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 
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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.

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 1gjesteleilighet i hver blokk. Disse regnes som fellesareal og kan kun 

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

h) Balkonger tillates kraget ut over byggegrenser. Minste fri høyde under balkong skal være
5 meter til bakkeplan.  Det tillates søyler for understøttelse av konstruksjoner ned til bakkeplan.

i) Det tillates etablert inntil 12 gjesteparkeringsplasser langs vestfasaden. Gjesteparkeringsplasser 
tillates etablert utenfor angitt byggegrense.

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. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS1) 
a) Området er avsatt til offentlig småbåtanlegg.
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1.9. 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. 
 
 

1.10. Lekeplass (BLK1) 
a) Området er avsatt til felles lekeplass for BBB1. 
b) Ferdig planert areal skal ikke ligge lavere enn kote + 3,1.  
c)  Arealet skal sikres med gjerde. 

 
 

1.11. Forretning / kontor / industri 
a) Arealet tillegges eksisterende arealer på eiendommen 61/240. For arealet gjelder bestemmelser 

i plan 601. 
 
 
1.12. Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (BAA1-2)  
a) Områdene 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) BAA1 er avsatt til lekearealer for BBB1, og 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. 
h) BAA1 tillates benyttet som midlertidig riggområde ifm byggetrinn 2 innenfor BBB1. 
 
 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
2.1 Samferdselsanlegg 
a) Samferdselsanleggene skal opparbeides med den inndeling i offentlige og private kjøreveger og 

fortau som vist på plankartet, med tilfredsstillende teknisk standard og i samsvar med planer 
godkjent av Harstad kommune. 

b) Dersom samferdselsanleggene utbygges etappevis, skal det skal 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_SKV 3.    
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_SGG1-2, f_SGG3) 
a) Gangvei o_SGG1-2 er avsatt til opparbeidelse av Stien langs sjøen. 
b) o_SGG2 tillates opparbeides som en naturlig utvidelse av o_SGG1, og skal gis en tiltalende og 

sikker avslutning mot sjø. 
c) Gangvei f_SGG3 er avsatt til felles gangadkomst og skal opparbeides som en naturlig forlengelse 

av fortau f_SF1. 
 
 
2.7 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. 
 
 
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. 
 
 

3.2. 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 
 
 

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 
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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 i for byggetrinn 2.  
v.  Etablering av lekeareal på tak av BAA1. 
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 SGG3. 

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. 
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h) Lekeplasser skal skjermes mot støy før de tas i bruk. 
i) Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før miljøstasjon 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. 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. 

j) Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at forholdet til havnivåstigning og 
stormflo er ivaretatt iht. TEK.  
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han 
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn 
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten 
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SAMMENDRAG 

Det er igangsatt arbeid med endring av plan 614 Detaljplan for Holstneset. Reguleringsplanen ble opprinnelig vedtatt 
21.04.2016, etter dette har det vært gjennomført flere mindre endringer. 

Følgende er foreslått endret ifm. byggetrinn 2: 

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

- Antall boenheter reduseres fra 125 til 124. 

- Det settes av areal til gjesteparkering. 

- Det reguleres inn en gangsone mellom f_SF1 og f_SGT1. 

- Adkomst til parkeringsanlegget blir kun fra sør, nordre adkomst nyttes kun til gjesteparkering. 

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

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

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

 

Som følge av planendringen er plankart, planbestemmelser og ROS-analysen revidert, det er i tillegg utarbeidet en ny 
versjon av rapporten Landskap og byform, samt en forenklet beskrivelse av planendringen. Øvrige plandokumenter 
videreføres uendret.  

Etter avklaring med Harstad kommune gjennomføres planendringen som en forenklet prosess.  
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1 Innledning 
Første byggetrinn innenfor område BBB1 på Holstneset er ferdigstilt.  

I forbindelse med prosjektering av byggetrinn 2 er det ønskelig å foreta mindre justeringer av 
regulert konsept.  

Det igangsettes derfor arbeid med endring av gjeldende reguleringsplan 614 Holstneset, opprinnelig 
vedtatt 21.04.2016.  

 

1.1 Prosess 
Etter enighet med Harstad kommune er det avklart at endringen gjennomføres som en forenklet 
prosess.  

Dette innebærer at det varsles om oppstart av planarbeid samtidig som reviderte plandokumenter 
sendes på høring. 

Oppstart av arbeid med planendringen og offentlig ettersyn varsles i avis, og på Multiconsults 
hjemmeside.  Berørte parter og myndigheter tilskrives direkte. 

I forbindelse med ønsket planendring oppdateres følgende dokumenter: 

• Plankart 

• Planbestemmelser 

• ROS-analyse 

• Situasjonsplan 

• Rapport Landskap og byform 

Gjeldende planbeskrivelse og øvrige plandokumenter videreføres. Denne rapporten beskriver kun 
foreslåtte justeringer, og ev virkninger av disse. I tillegg gis det en kort redegjørelse for de plantema 
som Harstad kommune anså som relevant ifm. tilbakemelding på planinitiativet, datert 19.05.2020. 

Forenklet planbeskrivelse er to- delt: kap. 2 gir en kort beskrivelse av ønsket planendring, mens kap. 
3- 8 er knyttet til kommunens tilbakemelding på planinitiativet, datert 19.05.20, jf. vedlegg. 

 

2 Planendring 

2.1 Foreslåtte endringer 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over planlagte endringer, samt hvordan de er håndtert. 

Hva  Plankart  Planbestemmelser  Dokumentasjon  
BBB1 etableres med to bygningsvolumer 
istedenfor tre. Høyden på byggetrinn 2 
reduseres fra C+33,0 til C+27,4. 

Plankartet er 
oppdatert. 

Fulgt opp i 
bestemmelsene. 

Situasjonsplanen. 

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

Plankartet er 
oppdatert. 

Fulgt opp i 
bestemmelsene.  

Situasjonsplanen. 

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

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

Situasjonsplanen. 

Det reguleres inn en gangsone mellom 
f_SF1 og f_SGT1. 

Plankartet er 
oppdatert.  

Fulgt opp i 
bestemmelsene. 

Situasjonsplanen.  

Adkomst til parkeringsanlegg kun fra sør, 
nordre adkomst kun til inngangsparti og 
gjesteparkering. 

Plankartet er 
oppdatert. 

Følges opp i 
bestemmelsene.  

Situasjonsplan. 

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

Plankartet er 
oppdatert. 

Ingen endring. Situasjonsplanen. 

BAA1 reduseres tilsvarende f_SGG3.  
BAA1 kan benyttes til midlertidig 
riggområde, slik det ble åpnet for gjennom 
dispensasjon ifm. byggetrinn 1.  

Plankartet er 
oppdatert. 

Fulgt opp i 
bestemmelsene.  

Ingen. 

 

I tillegg til revidert plankart og bestemmelser, gjøres det også en justering av gjeldende ROS-analyse 
slik at den er oppdatert iht. det nye plankonseptet. Rapporten Landskap og byform oppdateres også. 

 

2.2 Redusert antall bygningsvolumer 
Iht. gjeldende reguleringsplan skal området BBB1 etableres som 3 bygningsvolumer, med en tillatt 
gesimshøyde på kote +33,0, (tilsvarende 10 etasjer).  

Første byggetrinn er ferdig etablert. I forbindelse med prosjektering av byggetrinn 2 ble det avklart at 
etablering av to bygningsvolumer vil gi bedre bokvaliteter for både nye og fremtidige beboere. To 
volumer gir større avstand mellom blokkene, noe som blant annet gir bedre lysinnslipp og redusert 
innsyn. I tillegg er høyden på byggetrinn 2 foreslått redusert til kote +27,4 (tilsvarende 8 etasjer). 

Virkningene av foreslått endring er nærmere omtalt i rapporten Landskap og byform.  

 

2.3 Nærlek og uteopphold 
I forbindelse med etablering av bebyggelsen innenfor BBB1, er det etablert en spunt som avslutning 
på området mot sjø. Som følge av denne er det ikke lengre mulig å etablere lekeareal på regulert 
område f_BLK2. Dette området tas derfor ut av plankartet.  

Som følge av dette vil boligene i BBB1 ha en underdekning av lekeareal på 139 m2, iht. krav i KPA. 
Dette tilsvarer 7 % av det totale kravet. Underdekningen er akseptert av Harstad kommune, da 
området ligger sentrumsnært og har god tilgang til andre utearealer i umiddelbar nærhet, jf. 
kommunens tilbakemelding på planinitiativet.  

Når det gjelder MUA, så er arealkravet knyttet til opp mot størrelsen på leilighetene. Denne 
fordelingen er ikke endelig avklart.  Slik prosjektet foreligger nå vil det utløse et MUA-krav på 4950 
m², mens prosjektet har 5234,5 m². Dette gir en overdekning på 106 %.   

 

2.4 Gjesteparkering 
Iht. innspill fra Harstad kommune settes det av areal til gjesteparkeringsplasser i forbindelse med 
byggetrinn 2. Det er planlagt etablert 12 gjesteparkeringsplasser er på vestsiden av bebyggelsen i 
tilknytning til inngangspartiet. Iht. gjeldende reguleringsplan skal det etableres en gangforbindelse i 
dette området. Denne er nå foreslått flyttet til vestsiden av vei f_SKV1, slik at den blir en naturlig 
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forlengelse av regulert fortau. Foreslått løsning medfører at en får en sammenhengende 
gangforbindelse gjennom hele planområdet.  

 

2.5 Parkeringsanlegg 
Iht. gjeldende plan ble det lagt til rette for kjøreadkomst til parkeringsanlegget fra både nord- og 
sørsiden. I forbindelse med planendringen er det avklart at inn- og utkjøring heretter skjer fra sør. 
Endringen anses som uproblematisk da parkeringsanlegget kun har ca.110 parkeringsplasser og skal 
etableres med separate adkomster til hhv plan 0 og plan U1, noe som gir en oversiktlig situasjon.  

Det er foreslått et nytt dokumentasjonskrav som sier at tilstrekkelig brannsikkerhet skal 
dokumenteres ved søknad om rammetillatelse. Iht. gjeldende bestemmelse XI i) skal det også 
dokumenteres at nødetatene har nødvendig tilgang til bebyggelsen, denne oppdateres til også å 
gjelde anleggsfasen.  

 
Figur 1 Utsnitt av Situasjonsplan som viser inn – og utkjøring til parkeringsanlegg, Hamperokken Arkitektur 

 

2.6 Gjennomføring 
Det er foreslått tatt inn en bestemmelse som åpner for at område f_BAA1 kan nyttes som midlertidig 
riggområde i forbindelse med etableringen av byggetrinn 2. 
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3 Planfaglige vurderinger  

3.1 Lokaliseringsfaktorer 
Planområdet ligger på Holstneset i kort gangavstand fra Harstad sentrum. Illustrasjonen nedenunder 
viser plassering av sentrale sentrumsfunksjoner.  

 
Figur 2 Illustrasjon over bygningstyper/sentrumsfunksjoner. Rapport Landskap og byform 

 

Holstneset ligger nært flere kollektivholdeplasser og anses å ha en god kollektivdekning, jf. 
illustrasjonen nedenunder.  
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Figur 3 Oversikt over kollektivholdeplasser i nærområdet. Reiseplanlegger Troms Fylkestrafikk 

 

3.2 Fortetting 
Gjeldende reguleringsplan åpner for utbygging av 125 boenheter fordelt på 3 volumer, med 1 
gjesteleilighet per blokk.  

Det planlegges nå etablert 124 boenheter med 1 gjesteleilighet i hver blokk, totalt 126 boenheter.  

Antall boenheter vil dermed bli noe redusert.  

At det nå planlegges etablert to blokker istedenfor tre, karakteriseres ikke som fortetting.  

 

3.3 Grønnstruktur 
Illustrasjonen viser oversikt over eksisterende og planlagt grøntstruktur innenfor planområdet i 
nærområdet for øvrig.  
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Figur 4 Illustrasjon over planlagt grøntstruktur i nærområdet. Gjeldende planbeskrivelse 12.03.2015 

 

3.4 Landskap 
Beskrivelse av landskap, med vurderinger av nær- og fjernvirkninger, samt sol- og skyggediagram 
omtales i delrapporten Landskap og byform. 

 

3.5 Estetikk og byggeskikk 
Gjeldende reguleringsplan har en bestemmelser som sier følgende: 

«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.» 

Det er en variert bygningstypologi i området i dag, foreslått endring med to bygningsvolumer 
istedenfor tre anses derfor ikke å endre på estetikken og byggeskikken i området. Gjeldende 
bestemmelse videreføres uendret, området vil derfor være underlagt de samme utformingskravene. 
Se for øvrig rapporten Landskap og byform.  

 

3.6 Boligpolitisk plan 
Dersom det viser seg at det er aktuelt med tilvisningsrett/kommunal forkjøpsrett til boliger så kan 
dette avklares i en egen prosess uavhengig av planendringen.  
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4 Miljøfaglige vurderinger 

4.1 Biologisk mangfold 
Iht. Naturbase er det gjort registreringer av krykkje, teist, fiskemåke (NT), ærfugl (NT) og havelle (NT) 
innenfor planområdet. Alle registreringene ble gjort i 2015. 

Utenfor planområdet i sjø, ble det i perioden 2013 til 2017 registrert havelle og fiskemåke, i tillegg 
ble det i 2013 og 2014 observert stær (NT), taksvale (NT) og bergirisk (NT).  

 
Figur 5 Naturmangfold, grå sirkler viser registreringer av arter av særlig forvaltningsmessig interesse, 
Naturbase 

 

Samtlige registreringer er av eldre dato og anses derfor ikke å være av betydning for realiseringen av 
byggetrinn 2. Siden tiltaksområdet allerede omdannet og utbygget i tråd med gjeldende 
reguleringsplan, anses derfor ikke tiltaket å påvirke naturmangfoldet i nevneverdig grad jf. 
Naturmangfoldloven § 8.  

Iht. KMDs Veileder T-1554, Naturmangfoldloven kap. II, Alminnelige bestemmelser om bærekraftig 
bruk, pkt. 6.7 Videre vurderinger, foretas det ingen vurdering av §§ 9-12.  

 

4.2 Strandsone og vassdragsforvaltning 
I kommunens tilbakemelding på planinitiativet vises det til at vannforekomsten i Harstad 
havneområde har en dårlig kjemisk tilstand.  



Detaljregulering Holstneset multiconsult.no 
Forenklet beskrivelse ved planendring 4 Miljøfaglige vurderinger 

 

713645-PLAN-RAP-001 25. juni 2020 /01 Side 12 av 17 

Etablering av to bygningsvolumer istedenfor tre, anses ikke å utgjøre en endret belastning på 
vannforekomsten i havneområdet. Det er et kommunalt renseanlegg rett nord for boligområdet, det 
forutsettes at dette har tilstrekkelig kapasitet for den planlagte utbyggingen iht. vedtatt 
reguleringsplan 614.  

Ev. nye utslipp som ikke er hjemlet i planen vil kreve utslippstillatelse etter Forurensningsloven, og vil 
i så tilfelle behandles av Fylkesmannen som forurensningsmyndighet i en egen prosess. 

Sikring mot havnivåstigning og stormflo er i varetatt av følgende bestemmelser: 

-  1.1 e)  Laveste tillatte gulvnivå c+ 3,1.(NN1954) 

-  2.6 c)  Alle konstruksjoner, tekniske installasjoner og infrastruktur skal bygges slik at de tåler tidvis
  oversvømmelse av sjøvann. 

-  2.6 d)  Evt. sluk skal sikres mot tilbakeslag. Pumpeanlegg og/eller tilbakeslagsventil skal eies og 
driftes privat.  

 

4.3 Friluftsinteresser 
Iht. Naturbase er det ikke kartlagt noen friluftsinteresser i området i forbindelse med gjennomført 
kartlegging av friluftslivsområder i kommunen. 

Stien langs sjøen er regulert inn som offentlig gangvei, og går langs sjøen på østsiden av bebyggelsen 
i BBB1. Stien er regulert med en bredde på 4 meter. Som følge av etablert spunt i området, er det 
nødvendig å justere noe på traseen forbi bebyggelsen i byggetrinn 2. Bredden og kvaliteten på stien 
vil være den samme. Planlagt endring anses derfor ikke å være av betydning for friluftslivsinteressene 
i området. 

 

4.4 Forurensning 
I forbindelse med gjeldende plan ble det gjennomført miljøgeologiske vurderinger av området. 
Vurderingene anses å være relevante fortsatt.  

Foreslått planendring anses ikke til å medføre forurensning av området, da det kun skal etableres 
boliger i tråd med gjeldende plan.  

Når det gjelder etablering av fast dekke på gangvei og f_SKV1 så skal de etableres i tråd med 
gjeldende rekkefølgekrav. 

 

4.5 Støy 
I forbindelse med reguleringsplanen utarbeidet Multiconsult en støyrapport (Multiconsult rap, 
417091-RIA-RAP-001, datert 15.12.2015). Rapporten viser at boligene i BBB1 i all hovedsak ikke 
berøres av støyen fra skipsverftet. Siden støyrapporten ble utarbeidet er boligblokken Brovingen 
etablert (BBB2). 

Støybelastningen i området anses ikke å være vesentlig endret, det anses derfor ikke som nødvendig 
å oppdatere støyrapporten. Foreslåtte endringer anses heller ikke for å endre på støybelastningen i 
området.  

 



Detaljregulering Holstneset multiconsult.no 
Forenklet beskrivelse ved planendring 5 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

713645-PLAN-RAP-001 25. juni 2020 /01 Side 13 av 17 

5 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det ble utarbeidet en ROS-analyse i forbindelse med det opprinnelige planforslaget.  

ROS-analysen er nå oppdatert og justert i tråd med foreslått planendring. 

I forbindelse med den opprinnelige reguleringsplanen vedtatt i 2016 var risikoforholdene i området 
ansett å være knyttet opp mot grunnforhold/stabilitet, havnivåstigning og stormflo, forurenset grunn 
og støy, risikoene var ansett å ha gul og oransje farenivå før tiltak.  

Når det gjelder planendringen så er det kun grunnforhold/stabilitet og tidevannsflom som anses som 
relevante risikoforhold. Begge deler er håndtert i planbestemmelsene jf. avsnitt 5.2 Strandsone og 
vassdragsforvaltning.  

 

6 Barn, unge, eldre og funksjonshemmedes interesser 

6.1 Leke- og oppholdsarealer 
Iht. gjeldende reguleringsplan skal krav til lekeareal til boligene i BBB1 løses innenfor områdene 
f_BLK1 og f_BLK2, samt f_BAA1.  

I forbindelse med ønsket planendring tas område f_BLK2 ut av plankartet. Bakgrunnen for dette er at 
denne ikke lengre lar seg realisere pga. etablert spunt. Som tidligere skrevet er en marginal 
underdekning akseptert av kommunen. 

Boligene er planlagt etablert med balkonger. Kommuneplanens MUA- krav oppfylles med 106%. 

 

6.2 Områder for allmenheten 
I gjeldende reguleringsplan er det avsatt et areal på nesten 3.400 m2 til offentlig uteoppholdsareal 
langs grensen mot adkomstveg langs Tore Hunds gate 5, i Harstadhamna og på kaiene på østsiden av 
Harstadhamna.  Arealet er tenkt å kunne benyttes som rekreasjonsarealer for beboere i bydelen og 
øvrig befolkning i byen.   

Iht. bestemmelse VIII c) skal alle bygninger og uterom utformes iht. prinsipp om universell utforming. 
Bestemmelsen er ikke foreslått endret.  

Stien langs sjøen etableres gjennom området i 4 meters bredde, primært mot sjøen.  Dette sikrer en 
god avslutning mot og tilgjengelighet til sjøen.  Langs eiendommen Tore Hunds gate 5 følger Stien 
langs sjøen fortau langs ny adkomstvei, (4 meters bredde). 

Som følge av planendringen er det foreslått at en kort strekning av Stien langs sjøen rettes ut, for å 
tilpasses til den etablerte spunten. Justeringen har ingen praktisk betydning da bredden og kvaliteten 
på «stien» vil være den samme. 

 

6.3 Utomhusplan 
Iht. planbestemmelsene XI g) er det krav om at utomhusplan i målestokk 1:200 skal vedlegges søknad 
om rammetillatelse for det enkelte byggeområdet. Bestemmelsen videreføres uendret.  
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7 Trafikale forhold 

7.1 Trafikkforhold 
I gjeldende planbeskrivelse omtales trafikkforhold på følgende måte: 

«Planområdet ligger inntil Tore Hunds gate.  Det er ved oppstart av planarbeidet tatt høyde 
for adkomst også til Tordenskiolds gate.    

I planområdet går en adkomstveg til Hamek sitt verkstedsanlegg.  Hamek har også to andre 
adkomster til Samasjøvegen som ikke er like bratte.  

Det er bl.a. et smalt fortau forbi Tore Hunds gate 5.»  

I 2016 ble det anslått av Harstad kommune at Tore Hunds gate hadde en døgntrafikk på ca. 
2.000 kjøretøy og Tordenskioldsgate ca. 3.000 kjøretøy. 

 

I forbindelsen med planendringen legges det til grunn at døgntrafikken i nevnte gater ikke er 
vesentlig endret.  

 

7.2 Vegløsninger/vegutforming 
Det er ikke gjort noen endringer i det regulerte vegsystemet eller utformingen av vegene i området, 
utover forslaget om etablering av ny gangforbindelse langs f_BAA1.  

 

7.3 Trafikksikkerhet 
Gjeldende plan legger opp til vegløsninger som i stor grad skiller kjørende og myke trafikanter. Veger 
og kryss er dimensjonert i samsvar med gjeldende vegnormal. 

Planlagt gangforbindelse i forlengelse av fortau f_SF1 frem til gatetunet, gjør at en får en 
sammenhengende gangforbindelse gjennom hele planområdet.  

Det planlegges etablert et opphøyet gangfelt over f_SKV1, fra boligene i BBB1 og til lekearealene 
f_BKL1 og f_BAA1. Trafikksikkerheten i området anses derfor å være god. 

Vi minner om at det i utgangspunktet kun er taxi og utrykningskjøretøy som tillates å kjøre over 
gatetunet.  
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Figur 6 Utsnitt fra ny situasjonsplan 23.06.2020 Hamperokken Arkitektur 

 

8 Teknisk infrastruktur 

8.1 Vann, avløp, overvann 
Iht. gjeldende planbeskrivelse så ligger det langs eksisterende gater et relativt nytt VA-ledningsnett 
fra 1998.   

Hovednettet for vannforsyning har dimensjon 160 mm. Fra kum i krysset Tore Hunds gate/ 
Samasjøvegen er det lagt ut et gren i retning nordøst mot avløpsrenseanlegget med dimensjon 110 
mm. Inn til Kristian Holst AS’ eiendommer ligger det to ledninger for vannforsyning, en med 
dimensjon 110 og en med dimensjon 32 mm.  

Planområdet omfatter et kommunalt avløpsanlegg / renseanlegg med utslipp i sjøen på ca. kote -34.  
Det er spillvannsledning i samme trasé som vannledningen ned til renseanlegget. Denne har 
dimensjon 630 mm, som vurderes å være rikelig kapasitet.   

Overvannsledning med dimensjon Ø315 ligger i samme trasé som de øvrige ledningene, og går til 
direkte utslipp rett øst for renseanlegget. 

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2016 og antall boenheter er ikke vesentlig endret, det forutsettes 
derfor at det er tilstrekkelig kapasitet i området, både når det gjelder vann, avløp og overvann.  

Det er utarbeidet en forenklet VAO-rammeplan i forbindelse med byggetrinn 1. Denne oppdateres 
ved behov i forbindelse med søknad om rammetillatelse for byggetrinn 2. 
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8.2 Avfallshåndtering 
Iht. gjeldende plan er det avsatt areal for plassering av miljøstasjon i tilknytning til gatetunet. Planlagt 
løsning gjelder også for byggetrinn 2. 

 
Figur 7 Utsnitt av gjeldende illustrasjonsplan som viser miljøstasjon, fra planbeskrivelsen datert 26.02.16 

 

8.3 Tilknytningsplikt fjernvarme 
Boligene har tilknytningsplikt til fjernvarme. Dette er sikret i gjeldende bestemmelse VII a) Energi: Ny 
bebyggelse skal tilkobles offentlig fjernvarmeanlegg. Bestemmelsen er ikke foreslått endret.  

 

9 Grunnlagsmateriale 
• Planbeskrivelse: Multiconsult, 712060-PLAN-RAP-003, datert 06.01.2016 

• Landskap og byform: Multiconsult, 712410-PLAN-RAP-002, datert 12.03.2015 

• Støyvurderinger: Multiconsult, 417091- RIA-RAP-001, datert 15.12.2015 

• Grunnforhold: Multiconsult, Orienterende geoteknisk vurdering, 712244 RIG-RAP-001, datert 
04.11.2014, Multiconsult 712244-RIG-BREV-001, utvidet planområdet, datert 16.04.2015 

• Miljøgeologisk vurdering: Multiconsult, 712244-RIGm-NOT-001, datert 24.04.2014, og 
712244-RIGm-NOT-002 notat, datert 27.03.2015 

• Digitale kilder: 

o Artsdatabanken 

o Miljøstatus 

o Naturbase 

o NVE Atlas 

o Vann-nett 

 

 



Detaljregulering Holstneset multiconsult.no 
Forenklet beskrivelse ved planendring 10 Vedlegg 

 

713645-PLAN-RAP-001 25. juni 2020 /01 Side 17 av 17 

10 Vedlegg  
• Revidert plankart, datert 23.06.2020 

• Reviderte bestemmelser, datert 25.06.2020 

• Revidert ROS-analyse, datert 25.06.2020 

• Rapport Landskap og byform, datert 25.06.2020 

• Sol og skyggediagram, udatert  

• Situasjonsplan, datert 23.06.2020 

• Perspektivskisser, datert 23.03.2020 

• Snitt, datert 18.02.2020 
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RAPPORT 

OPPDRAG Detaljplan for Holstneset  DOKUMENT KODE 712060-PLAN-RAP-001 

EMNE Forenklet ROS-analyse TILGJENGELIGHET Åpen 
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5032 Tromsø Plan / 
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KONTAKTPERSON Inge Falck Olsen   

 

ROS-analysen her ble opprinnelig utarbeidet som grunnlag for detaljplanen som ble vedtatt i 2016.  

I ettertid er det vedtatt og foreslått planendringer.  

I kapittel 3 er det gjort supplerende vurderinger som følge av foreslåtte endringer, skrevet inn med 
rødt. 

 



Detaljplan for Holstneset multiconsult.no 
Forenklet ROS-analyse 1 INNLEDNING 

 

712060-PLAN-RAP-001 25.06.20/02 SIDE 4/20 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
1 INNLEDNING ................................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrunn ............................................................................................................................................. 5 
1.2 Metode ................................................................................................................................................ 5 

2 KORT BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSPLANENE OG OMRÅDET ........................................................... 7 
2.1 Om utbyggingsplanene ....................................................................................................................... 7 
2.2 Forholdet til gjeldende planer ............................................................................................................ 8 
2.3 Geotekniske forhold .......................................................................................................................... 10 
2.4 Grunnforurensning ............................................................................................................................ 11 
2.5 Støy ................................................................................................................................................... 12 
2.6 Kulturminner ..................................................................................................................................... 13 

3 UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK ..................................................................................... 14 
3.1 Analyseskjema ................................................................................................................................... 14 
3.2 Oppsummering ................................................................................................................................. 19 

4 KILDER .......................................................................................................................................... 20 

 
 



Detaljplan for Holstneset multiconsult.no 
Forenklet ROS-analyse 1 INNLEDNING 

 

712060-PLAN-RAP-001 25.06.20/02 SIDE 5/20 

1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Plan- og bygningsloven § 4-3 krever at det utarbeides ROS-analyse for alle planer som inneholder 
utbyggingsformål:  

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder 
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.» 

1.2 Metode 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale 
risiko- og sårbarhetsanalyser. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av 
sannsynligheten (frekvensen) for, og konsekvensene av, uønskede hendelser.  

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser 
for derigjennom å identifisere hvordan prosjektet ev. bør endres for å redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene 
(hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  

I tabell 2 listes opp en rekke hendelser relatert til hhv naturrisiko, teknisk/sosial infrastruktur og 
virksomhetsrisiko.  

Mens hendelser som ikke er til stede i planområdet eller i planen kvitteres ut i kolonnen ”Aktuelt?” 
og kun unntaksvis kommenteres, vurderes aktuelle hendelser ifht sannsynlighet og konsekvens i tråd 
med følgende: 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en hendelse 
har stort omfang. 

• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har middels stort 
omfang. 

• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har lite 
omfang. 

• Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. 
år; en hendelse har marginalt omfang. 
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
forsyning mm  

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 
uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til 
skade dersom 
reservesystem ikke fins 

3. Alvorlig Behandlingskrevende 
skader 

Midlertidig/behandlings-
krevende skade 

System settes ut av drift 
over lengre tid; alvorlig 
skade på eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som 
medfører død eller varig 
mén; mange skadd 

Langvarig miljøskade System settes varig ut 
av drift; uopprettelig 
skade på eiendom 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

 

Tabell 1  Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært 
alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig   35  

2. Mindre sannsynlig 33, 36 5, 34 3  

1. Lite sannsynlig 26 46 47  

 

• Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig. 

• Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig. 

• Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte. 

• Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres. 

• Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene. 

 

Mens uønskede hendelser som vurderes i alle saker er listet opp i avsnitt 3.1, oppsummeres 
risikovurderinger knyttet til hendelser i denne konkrete saken i avsnitt 3.2. 

Multiconsult AS har gjennomført analysen, på grunnlag av beskrivelser knyttet til planområdet og 
utbyggingsplanene som framgår av kapittel 2. 

Rapporten er ferdigstilt i dialog med Harstad kommune.  
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2 KORT BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSPLANENE OG OMRÅDET 
 

2.1 Om utbyggingsplanene 
Multiconsult skal på oppdrag fra Holst Eiendom AS og Harstad Skipsindustri AS (HSI) utarbeide forslag 
til detaljreguleringsplan som legger til rette for etablering av boligbebyggelse på begge sider av 
Holstneset. 

Boligbebyggelsen etableres delvis på nytt utfylt areal.  

 

Utkast til plankart datert 16.04.2015 

 

2.2 Planendring 2020 
Det pågår en prosess for mindre endring av reguleringsplanen, relatert til byggetrinn 2 innenfor 
område BBB1. Det foreslås kun mindre justeringer av planen: 

• Antall boenheter reduseres fra 125 til 124. 
• Bebyggelsen oppføres som to volumer istedenfor tre. Høyden på byggetrinn 2 justeres fra kote 

+33,0 til kote +27,4. 
• Det etableres fortau langs lekeareal f_BAA1. 
• Det settes av areal til gjesteparkering langs vestfasaden. 
• Stien langs sjøen justeres slik at den samsvarer med etablert spunt.  
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2.3 Forholdet til gjeldende planer 

2.3.1 Kommuneplanens arealdel (2010) 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til Erverv.  

 

 

 

Følgende er nedfelt i planens bestemmelser: 

Risiko og sårbarhetsanalyse; arealplanlegging (kommuneplan, reguleringsplaner) og andre 
byggetiltak skal inneholde egen analyse av risiko og sårbarhet 

Forurensa grunn/sjøbunn; forurensende masser tillates ikke flyttet uten særskilt tillatelse til 
deponering eller dumping. 

Og følgende er nedfelt i planens retningslinjer: 

Risiko og sårbarhetsanalyse; ROS analyse for Harstad kommune skal legges til grunn for all 
planlegging i kommunen. Alle ROS-vurderinger skal forholde seg til NVE`s retningslinje 1/2007. 

Skred; NGU`s farekart for stein- jord og snøskred skal legges til grunn for all planlegging. I områder 
som omfattes av NGU`s skredkart tillates ikke bygge- og anleggstiltak uten nærmere undersøkelser. 

Radon; rapport om kartlegging av radon for Harstad kommune skal legges til grunn for kommunens 
planlegging. I områder der det er påvist radon skal tiltakshaver dokumentere at det er foretatt risiko 
og sårbarhetsvurderinger. Ved all utbygging i Harstad kommune bør det gjennomføres forebyggende 
tiltak mot radon. 
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Støy; tiltakshaver er forpliktet til å gjøre støyundersøkelser i soner der støy er plantema. 

Kvikkleire; ved tiltak hvor marine avsetninger blir berørt skal grunnforholdene kartlegges mht 
kvikkleire. 

Havnivåendringer/flom; beregnede havnivåendringer og hyppigere stormflo skal vurderes i 
forbindelse med reguleringsplaner i de områder der bebyggelse og infrastruktur vil være sårbar med 
hensyn til dette. Sokkel/grunnflate for bygg bør ikke tillates satt opp lavere enn 3 m over dagens 
normalvannstand for sjø. 

Overvann; ved areal- og byggesaksbehandling skal det redegjøres for handtering av overvann. Der 
det er mulig og hensiktsmessig skal det benyttes åpne løsninger. 

I en overordnet ROS-analyse for kommuneplanens arealdel er det kartlagt en lokalitet 
grunnforurensning vest for Hamnneset. 

2.3.2 Reguleringsplan for Del av Harstad Hamn (1999) 

I gjeldende reguleringsplan er området regulert til Forretning/Industri. 

2.3.3 Kommunedelplan for sentrum (2016) 

I forslag til ny kommunedelplan for sentrum, er området avsatt til boligbebyggelse og kontor.  Plan 
for Holstneset er i tråd med forslag til KDP sentrum.  
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2.4 Geotekniske forhold 
 

I følge tilgjengelige databaser (NGU) er grunnen i området er klassifisert som fyllmasse. 

Bl.a. ut fra dette er forholdet til geoteknikk vurdert særskilt. 

I en Orienterende geoteknisk vurdering datert 04.11.14 oppsummerer Multiconsult som følger:  

«Kristian Holst AS planlegger utfylling i havna i Harstad. 

I nord varierer løsmassemektigheten mellom 0,2 og 3,5 m. Øverst er det et løst til middelsfast lag, antatt 
sand/korallsilt. Derunder er det stedvis et meget fast lag, antatt morene. 

Inne i havna varierer løsmassemektigheten mellom 0,8 og 5,0 m. 

Øverst er det et løst til middelsfast lag, antatt sand/korallsilt. Derunder er det stedvis et bløtt leirlag på inntil 
2,5 m. 

Det er planlagt utfylling i sjøen til ca. kote 3,1. Dette medfører en fyllingshøyde inntil 17 m. 

Stabiliteten av fyllingene er tilfredsstillende i permanenttilstanden med skråningshelning 1:1,4 eller slakere. 
Fyllinger i sjøen anbefales etablert i faser der første lag avsluttes i flomålet. 

Fyllingen må detaljprosjekteres.» 

 

I ettertid er planområdet utvidet for å legge til rette for utvikling av boliger på den tidligere kullager-
tomta. Om dette skriver Multiconsult som følger i et brev datert 16.04.15: 

«Grunnforholdene vest for tomta er ikke undersøkt. Løsmassekart fra NGU antyder tynn hav-
/strandavsetninger i hele området.  

Ser en dette i sammenheng med undersøkelsen vår like øst for området, samt topografien, antas det ikke å være 
sprøbruddsmateriale på Holstneset.  

Det må gjøres supplerende undersøkelse før en eventuell utfylling/utbygging.» 

 

Ovennevnte faglige råd følges opp i planens bestemmelser.  
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2.5 Grunnforurensning 
 

I følge tilgjengelige databaser (Klif) er det registrert grunnforurensning på naboeiendommen (63/8):  

Ut fra dette er forholdet til grunnforurensning er vurdert særskilt. 

I en Historisk kartlegging datert 24.04.14 oppsummerer Multiconsult som følger:  

«Eksisterende bygningsmasser planlegges revet og området ønskes omregulert til bolig- og næringsformål. 

Det er samlet inn informasjon om tidligere bruk av området og gjort vurderinger om det er mistanke til 
forurensning i grunnen. De historiske opplysningene er i hovedsak hentet fra Kristian Holst. 

Området har vært benyttet til industri- og næringsformål siden ca. 1919. Dette inkluderer fabrikk for 
produksjon av murstein og betong samt fiskemottak/fiskeindustrianlegg med egen kai og fryselager. I de 
senere år er bygningsmassene benyttet som utstyrslager for håndverkere. 

Store deler av området er utfylt i sjø, og det er oppgitt at det er benyttet diverse fyllmasser. Det skal ikke ha 
vært nedgravde oljetanker på de aktuelle eiendommene, kun en dagtank på stativ. 

På naboeiendommen i sør har det tidligere vært båtslipp. Dette området ble fylt opp ca. i 1960. I tillegg har 
det vært drevet skipsverft i en årrekke i nærområdet nordvest for Holstneset. 

Miljøundersøkelser av overflatejord (0-2 cm) i Harstad, utført av NGU i 2005, har påvist forurensning av 
tungmetaller og PCB på naboeiendommer i vest. 

Det anbefales at det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser på området når bygningsmassene er fjernet.» 

 

I en etterfølgende Miljøgeologisk vurdering datert 27.03.15 oppsummerer Multiconsult slik:  

«Det er behov for miljøgeologiske undersøkelser på land for å kartlegge forurensningssituasjonen på 
eiendommene. Det anbefales at undersøkelsene utføres når eksisterende bygningsmasse er revet.  

Dersom det påvises forurensning over anbefalte tilstandsklasser for aktuell arealbruk (jf. Miljødirektoratets 
veileder TA-2553/2009), skal det utarbeides en risikovurdering. En risikovurdering vil avklare om massene 
kan bli liggende, evt. omdisponeres på eiendommen, eller om de må leveres til godkjent mottak.  

I henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 2 skal det utarbeides en tiltaksplan for graving i og 
håndtering av forurensede masser. Tiltaksplanen må godkjennes av forurensningsmyndighetene før 
grunnarbeider kan igangsettes.  

Ved riving- eller rehabiliteringsarbeider som omfatter arealer større enn 100 m2 BRA er det krav om 
miljøsaneringsbeskrivelse.  

Det gjøres oppmerksom på at ved utfylling i sjø må det foreligge en søknad om tillatelse til utfylling som skal 
godkjennes av Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen.  

I henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 22 kan forurensningsmyndighetene stille krav om 
undersøkelser av sjøbunnssedimenter i planlagt utfyllingsområde.» 

 

Ovennevnte faglige råd følges opp i planens bestemmelser.  
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2.6 Støy  
 

Bl.a. ut fra områdets nærhet til eksisterende skipsindustri, er forholdet til støy vurdert særskilt.- 

I en Støyvurdering datert 25.03.15 oppsummerer Multiconsult som følger:  

«Foreliggende rapport beskriver beregninger av støy fra vegtrafikk og industri til planlagte boliger på 
Holstneset i Harstad kommune. 

For boligene som planlegges nærmest verftet er det beregnet overskridelser av anbefalte grenseverdier i alle 
driftssituasjoner som er vurdert. Når det bare er dagarbeid ved verftet ligger boligenes fasader mot nord og 
vest i gul støysone. Når det er både dag og kveldsarbeid ligger fasader mot nord og vest i gul eller rød sone, 
mens sørfasaden ligger delvis i gul og rød sone. Uteplasser er planlagt på nordsiden av bygget. Omfanget av 
nødvendig tiltak på disse varierer etter hvilken driftssituasjon man ser på. Beregnet støynivå er opp mot Lden 
60 dB. Uteplassene må derfor skjermes for å få tilfredsstillende lydnivå. Lydisolasjon i fasader må beregnes i 
en senere fase for å kontrollere at krav til innendørs lydnivå kan oppnås. 

Boligene som planlegges sør på Holstneset har overskridelser av grenseverdier for gul sone på 
nordvestfasaden i de tilfeller der det arbeides på kveld. I et antatt verste døgn med kveldsarbeid er det også 
noen overskridelser i de høyeste etasjene av rød sone på kveld. Uteplasser som plasseres mot nordvest må 
påregnes å støyskjermes for å ta hensyn til verste driftssituasjon ved verftet. Uteplasser som plasseres mot 
sørøst kan i utgangspunktet etableres uten skjerming. Lydisolasjon i fasader må beregnes i en senere fase for 
å kontrollere at krav til innendørs lydnivå kan oppnås. 

I utgangspunktet anbefaler T-1442 at det ikke bygges ny støyfølsom bebyggelse i rød støysone, men det kan 
likevel vurderes i fortettingsområder og sentrumsområder forutsatt at boligene utformes med stille side og 
stille uteområder. Dersom boligene nærmest verftet skal realiseres bør uteplasser flyttes til sørfasaden og 
boligene bør være gjennomgående med oppholdsrom mot stille side. Det kan vurderes å utforme 
bygningskroppen som en « L » med ytterhjørne mot verftet for å skape en stille side mot sør, sørøst. 
Alternativt kan lamellbebyggelse vurderes. 

I tilfelle boligene nærmest verftet ikke realiseres vil disse boligenes skjermingseffekt forsvinne i forhold til 
boligene sør på Holstneset, og støynivået vil øke noe for den nordligste blokken. 

T-1442 tillater avvik fra de anbefalte støygrensene for bedrifter som vedlikeholder skip i inntil 30 dager pr 
år. Støyen skal da likevel ikke overstige Lden 60 dB på hverdager og Lden 55 dB på søn- og helligdag. For 
boligene sør på Holstneset er støygrensene overholdt i de fleste situasjoner der det bare arbeides på dagtid 
ved verftet. Således kan boligene ha tilfredsstillende støyforhold etter 

T-1442 dersom kveldsarbeid forekommer inntil 30 dager i løpet av året. Dette er dog avhengig av hvilke 
støykilder som er i drift ved verftet. Boligene nærmest verftet har overskridelser av grenseverdier i de fleste 
normale driftssituasjoner derfor kommer ikke avviksvurderingene i T-1442 til anvendelse for disse. 

Maksimalt lydnivå eller ekvivalent lydnivå på natt, Ln, er ikke beregnet siden nattarbeid ikke forekommer. 

Beregningene av vegtrafikkstøy viser at ingen av de planlagte boligene med tilhørende uteplasser ligger i gul 
støysone fra vegtrafikk. De beregnede verdiene er såpass lave at normalt gode bygningskonstruksjoner og 
glasskonstruksjoner vil gi tilfredsstillende innendørs lydnivå i forhold til støy fra vegtrafikk. Eventuelle 
balkonger vil ikke ha behov for støyskjermende tiltak mot vegtrafikkstøy.» 

 

Forholdet til støy følges opp ved at det i reguleringsplanens bestemmelser nedfelles krav om at det ved søknad 
om rammetillatelse skal dokumenteres at gjeldende grenseverdier for innendørs og utendørs støy overholdes. 
Evt unntak avklares i forbindelse med rammetillatelsen. 
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2.7 Kulturminner 
 

I følge tilgjengelige databaser (Askeladden) er det ikke registrert kulturminneverdier i eller i 
nærheten av planområdet (vist med pil).  
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3 UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK 

3.1 Analyseskjema 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.  

Tabell 2  Bruttoliste med mulige uønskete hendelser 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/ 
Tiltak 

Naturrisiko 

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred; 
steinsprang 

Nei     

2. Snø-/isras Nei     

3. Flomras; kvikkleire, 
ustabil grunn 

Ja 2 3  I NGU’s database er 
området registrert som 
fyllmasse. 

Problemstillingene er nærmere 
behandlet i egen rapport.   

Der konkluderes med at planlagt 
utfylling må detaljprosjekteres.  

I tråd med faglige råd nedfelles krav 
i reguleringsplanens bestemmelser 
om at det ved søknad om 
rammetillatelse skal foreligge 
geoteknisk vurdering.   

4. Elveflom Nei      

5. Tidevannsflom; 
stormflo 

Ja  2 2  Nærhet til sjø gir utfordringer 
ifht havnivåstigning og 
stormflo. 

I kommuneplanens arealdel pekes 
det i retningslinjene på at 
sokkel/grunnflate for bygg ikke bør 
tillates satt opp lavere enn 3 m 
over dagens normalvannstand.  

I forslag til KDP for sentrum stilles 
krav til bebyggelse og anlegg som 
etableres lavere enn kote + 3,1. 

Dette følges opp i 
reguleringsplanens bestemmelser.   

6. Klimaendring Nei     

7. Radongass Nei    Forholdet til radon avklares 
gjennom TEK. 

8. Vindutsatt Nei     

9. Nedbørutsatt Nei     

10. Naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare  

Nei     
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/ 
Tiltak 

11. Annen naturrisiko  Nei      

Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m. 

Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

12. Sårbar flora Nei     

13. Sårbar fauna/fisk Nei     

14. Naturvernområder Nei     

15. Vassdragsområder Nei     

16. Automatisk fredete 
kulturminner  

Nei    Ingen kulturminner er registrert i 
Askeladden. 

17. Nyere tids 
kulturminner/-miljø 

Nei    Ingen kulturmiljøer er registrert i 
Askeladden. 

18. Viktige 
landbruksområder 
(både jord-
/skogressurser og 
kulturlandskap) 

Nei     

19. Parker og 
friluftsområder  

Nei     

20. Andre sårbare 
områder  

Nei     

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

21. Vei, bru, 
knutepunkt 

Nei     

22. Havn, kaianlegg, 
farleder 

Nei     

23. Sykehus/-hjem, 
andre institusjoner 

Nei     

24. Brann/politi/ambula
nse/ sivilforsvar 
(utrykningstid mm) 

Nei     

25. Kraftforsyning  Nei      

26. Vannforsyning og 
avløpsnett 

Ja  1 1  Et kommunalt avløpsanlegg ligger 
innenfor planområdet.  

27. Forsvarsområde Nei     

28. Tilfluktsrom Nei     

29. Annen infrastruktur Nei     

Virksomhetsrisiko 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 

30. Kilder til akutt 
forurensning i/ved 
planområdet 

Nei      
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/ 
Tiltak 

31. Tiltak i planområdet 
som medfører fare 
for akutt 
forurensning 

Nei     

32. Kilder til permanent 
forurensning i/ved 
planområdet 

Nei     

33. Tiltak i planområdet 
som medfører fare 
for forurensning til 
grunn eller 
sjø/vassdrag 

Ja 2 1  Det ble i 2012 gjennomført 
opprydding av forurensede 
sedimenter i havnebassenget i 
Harstad, bl.a. omkring 
Holstneset.  

Planlagt utfylling og kaibygging 
forutsettes å foregå med rene 
masser, og vurderes hverken å 
berøre eksisterende 
forurensninger eller tilføre ny 
forurensning til sjø.   

34. Forurenset grunn  Ja  2 2  I Miljødirektoratets databaser er det 
registrert grunnforurensning på den 
gamle kullager-tomta. 

I tillegg er det pga tidligere 
aktiviteter i området tilkjennegitt et 
visst potensiale for forurensning.  

Problemstillingene er nærmere 
behandlet i eget notat.   

I tråd med faglige råd nedfelles krav 
i reguleringsplanens bestemmelser 
om at det ved søknad om 
rammetillatelse skal foreligge 
miljøgeologisk undersøkelse, som 
grunnlag for evt nødvendige 
risikovurderinger og tiltaksplaner i 
tråd med gjeldende regelverk. 

35. Kilder til 
støybelastning i/ved 
planområdet (inkl 
trafikk) 

Ja 3 3  HSI vurderes som hovedkilden til 
støy i området.  

Mens planlagt lavblokk på vestsiden 
av Holstneset nesten i sin helhet 
ligger i gul og rød sone, ligger kun 
mindre deler av planlagte 
leilighetsbygg på østsiden i gul 
sone.  

Problemstillingene er nærmere 
behandlet i egen rapport.   

Forholdet til støy følges opp ved at 
det i reguleringsplanens 
bestemmelser nedfelles krav om at 
det ved søknad om rammetillatelse 
skal dokumenteres at gjeldende 
grenseverdier for innendørs og 
utendørs støy overholdes. Evt 
unntak avklares i forbindelse med 
rammetillatelsen. 
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/ 
Tiltak 

36. Planen/tiltaket 
medfører økt 
støybelastning 

Ja 2 1  Planen i seg selv medfører 
ubetydelig endring i biltrafikk, med 
tilhørende støy. 

Er inkl i utførte støyvurderinger. 

Planlagt endring anses ikke å endre 
støybelastningen for området.  

37. Høyspentlinje 
(elektromagnetisk 
stråling) 

Nei    Kabel i søndre del av planområdet, 
håndteres i byggefasen.  

38. Skog-/lyngbrann Nei     

39. Dambrudd Nei     

40. Regulerte 
vannmagasiner, 
med spesiell fare 
for usikker is, 
endringer i 
vannstand mm 

Nei     

41. Gruver, åpne 
sjakter, steintipper 
etc 

Nei     

42. Risikofylt industri 
mm (kjemikalier/ 
eksplosiver osv) 

Nei     

43. Område for 
avfallsbehandling 

Nei     

44. Oljekatastrofe-
område 

Nei     

45. Ulykke med farlig 
gods til/fra eller ved 
planområdet 

Nei     

46. Ulykke i  
av-/påkjørsler  

Ja 1 2  Biltrafikken øker noe.  

Nye trafikkløsninger bidrar til økt 
trafikksikkerhet.  

Planlagt reguleringsendring anses 
ikke å bidra til økt biltrafikk utover 
det som er angitt i gjeldende plan.  

Det blir mindre trafikk ved leke- og 
uteareal ved f_BAA1 når nordre 
avkjørsel kun nyttes ifm. 
gjesteparkering. 

47. Ulykke med 
gående/syklende  

Ja 1 3  Biltrafikken øker noe.  

Nye trafikkløsninger bidrar til økt 
trafikksikkerhet.  

Planlagt reguleringsendring anses 
ikke å bidra til økt biltrafikken utover 
det som er angitt i gjeldene plan.  

Regulerte trafikkløsninger, samt 
etablering av sammenhengende 
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/ 
Tiltak 

fortau/gangsone gjennom hele 
planområdet vil kunne bidra til økt 
trafikksikkerhet. 

48. Andre 
ulykkespunkter 
langs veg. 

Ja 1 3  At trafikken til parkeringsanlegget 
føres via søndre avkjørsel medfører 
noe økt trafikk her.  

Planen anses å gi tilfredsstillende 
sikkerhet for myke trafikanter.  

49. Er tiltaket i seg selv 
et sabotasje-
/terrormål? 

Nei      

50. Er det potensielle 
sabotasje-
/terrormål i 
nærheten?  

Nei       

51. Annen 
virksomhetsrisiko  

Ja 1 3  Brannsikkerheten knyttet til 
prosjektet, herunder 
parkeringsanlegg på plan 1 og 0, 
forutsettes ivaretatt gjennom krav i 
bestemmelsene om dokumentasjon 
ved søknad om rammetillatelse. 
Dette inkluderer tilgang for 
beredskapskjøretøyer i 
anleggsfasen og etter ferdigstillelse.  
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3.2 Oppsummering 
Resultatene fra risikovurderingen foran er sammenfattet i tabell 3.  

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
konsekvenser krever tiltak, jf tabell 1.  

Tabell 3  Endelig risikovurdering  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært 
alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig   35  

2. Mindre sannsynlig 33, 36 5, 34 3  

1. Lite sannsynlig 26 46 47  

 

3.2.1 Naturrisiko 

Selv om store deler av området allerede er bebygd, har det vært behov for å dokumentere at 
grunnforholdene er stabile.  

Områdestabiliteten, herunder forholdet til kvikkleire, vurderes som avklart gjennom utførte 
vurderinger. I tråd med faglige anbefalinger nedfelles krav i reguleringsplanens bestemmelser om at 
det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge geoteknisk vurdering.   

Behovet for sikring i forhold til havnivåstigning og stormflo vurderes ivaretatt ved at krav i 
kommuneplanen inntas i reguleringsplanens bestemmelser, f.eks. slik; «laveste tillatte gulvnivå er 
satt til kote +3,0». 

3.2.2 Sårbare naturområder og kulturmiljøer 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. 

3.2.3 Teknisk og sosial infrastruktur 

Det er ikke identifisert særskilte utfordringer knyttet til ovennevnte.  

Et eksisterende avløpsanlegg er inkludert i planen.  

3.2.4 Virksomhetsrisiko 

Planen legger opp til at det i en framtidig situasjon etableres et vegsystem som i stor grad skiller 
myke trafikanter fra kjørende. Veger og kryss dimensjoneres i tråd med gjeldende normer. Ny 
trafikkløsninger bidrar til økt trafikksikkerhet. 

Forholdet til forurensede sedimenter vurderes som avklart. 

Når det gjelder grunnforurensning nedfelles i tråd med faglige anbefalinger krav i reguleringsplanens 
bestemmelser om at det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge miljøgeologisk undersøkelse, 
som grunnlag for evt nødvendige risikovurderinger og tiltaksplaner i tråd med gjeldende regelverk. 

Også behov for nærmere oppfølging mtp støy nedfelles i som krav i reguleringsplanens 
bestemmelser. 
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4 KILDER 
 

• Veileder for kommunale risiko og sårbarhetsanalyser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, 1994.  

• Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, 2001. 

• Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, 2010.  

• Tematiske databaser:  

• Steinskredfare (NGU) 

• Snøskredfare (NGU) 

• Kvikkleireskredfare (NGU) 

• Kulturminner (Askeladden) 

• Naturmiljø (Naturbase/Artsdatabanken) 

• Grunnforurensing (Miljødirektoratet, tidl SFT) 

• Vannmiljø (Vann-Nett) 
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1 INNLEDNING 
Som en del av arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan for Holstneset, ble det pekt på 
behovet for en landskapsmessig vurdering. 

I forbindelse med endring av detaljreguleringsplanen er det ønskelig å foreta en ny landskapsmessig 
vurdering basert på de nye endringene i konseptet.    

I den forbindelse er følgende kriterier vurdert som relevante i forhold til å undersøke situasjonen 
som grunnlag for framtidig bebyggelse: 

• Siktlinjer 

• Landskapsform 

• Bebyggelsesstruktur 

• Byggehøyder 

• Byggtype/funksjon 

• Grønnstruktur 

Som underlag for vurderingene er det bl.a. konstruert 3D modeller som viser før- og ettersituasjonen 
sett fra representative ståsteder. 
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2 PLANLAGT UTBYGGING 
Planlagt utbygging har lagt til rette for etablering av boligbebyggelse på begge sider av Holstneset, i 
regi av hhv Kristian Holst AS og Harstad Skipsindustri AS (HSI). 

Utbygging i regi av HSI og første byggetrinn mot Harstadhamna er ferdig etablert. I forbindelse med 
prosjektering av byggetrinn 2 ble det avklart at etablering av to bygningsvolumer vil gi bedre 
bokvaliteter for både nye og fremtidige beboere. To volumer gir bedre avstand mellom blokkene, 
noe som blant annet gir bedre lysinnslipp og redusert innsyn. I tillegg er høyden på byggetrinn 2 
foreslått redusert til kote 27,4 (tilsvarende 8 etasjer). 

Bebyggelsens utforming og plassering er basert på konseptskisser og annet grunnlag fra de 
respektive arkitektene, dvs A3 Arkitekter (HSI), Arkitekt Jim Myrstad (Holst Eiendom AS) og 
Hamperokken Arkitektur (Holstneset Eiendom AS).  

I modellen varierer gesimshøyden på leilighetsbyggene mot Harstadhamna mellom ca kote +26 og 
+33, mens gesimshøyden på lavblokka på den gamle kullager-tomta er ca. kote +22, og på 
kontorbyggene langs Tore Hunds gate ca. kote +20. 

 

Illustrasjon av foreliggende konsept (Hamperokken Arkitektur/Multiconsult)  
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3 Betydningen av planlagt utbygging 

3.1 Siktlinjer 

3.1.1 Dagens situasjon 

Kommunedelplan for Harstad Sentrum (ID 672) er det pekt på enkelte siktlinjer i området med 
historisk interesse. 

I den forbindelse fokuseres det på siktlinjene som er vist i skissen under, og som er basert på basert 
på forslag til verneplan for Harstad sentrum (Fylkeskulturetaten, 2002). 

På neste side er sikten langs de aktuelle gateløpene dokumentert ved modeller, foto og 
fotomodeller. 

 

 

Rød linje viser historiske siktlinjer.   

Som det framgår av illustrasjonen ovenfor så er allerede to av de nevnte siktlinjene sterkt berørt i 
dagens situasjon (markert med blå stjerne): 

Siktlinjen i St Olavs gate knyttes til jugendvillaen som ligger for enden, og ikke utsyn videre mot sjøen 
og Trondeneslandet.  

Den opprinnelige siktlinjen mot sjøen langs H F Giævers gate er vesentlig endret som følge av 
utbygging på Hamnneset.  
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Sikt langs H F Giævers gate sett fra krysset Strandgata x H F Giævergate.  

Gateløpet gir gløtt mot sjøen mellom eksisterende bebyggelse, som er vesentlig berørt av utbygging 
på Hamnneset. 

Planlagt bebyggelse på Holstneset vil ikke være synlig herfra, og virkinger av tiltaket undersøkes ikke 
nærmere. 

  

Modell sett mot nordøst på H F Giæversgate 
(Multiconsult) 

Foto sett mot nordøst på H F Giæversgate 
(Google) 

 

Sikt langs Tordenskjolds gate, sett fra Havnegata. 

Planlagt bebyggelse på Holstneset vil ikke være synlig herfra, og virkninger av tiltaket undersøkes 
ikke nærmere. 

  

Modell av sikt langs Tordenskjoldsgate 
(Multiconsult) 

Foto av sikt langs Tordenskjoldsgate (Google)   
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Sikt langs Magnus gate, sett fra Havnegata. 

Planlagt bebyggelse på Holstneset vil ikke være synlig herfra, og virkninger av tiltaket undersøkes 
ikke nærmere. 

  

Modell av gateløpet til Magnus gate 
(Multiconsult)  

Foto av gateløpet til Magnus gate (Google) 

 

Sikt langs St Olav gate, sett fra nr 4. 

Siden gateløpet ender blindt, med jugendvillaen Holsthuset i fond, er det begrenset mulighet til å få 
et glimt av sjøen og Trondeneslandet mellom eksisterende bebyggelse og vegetasjon.  
Planlagt bebyggelse vil ikke endre situasjon, og virkninger av tiltaket undersøkes ikke nærmere. 

  

Modell av gateløpet til St Olavs gate 
(Multiconsult) 

Foto av gateløpet til St Olavs gate (Google) 
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3.1.2 Framtidig situasjon 

De samme siktlinjene fra Kommunedelplanen med planlagt bebyggelse lagt inn.  

Som det framgår av bilder og kartskisse blir ingen av de nevnte siktlinjene berørt av planlagt 
utbygging på Holstneset, hverken direkte eller indirekte.  

Hverken den nye situasjonen med to bygningsvolum eller den tidligere situasjonen med tre volum 
berører siktlinjene. 

 

 

Så langt vi kan se er det således heller ikke kartlagt siktlinjer med påpekt historisk verdi i området 
som blir berørt av planlagt utbygging på Holstneset. 
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3.2 Andre visuelle akser 

3.2.1 Dagens situasjon 

Selv om det ikke er kartlagt siktlinjer med historisk verdi som berøres av utviklingsplanene for 
Holstneset, er det rimelig å vurdere planlagt utbygging ifht endrede siktforhold, også i andre gateløp i 
bydelen. 

Harstad kommune har i møter vært opptatt av sikt langs Tore Hunds gate. I verneplan for Harstad 
sentrum (Fylkeskulturetaten, 2002) er aksen beskrevet slik: «Her ser en nordover ut mot sjøen. 
Sørover mot småhusbebyggelsen». 

Sikten langs Hålogalands gate er den samme som fylkeskommunen fokuserer på i sin 
forhåndsuttalelse til plan for Holstneset. I nevnte verneplan er aksen omtalt slik: «Nordover ser en 
over taket på Holst sitt anlegg og ut i sjøen. Andre veien er det småhusbebyggelsen som vises». 

Med bakgrunn i Paul Holsts kart av 1897, framstår ellers Havnegata som et av få opprinnelige 
gateløp, som potensielt vurderes som en viktig akse i byplanmessig sammenheng.  

 

Som det framgår av kartet ovenfor så er allerede alle de potensielle aksene sterkt berørt i dagens 
situasjon (markert med blå stjerne).  
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Sikt langs Tore Hunds gate, sett fra Per Aas gate. 

Gateløpet er som følge av boligutbygging på Holstneset forringet og utsikten langs gateløpet er delvis 
sperret. 

Merk at det fram til 1985 stod et bolighus i enden av gata, og at sikten mot sjøen opprinnelig var 
begrenset.  

Kfr avsnitt 3.9/3.10. 

 

  

Modell av gateløpet til Tore Hunds gate 
(Multiconsult) 

Fotomodell av gateløpet til Tore Hunds gate 
(Google/Multiconsult) 

 

Sikt langs Hålogalands-gate, sett fra Per Aas gate. 

Gateløpet gir gløtt mot sjøen og Trondeneshalvøya mellom eksisterende bebyggelse. 

Planlagt bebyggelse vil ikke endre dette. 

Kfr avsnitt 3.9/3.10. 

 

  

Modell av gateløpet til Hålogalands gate 
(Multiconsult) 

Fotomodell av gateløpet til Hålogalands gate 
(Google/Multiconsult) 

 

  



Detaljregulering for Holstneset multiconsult.no 
Landskap og byform 0  

 
 

713645-PLAN-RAP-002 25. juni 2020 / 01 Side 13 av 46 

Sikt langs Havnegata, sett fra Smedgata. 

Opprinnelig utsikt mot fjorden er endret som følge av utbygging på Hamnneset. 

Planlagt bebyggelse på Holstneset vil ikke være synlig herfra. 

Virkninger av tiltaket undersøkes ikke nærmere. 

  

Modell av gateløpet til Smedgate (Multiconsult) Foto av gateløpet til Smedgate (Google) 
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3.2.2 Framtidig situasjon 

Sikten langs gateløpene som er presenter under er allerede forringet som følge av tidligere 
utbygginger. Planlagt utbygging anses ikke å påvirke sikten langs gatene ytterligere og situasjonen vil 
dermed være uendret.  

Hverken den nye situasjonen med to bygningsvolum eller den vedtatte situasjonen med tre volum 
berører siktlinjene. 

 

Så langt vi kan se er det ikke kartlagt andre visuelle akser i området av betydning, som blir berørt av 
planlagt utbygging på Holstneset. Dette gjelder både situasjonen med tre og to bygningsvolum.  



Detaljregulering for Holstneset multiconsult.no 
Landskap og byform 0  

 
 

713645-PLAN-RAP-002 25. juni 2020 / 01 Side 15 av 46 

3.3 Landskapsform 

3.3.1 Dagens situasjon 

Et karakteristisk trekk ved sjøfronten i Harstad er de mange buktene og nesene.  

Dette er forøvrig påpekt av fylkeskommunen i deres forhåndsuttalelse til planarbeidet.  

Som vi ser av figuren under er hovedformen i området Holstneset-Hamnneset tilnærmet opprinnelig, 
og den historiske kystlinja er relativt uendret.  

I forbindelse med arbeidet knyttet til kommunedelplan for sentrum, har det fra kommunens side 
vært pekt på at sjøarealet i Harstadhamna har historisk interesse.  
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3.3.2 Framtidig situasjon 

Planlagte utbygging legger opp til at dagens kystlinje i hovedsak videreføres. 

 

  



Detaljregulering for Holstneset multiconsult.no 
Landskap og byform 0  

 
 

713645-PLAN-RAP-002 25. juni 2020 / 01 Side 17 av 46 

3.4 Bebyggelsesstruktur 

3.4.1 Dagens situasjon 

Som det framgår av figuren under, har bebyggelsen innenfor planområdet en relativt stor grunnflate, 
på samme måte som på Hamnneset. 
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3.4.2 Framtidig situasjon 

Planlagte utbygging innebærer at bebyggelsen på Holstneset i stor grad videreføres når det gjelder 
grunnflate.  

Den nye situasjonen med to volum skaper imidlertid bedre avstand mellom volumene, bedre 
lysinnslipp og redusert innsyn. 

Ønsket planendring med to volum istedenfor tre bidrar til en større grad av symetri med bebyggelsen 
ved, noe som igjen bidrar til å understreke de to nesene som landskapsform. 
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3.5 Byggehøyder 

3.5.1 Dagens situasjon 

Som det framgår av figuren under er bebyggelsen i planområdet relativt homogen med tanke på 
byggehøyde.  

Nyere boligbebyggelse langs ved Harstadhamna Hamnneset er tillatt oppført i flere etasjer enn hva 
som tidligere har vært vanlig i området. 
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3.5.2 Framtidig situasjon 

Planlagt videre utbygging på Holstneset øker ikke høyden på boligbebyggelsen utover etablert 
standard i området ytterst i Harstadhamna og harmonerer med nærliggende bebyggelse. 

Det nye bygnings volumet vil ha en lavere byggehøyde enn den tidligere situasjonen der det var 
planlagt tre bygningsvolum. 
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3.6 Byggtype/funksjon 

3.6.1 Dagens situasjon 

Som det framgår av figuren under ser man trenden i området hvor bebyggelsen langs sjøen gradvis 
endres fra industri/lager til bolig, utdannings- og kulturfunksjoner. 
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3.6.2 Framtidig situasjon 

Planlagt utbygging på Holstneset vurderes å være i tråd med den pågående utviklingen i bydelen. 
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3.7 Grønnstruktur 

3.7.1 Dagens situasjon  

I utgangspunktet er det ikke etablert grønnstruktur i planområdet, men på Hamnneset er det 
etablert et mindre uterom som kombinerer lek og rekreasjon.  

Innenfor rammene av vedtatte planer er det lagt til rette for å føre «Stien langs sjøen» gjennom 
området, samt etablere friområder/lekeplass både innerst i Hardstadhavna og i Tordenskjolds gate.  

 

  



Detaljregulering for Holstneset multiconsult.no 
Landskap og byform 0  

 
 

713645-PLAN-RAP-002 25. juni 2020 / 01 Side 24 av 46 

3.7.2 Framtidig situasjon 

Planlagte utbygging legger opp til at det etableres lekeplasser og uterom i tilknytning til 
boligbebyggelsen i tråd med gjeldende regulering (markert med lysegrønt). Det skal i tillegg etableres 
en lekeplass for boligene i BBB1 på regulert område f_BAA1.  

Det planlegges at arealene langs Harstadhamna skal kunne opparbeides i tråd med overordnede 
føringer, som bl.a. innebærer at «Stien langs sjøen» føres gjennom området.  

Generelt vil arealene langs sjøen i større grad enn i dagens situasjon gjøres tilgjengelig for 
befolkningen. 
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3.8 Synlighetsvurdering 
Vi har valgt å bruke synlighetsvurderinger, dels til å beskrive opplevelsen av bylandskapet fra 
relevante betraktningspunkter, dels til å beskrive virkninger av tiltaket – sett fra de samme punktene. 

 

Fjernvirkninger 

1. Trondenes Historiske museum 

2. Blåbærbakken 

3. Hagebyveien 

4. Prof. Blix gt. 

5. Audun Raudes gt. 

6. Solgryveien 

Nærvirkninger 

7. Hålogalandsgata 

8. Magnus gt. (ved Sion) 

9. St Olavs gt 4 

 

 

 

Illustrasjoner av før- og ettersituasjonen, 
samt vedtatt knyttet til ståstedene er 
presentert nedenfor. 

Som nevnt er det for relevante ståsteder 
også vist et alternativ hvor tillatt 
utbygging på naboeiendommen Tore 
Hunds gate 5 er inkludert. 
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3.9 Fjernvirkninger 

3.9.1 Trondenes Historiske museum 

 

Førsituasjon: Sett herfra framstår eksisterende bebyggelse på Holstneset og Hamnneset som 
dominerende, i noen grad sammen med slippoverbygget ved Hamek og høyblokka i Samagata. 
Fjernvirkningen er begrenset pga. bakenforliggende terrengs evne til å ta opp i seg større bebyggelse. 
Også i mørket, vil byen og boligområdene bakom i stor grad absorbere den nye bebyggelsen.  
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Vedtatt situasjon: Bebyggelsen ville videreført dagens utvikling i området, men fremstått høyere enn 
ved foreslått planendring. 

 

Ettersituasjon: Planlagt bebyggelse viderefører dagens utvikling i området, og vil forsterke inntrykket 
av et framskutt Manhattan sentralt langs byens sjøfront.  
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3.9.2 Blåbærbakken 

 

Førsituasjon: Sett herfra framstår eksisterende bebyggelse på Holstneset og Hamnneset som 
dominerende. Mens øvrig bebyggelse underordner seg landskapet, er det særlig Perlen og Harstad 
Brygge som utfordrer overordnet landskapsform ved å bryte silhuetten mot sør. Kaikonstruksjonene 
på Hamnneset framhever overgangen sjø/land. 
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Vedtatt situasjon: Både eksisterende/påstartet bebyggelse på Hamnneset og planlagt bebyggelse på 
Holstneset framstår som dominerende, men gir et helhetlig inntrykk.  
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Ettersituasjon: Både eksisterende bebyggelse på Holstneset, Hamnneset og planlagt bebyggelse på 
Holstneset framstår som dominerende, men er fortsatt helhetlig. Merk at planlagt bebyggelse pga. 
fargesetting framstår som mer dominerende enn hva som kan forventes. Høyde og utforming gir et 
mer dempet inntrykk sett imot vedtatt situasjon. Utformingen på planlagt bebyggelse har i tillegg 
linjer som samsvarer med det bakenforliggende landskapet. Kaikonstruksjonene på de to nesene 
framhever overgangen sjø/land på en positiv måte. 
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3.9.3 Hagebyveien 

 

Førsituasjon: Sett herfra framstår industribebyggelsen i Samasjøen sammen med eksisterende 
bebyggelse på Holstneset og Hamnneset som dominerende. Ventende fartøyer ved kai er tydelige 
elementer i bybildet.  
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Vedtatt situasjon: Sett herfra ville de tre bygningsvolumene på Holstneset i stor grad smelte sammen 
med eksisterende bebyggelse på Holstneset og Hamnneset, samt bidra til at området danner en 
tydelig avslutning mot sjøen. Brovingen framstår med liknende skala som bygningene lenger inne. 

 

 

Ettersituasjon: Sett herfra vil planlagt boligbebyggelse på Holstneset i stor grad smelte sammen med 
eksisterende bebyggelse på Holstneset og Hamnneset, samt bidra til at området danner en tydelig 
avslutning mot sjøen. Brovingen framstår med liknende skala som bygningene lenger inne. 
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3.9.4 Prof. Blix gt. 

 

Førsituasjon: Sett herfra er eksisterende bebyggelse på Holstneset og Hamnneset relativt synlig. 
Ingen viktige landskapselementer er berørt. 

 

Vedtatt situasjon: Sett herfra ville utbygging på Holstneset knapt være synlig. Ingen viktige 
landskapselementer ville blitt berørt. 
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Ettersituasjon: Sett herfra vil videre utbygging på Holstneset ikke være synlig. Ingen viktige 
landskapselementer som blir berørt. 
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3.9.5 Audun Raudes gate 7 

 

Førsituasjon: Sett herfra er industribebyggelsen i Samasjøen og høyblokka i St Olavs gate godt synlig 
mot sjøen, sammen med eksisterende på Holstneset og Hamnneset. Utsynet utover den vide 
Vågsfjorden er likevel relativt uforstyrret. 

Vedtatt situasjon: Den tidligere situasjonen ville blitt synlig, men i liten grad endre dagens utsikt. 
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Ettersituasjon: Planlagt bebyggelse vil ikke endre dagens utsikt.   

3.9.6 Solgryveien 7 

 

Førsituasjon: Sett herfra er eksisterende bebyggelse på Holstneset og Hamnneset relativt synlig. 
Utsynet over Vågsfjorden mot Ibestad er i stor grad preget av industribebyggelsen i forgrunnen. 
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Vedtatt situasjon: Den tidligere planlagte situasjonen innebar at eksisterende Hamnesneset og 
Holstneset forsterkes. Utsynet over Vågsfjorden mot Ibestad berøres i noen grad. 

 

Ettersituasjon: Planlagt bebyggelse glir godt inn med eksisterende bebyggelse på Holstneset og 
Hamnesneset. Det nye bygningsvolumet fremstår herfra som et mindre inngrep enn gjeldende 
vedtatt situasjon. Utsynet over Vågsfjorden mot Ibestad berøres blir i liten grad berørt. 



Detaljregulering for Holstneset multiconsult.no 
Landskap og byform 0  

 
 

713645-PLAN-RAP-002 25. juni 2020 / 01 Side 38 av 46 

3.10 Nærvirkninger 

3.10.1 Hålogalandsgata 

 

Førsituasjon: Gateløpet gir et gløtt utover sjøen mellom eksisterende bebyggelse. Hverken aksen i 
seg selv eller Trondeneslandet som fond er vurdert som landskapselementer av særlig betydning.  
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Vedtatt situasjon: Sett herfra ville den tidligere planlagte situasjonen i noen grad endre dagens utsyn 
mot sjøen. 

 

Ettersituasjon: Sett herfra vil planlagt bebyggelse ikke endre dagens utsyn mot sjøen. 

3.10.2 Magnus gt. (ved Sion) 

 

Førsituajson: Sett herfra har en utsyn over Harstadhamna, med boligbebyggelsen på begge sider. 
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Vedtatt situasjon: Tidligere planlagt situasjon ville ha gitt en situasjon tilnærmet dagens, men med 
noe lavere høyde på bebyggelsen på Holstneset. 

 

Ettersituasjon: Planlagt bebyggelse medfører ingen større endring av utsynet sett herfra. 
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Ettersituasjon med Tore Hunds gate 5: Planlagt bebyggelse medfører ingen større endring av utsynet 
sett herfra. Merk at evt utbygging på naboeiendommen i sør i tråd med gjeldende reguleringsplan vil 
ha betydning, også isolert sett.   
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3.10.3 Tore Hunds gt. 

 

Førsituasjon: Sett herfra er det meste av utsynet mot sjøen sperret av eksisterende bebyggelse.  

 

Vedtatt situasjon: Sett her fra ville den tidligere planlagte situasjonen med tre bygningsvolum gitt et 
tilnærmet likt utsyn som dagens situasjon.   
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Ettersituasjon: Videre utbygging på Holstneset vil ikke endre dagens utsyn sett fra dette stedet. 

 

Ettersituasjon med Tore Hunds gate 5: Videre utbygging på Holstneset vil ikke endre dagens utsyn 
sett fra dette stedet. Merk at ev. utbygging på naboeiendommen i sør i tråd med gjeldende 
reguleringsplan vil ha stor betydning, også isolert sett.   
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3.10.4 St Olavs gate 4 (fra Hagen) 

 

Førsituasjon: Sett herfra har en utsyn over Harstadhamna og deler av fjorden. Eksisterende 
bebyggelse på Holstneset og Hamneset er dominerende i synsbildet. 

 

Vedtatt situasjon: Den tidligere situasjonen innebar at sikten utover Vågsfjorden ville blitt redusert. 
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Ettersituasjon: Planlagt bebyggelse innebærer at sikten mot Vågsfjorden blir redusert, men fremstår 
mindre dominerende enn ved gjeldende vedtatt situasjon.  

 

 

Ettersituasjon med Tore Hunds gate 5: Planlagt bebyggelse innebærer at sikten utover Vågsfjorden 
blir redusert. Merk at ev. utbygging på naboeiendommen i sør i tråd med gjeldende reguleringsplan 
vil ha stor betydning, også isolert sett. 
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4 Oppsummering 
 

1. Siktlinjer: 
Det er ikke kartlagt akser/siktlinjer av landskapsmessig verdi i området som ikke allerede er 
ødelagt som følge av etablert/påstartet bebyggelse.  
Det er spesielt leilighetsbygget Brovingen som gir denne typen negative visuelle virkninger. 

2. Landskapsform: 
De karakteristiske buktene og nesene i byen vurderes som viktige landskapsmessige 
elementer. For å bidra til å framheve den overordnede landskapsformen, bør overgangen 
sjø/land defineres mest mulig. Planlagt bebyggelse forholder seg til dette. 

3. Bebyggelsesstruktur: 
Sjøarealet i Harstadhamna har historisk verdi, og bør opprettholdes. Planlagt utbygging 
forholder seg til dette. 

4. Byggehøyder: 
Det er allerede etablert boligbygg på opptil 10 etasjer på Holstneset og Hamnneset, mens 
Brovingen er oppført i 5 etasjer. Byggetrinn 1 er oppført i 10 etasjer og planlagt nytt 
leilighetsbygg på Holstneset forholder seg til dette og etableres som 8 etasjer.  
Sålangt vi kan se, vil det med bakgrunn i vurderingene foran ha begrenset betydning om 
høyden på planlagt bebyggelse økes ifht foreliggende modell med f.eks. 1 meter.  Sol og 
skyggeforholdene endres ettersom byggehøyden på det nye bygningsvolumet er lavere enn 
tidligere planlagt, i tillegg er det større avstand mellom blokkene i foreliggende konsept enn 
ved tidligere planlagt situasjon. 

5. Bygningstype/funksjon: 
Planlagt bebyggelse på Holstneset viderefører påstartet omdanning i bydelen fra 
lager/industri til bolig- og kontorformål, og er i tråd med forslag til kommunedelplan for 
sentrum. 

6. Grønnstruktur: 
Pga dagens aktivitet og områdets beskaffenhet er arealene langs sjøen i begrenset grad 
tilgjengelig for befolkningen. Planlagte utbygging legger til rette for etablering av uterom og 
Stien langs sjøen, og derigjennom økt tilgjengelighet langs sjøen.   

 

 

 

 

 

 



Sol-/skyggevurdering for Holstneset, 
Harstad 
 

I forbindelse med endring av detaljregulering for Holstneset er det pekt på behovet for å synliggjøre 
situasjonen vedrørende sol-/skyggeforholdet for foreslått planendring. 

Det ble i en tidligere fase utarbeidet sol-/skyggeillustrasjoner ifbm planen av Arkitekt Jim Myrstad AS 
(27.01.15). Det er tatt utgangspunkt i de samme datoene og tidspunktene for sol-
/skyggeillustrasjonene her. 

Aktuelle datoer og tidspunkt: 

Dato Klokkeslett 
22.04 09.00 12.00 15.00 18.00 
22.06 09.00 12.00 15.00 18.00 
22.09 09.00 12.00 15.00 17.30 

 

  



22. April 

Kl 09.00 

 

Kl. 12.00 

 



Kl 15.00 

 

Kl 18.00 

 

  



22. Juni 

Kl. 09.00 

 

Kl. 12.00 

 



Kl. 15.00 

 

Kl.18.00 

 

  



22. September 

Kl. 09.00 

 

Kl. 12.00 

 

  



Kl. 15.00 

 

Kl. 17.30 
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 Side 1 

 
 

HARSTAD KOMMUNE 
AREAL OG BYGGESAKSTJENESTEN 

 
 

TILBAKEMELDING PÅ PLANINITIATIV 
Jf. pbl § 12-8, sist revidert: 23.11.2018 

 
 
 

Plantittel:  Avklares i møtet 
Plantype:  
 

 
 Områderegulering  
 Detaljregulering  
 Mindre endring av reguleringsplan.  

            Gjeldende plan: 614 
 

Saksnummer:  2020/869 Planid:  614  
Saksbehandler:  Heine Martinsen 
Møtested:        dato:  19.05.20 
Møtedeltakere: Grunnet smittevernhensyn ifm. corona-situasjonen har Harstad kommune i en 

periode ikke gjennomført fysiske oppstartsmøter. På bakgrunn av skriftlig 
tilbakemelding med aksept fra planforetak/ tiltakshaver, er oppstartsmøtet 
gjennomført ved innhenting av innspill fra berørte kommunale enheter som 
vanligvis deltar ved oppstartsmøter, samt utarbeiding av denne skriftlige 
tilbakemelding til planinitiativet. Tilbakemelding på planinitiativet (dette 
dokument) skal tjene som referat fra oppstartsmøtet ved varsel om planstart. 

Oppdragsgiver: Holstneset Eiendom AS 
 

Forslagsstiller (fagkyndig): Multiconsult Norge AS 
 

Kommune/planmyndighet 
 

Harstad kommune v/Areal- og byggesakstjenesten 
 
 

Andre: Harstad kommune v/ BRB, Brann- og redningstjenesten 
Harstad kommune v/ DRU, Drift- og utbyggingstjenesten 
Harstad kommune v/ Folkehelse, Barnas representant 
 

 

1. Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å:  
Fra planinitiativet: 
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. 
Endringene knyttes til følgende elementer: 
- Gjeldende arealformål ønskes i hovedsak        
videreført. 
- Det ønskes etablert to bygningsvolumer 
istedenfor tre. 
- Det settes av areal for etablering av 
gjesteparkering etter innspill fra Harstad kommune.  

 
Merknader: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Side 2 

Det foreslås regulert inn en gangsone langs 
f_BAA1 som forlengelse av gatetunet. 
Gangforbindelsen etableres for å sikre en 
trafikksikker gangforbindelse mellom de nordre 
deler av planområdet og de søndre deler av 
planområdet uten konflikt med gjesteparkeringen. 
- Som følge av dette reduseres regulert lekeareal 
noe. Når muligheten for å etablere BLK2 utgår som 
følge av etablert spunt, innebærer dette en 
underdekning ift. arealkrav. Planen regulerer et 
grøntareal mot sjøen i sør. Dette vil være også 
være en ressurs for boligene i byggetrinn 1 og 2 og 
vil langt på vei oppveie at man har et underskudd 
på 139,8 m2 regulert lekeareal innenfor 
planområdet. Alternativt åpner KPA for frikjøp. 
- Adkomst til parkeringsanlegget ønskes kun i fra 
sør, nordre adkomst knyttes kun til inngangsparti 
og gjesteparkeringsplasser. 
- Stien langs sjøen tilpasses etablert 
spunt/avslutning mot sjø. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KPA åpner ikke for frikjøp av lekeareal, denne 
bestemmelsen er etter Fylkesmannens avgjørelse 
ikke gyldig, og frikjøp dermed ikke mulig. 

2. Planområde 
 
Planområdet skal være som angitt i gjeldende plan: 
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Merknader: 
 
Ved endring etter pbl. § 12-14, 2. ledd «mindre endring», skal komplett 
planforslag sendes på høring, ikke bare omrisset.  
 

 
 
3. Planstatus for reguleringsområdet  
Plan:  

 Kommuneplanens arealdel 
 Kommunedelplan 

  
 Reguleringsplan  

 
 Pågående planarbeid i 

området 
 Andre planer/vedtak  

 

Plannavn og formål:   
001 KPA, 130 Erverv, 530 vannareal allmenn bruk,  
Sentrumsplan, PID 672, 910 [Hensynssone: Reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde] 
Planid 614 (blokkbebyggelse, infrastruktur (kjøreveg, fortau, tekniske 
anlegg, stien langs sjøen), lekeplass 
 
      
      
      

 
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: 
      
 
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  

 
Merknader:  
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: 

 
 Naturgrunnlag:  

 
      
 

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

 Landbruk 
Nedbygging av dyrka eller dyrkbar mark.  

 
 
 
 
      

 
 Reindrift 

Berøres reindriftsinteresser 
 

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

 
      
 
 
 
Redegjøres for. 

 
Fortetting 

 

 
Redegjøres for. 

 
 Grøntstruktur 

 

 
Blant annet utforming og opparbeiding f_BAA1 

 
 Landskap 

Virkning, 3d presentasjon  

 
Å bebygge arealet med 2 bygningsvolumer i stedet for 3 vil gi en 
annen innvirkning på omkringliggende bebyggelse og 
nærområder når det gjelder lys- og skyggeforhold, luft 
og utsiktsforhold. Virkningene av endring må redegjøres for 

 
 Estetikk og byggeskikk 

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

 
Må redegjøres 
Må også redegjøres om hvorvidt planendringen har innvirkning på 
forhold i gjeldende reguleringsbestemmelse  
 
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. 
 
 
 

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

 
Må i tilfelle avklares med Bygg- og eiendomstjenesten 

  
 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.  

 
Se tiltaksanalyse: utslag på arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
– skal redegjøres for. 

 
 Strandsone og vassdragsforvaltning 

Strandsone, flom, isgangssikring 

 
Redegjøres for. Vannforekomst Harstad havneområde er definert 
som rød – risiko i vedlagte tiltaksanalyse, må redegjøres for. 

 
 Friluftsinteresser 

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

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

 
Må redegjøres for, blant annet må det beskrives på hvilket 
tidspunkt fast dekke på gangvei og f_SKV1 må være etablert for 
ivaretakelse av støvproblematikk utearealer og lekearealer. 

 
 
 

 

 
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 
 

 
Må redegjøres for gjennom eksisterende ROS-analyse og om 
hvorvidt planinitiativet innebærer endringer/innvirkning 
 
Må vurderes om/ i hvilken grad funn i vedlagt NORKART 
Tiltaksanalyse ivaretas/beskrives i ROS/planbeskrivelse 
 
 
 
 
Se tiltaksanalyse: under marin grense, stor mulighet for marin 
leire, radon moderat til lav, flom aktsomhetsområde. 
Alle funn skal redegjøres for. 

 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 
 
 
 

 
Redegjøres for. 

 
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 

 
INNSPILL FRA BARNAS REPRESENTANT TIL 
PLANINITIATIV/OPPSTARTSMØTE: 
Planendringen slik den er skissert, med endring fra to til én blokk, 
vil i liten grad påvirke barn og unges interesser. Regulert 
lekeareal i nord som nå forsvinner, vurderes å være av mindre 
betydning for bokvalitet og oppvekstsvilkår, og totalbildet på 
lekeareal anses å være innenfor rammene av hva som kan 
aksepteres i sentrumsnære boligområder. 
Det presiseres at frikjøpsordning det henvises til i planinitiativet 
ikke er aktuelt. 

 
 Barnetråkk 

 
 

 Områder for allmennheten 
Universell utforming, tilgjengelighet 

 
      
 
 
 
Redegjøres for. 

 
 Utomhusplan 

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

 
Eksempelvis; Idet planinitiativet legger opp til beboerparkering i p-
kjeller, og gjesteparkering langs vestfasade, må det redegjøres 
for hvilken utforming som planlegges for lekearealet f_BAA1, 
siden parkeringsanlegg utgår fra dette kombinert-formålet. 
Behovet for at utforming reflekteres i bestemmelse må vurderes. 
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Teknisk infrastruktur 

 
Merknad: 

 
 Trafikkforhold 

ÅDT, parkeringskapasitet, fører tiltaket til økt transport, 
etablering langs høytrafikkert vegnett 

 
Redegjøres for. 
 
 
 

 
 Trafikkplan / vegutforming 

Vegbredder, grøfter, fortau/gang- og sykkelfelt, 
fotgjengerkryssinger, høydeforhold, areal for snøopplag, 
tiltrekkelig areal til offentlig vegformål, kryss/avkjøringer – 
frisiktssoner, byggegrenser, belysning 

 
Redegjøres for. 

 
 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? 

 
 
Plassering av p-arealer (bil, gjest, sykkel) må 
ses i sammenheng med krav om sikker ferdsel for gående og 
syklende og skal ikke tilsidesette denne intensjonen i 
eksisterende plan slik den fremkommer i eksisterende 
bestemmelse 1.2 h) Det skal etableres en gangsone langs 
byggenes vestfasade som knyttes til 
offentlig fortau langs adkomstveg på begge sider. 
 
Planinitiativet legger opp til gangvei langs lekearealene, adskilt fra 
kjøreveg og planlagt gjesteparkering langs vestfasade, og med 
opphøyd gangfelt fra inngang til planlagte bygg. Det må på 
nordsiden av byggetrinn 2 ses på en sikker sammenkopling 
mellom stien langs sjøen og fortau. 
 
Både gangveg og gjesteparkering må reflekteres i bestemmelser, 
plankart eller begge. 
 
 
Redegjøres for. 
 

 
 Avfallshåndtering 

Avklare løsning for avfallshåndtering  
 

 Tilknytningsplikt fjernvarme 
 
 

 
 
Redegjøres for. 
 
 
Redegjøres for. 

 
Annet: 

 
Merknad: 

 
 Andre forhold som må redegjøres for eller 

undersøkes: 
Forhold som skal avklares i etterkant av møtet. 
 

 
Brann- og redningstjenesten har ingen prinsipielle 
motforestillinger mot endringene som planinitiativet legger opp til 
når det gjelder planendringer av betydning for deres innsats, men 
påpeker at endringene krever et spesielt fokus på prosjekteringen 
av brannkonseptet; 
 
● Kun én adkomst fra sør (ved at nord-adkomst utgår) til et stort 
p-anlegg med felles adkomst for byggetrinn 1 og byggetrinn 2, 
fordrer et spesielt fokus blant annet ift. seksjonering og lengde på 
angrepsveier for slokkeinnsats/ evakuering mm. 
● Dersom utkraginger langs nord- og østfasader vanskeliggjør 
slokke- og redningsinnsats med stigebil på stien langs sjøen, må 
bygget prosjekteres sånn at slik innsats blir unødvendig. 
Vurderinger omkring ubrennbare fasader må synliggjøres på et 
senere stadie. 
 
Det henstilles om at det gjennomføres forhåndskonferanse for 
byggetrinn 2. 
 
Generelt oppfordrer ABY allerede på plan-/og 
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arkitektprosjekteringsstadiet og ved behov henvende seg til 
Brann- og redningstjenesten for nærmere innspill, slik at 
eventuelle unødvendige senere omprosjekteringer/endringer 
grunnet forhold innen BRB sitt felt kan unngås. 
 
INNSPILL TIL PLANINITIATIV / OPPSTARTSMØTE FRA BRB- 
BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN: 
Harstad brann- og redning ønsker at følgende momenter tas 
hensyn til i den videre planprosessen samt prosjektering. 
Parkeringskjeller: Her må størrelse, evt. seksjonering, 
angrepsveier, herunder lengde på angrepsveier for brannslokking/ 
evakuering etc vurderes. 
Adkomst til fasader: Her må brannvesenets behov for adkomst til 
fasadene vurderes og bygget utrustes slik at slik adkomst blir 
unødvendig. Dette vil kunne påvirker bla. Ubrennbare materialer i 
ytterveggene etc. 
Det er ønskelig at det avholdes en forhåndskonferanse på et 
passende sted mht. smittevern slik at utbygger kan presentere 
planene på en forsvarlig måte. 
 
Ifm. byggetrinn 2 er det nødvendig å benytte store deler av 
f_BAA1 til riggområde, det har grunnet dette allerede ved 
byggetrinn 1 vært søkt og gitt midlertidig dispensasjon for 
etablering av en mindre del av f_BLK1 en hva planen krever. Det 
er et ønske fra utbygger at planinitiativet gir mulighet for å hjemle 
slik midlertidig bruk, gjennom planbestemmelse som fanger opp 
dette og tillater midlertidig riggområde. Det vil være en 
forutsetning at det beskrives at og hvordan tilkomst for 
utrykningskjøretøy ivaretas gjennom anleggsperiode og at en 
midlertidig vendehammer nord for gatetun ivaretas bl.a slik at 
renovasjonsbil ikke må rygge over gatetun f_SGT1 for å betjene 
dypoppsamlere. 
 
 

 

6. Gjennomføring 
 
Aktuelle rekkefølgekrav 

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

 
Merknader: 
Det foreligger utbyggingsavtale ifm. byggetrinn 
1med div. ivaretakelse iht. gjeldende rekkefølgekrav, 
det må ses på behov for eventuelle endringer ifm. 
tidspunkt for dekke/ferdigstilling f_SKV1samt fortau 
(ref. punkt 4. Forurensning) og opparbeiding 
Lekeplass/uteområder/grønnstruktur f_BAA1(ref. 
punkt 4. Grønnstruktur: utforming og opparbeiding 
f_BAA1) 
 
 
 

 
Utbyggingsavtale 

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

     kommunen parallelt med planprosessen. 
 

 
Merknader: 
Det foreligger utbyggingsavtale ifm. byggetrinn 1 
 
 
 
 
 

5. Kart 
 
Grunnkart 

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

 

 
Merknader: 
Grunnkart bestilles via Infoland, plandata for eksisterende og 
tilgrensende planer bestilles via kommunens nettside. 
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 denne tilbakemelding på 
planinitiativ 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.  

 

Hørings-/søknadsdokumenter må 
forelegges Harstad kommune i forkant av 
varsling, slik at det er enighet omkring 
løsninger mm. 

 

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. 

I denne saken må planforetak/tiltakshaver selv vurdere om behov 
for informasjonsmøte el.lign med beboere i byggetrinn 1 er 
tilstede eller fornuftig. 
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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 1126 
Postnr.:   9261 TROMSØ  
Org.nr.:   918 056 637 (Ikke oppgitt i planinitiativet, hentet fra brreg.no) 

 
 

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.  
 

 

Støyanalyse, utomhusplan, sol/skygge diagram etc. 
 
 
 
 
 
Tema som skal utredes i evt. KU 
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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: 
             Planmyndigheten er i forkant av varsling av planoppstart, av slik oppfatning at endringene 

planinitiativet legger opp til i liten grad vil påvirke gjennomføringen av den eksisterende 
reguleringsplanen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører 
hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

 
Ved endring etter pbl. § 12-14, 2. ledd «mindre endring», skal komplett 
planforslag sendes på høring, ikke bare omrisset.  
 
Hørings-/søknadsdokumenter må forelegges Harstad kommune i forkant av 
varsling, slik at det er enighet omkring løsninger mm. 
 
 
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. 
 
 
 
 
Jan-Inge Lakså         Heine Martinsen 
Enhetsleder         Arealplanlegger 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
Vedlegg: NORKART Tiltaksanalyse 
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