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  Areal- og byggesakstjenesten 

 

PLANINITIATIV   
 
Dette skjemaet skal være fylt ut og innsendes sammen med anmodning om oppstartsmøte. 
Anmodningen sendes postmottak@harstad.kommune.no. 

Tidspunkt for oppstartsmøte fastsettes ikke før utfylt skjema er mottatt av kommunen. 

 

Husk vedleggene. 

 
Lovhjemmel for å kreve skjemaet utfylt: Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1 Krav til planinitiativet (Private forslagsstillere skal 

sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter plan- 
og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum.) 

 
Planinitiativet skal redegjøre for de forhold og opplysninger som etterspørres i skjemaet.  
 

Navn på planen/plantype Reguleringsendring etter forenklet prosess – 
detaljreguleringsplan for Holstneset – planid: 5402_614 i 
Harstad kommune 

Oppdragsgiver 
 

Firmanavn: Harstad kommune                                               
Org.nr: 972417971 
Kontaktperson: Lillian Sharma 

adresse 

Telefon: 94530172 

e-post: Lillian.Sharma@harstad.kommune.no 

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

Harstad kommune v/Lillian Sharma, org nr: 972417971 

Forslagstiller Firmanavn: Asplan Viak 
Org.nr: 910209205 

Kontaktperson: Claire Kieffer 

Adresse: Kirkegata 4, 9008 Tromsø 

Telefon: 90033326 

e-post: claire.kieffer@asplanviak.no 

Formålet med planen  
 

Kaia i hamna er i dag i dårlig stand og skal rives. For å få til 
en bedre tilpasning til landskapet og plass til flere grønne 
områder er det tenkt at kaia erstattes med en fylling. 
Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for 

utfylling i sjø istedenfor kai langs Harstadhamna. I 
bestemmelsene i gjeldende plan tillates fylling i sjø innenfor 
hensynsonen H550_1 med hensyn landskap. Området der 
kommunen nå ønsker å rive eksisterende kai og fylle ut i 
sjøen er ikke innenfor hensynssonen og det vil da ikke kunne 
tillates fylling i det aktuelle området. Reguleringsplanen må 

derfor endres. Endringen omfatter en forlengelse på ca. 40 

meter av hensynssonen med hensyn landskap. 

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

❑ Andre vedlegg 
 

Planinitiativ med illustrasjoner og begrunnelse for forenklet 
prosess er lagt ved. 

Forslag til planområde Planområdet likt opprinnelig Vedlegg. Sett kryss. 
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 vedtatt plan. ❑ Inntegnet planomriss på 
kart 1: 3-5000. 

Oversikt over alle berørte 

eiendommer innen planområdet 

 

 

Adresseliste mottatt av 

kommunen. 

❑ Kart som viser berørte 

eiendommer med 
eiendoms- grenser og 
påskrevet adresse/   
gnr./bnr. 

Berører planen annen manns 

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

 ❑  

 
Beskrivelse av planinitiativet 

 
Kort planbeskrivelse som 
omtaler bl.a: 

 

 

 

 
 
 
 

Aktuelle reguleringsformål Formålene endres ikke. 
Hensynssone forlenges. 

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og 
andre tiltak 

Formålet med 
reguleringsendringen er å 
legge til rette for utfylling i 
sjø istedenfor kai langs 

Harstadhamna. I 
bestemmelsene i gjeldende 
plan tillates fylling i sjø 
innenfor hensynsonen 
H550_1 med hensyn 
landskap. Området der 
kommunen nå ønsker å rive 

eksisterende kai og fylle ut i 
sjøen er ikke innenfor 
hensynssonen og det vil da 
ikke kunne tillates fylling i 
det aktuelle området. 
Reguleringsplanen må derfor 

endres. Endringen omfatter 
en forlengelse på ca. 40 
meter av hensynssonen med 
hensyn landskap. 

 

Utbyggingsvolum og 
byggehøyder 

Reguleringsendringen vil ikke 
få konsekvenser for 

utbyggingsvolum og 
byggehøyder. Høydene fra 
reguleringsplanen 
opprettholdes. 

 

Hvilke virkninger planarbeidet vil 

få utenfor planområdet 
 

Uendret  

Antall boenheter Uendret  

BRA (m2) næringsareal, bolig 

mv. 

Uendret  

Friområder, lekeplasser Uendret  

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

 

Uendret  
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Kommunal/privat infrastruktur Uendret ❑ Kart som viser berørt 
kommunal/privat 
infrastruktur. 

Funksjonell og miljømessig 
kvalitet 

Reguleringsendringen vil føre 
til høyere kvalitet for 
brukerne av hamna. 

 

Tiltakets virkning på, og 

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

Foreslått endring av planen 

medfører en bedre tilpasning 
av landskapet i det aktuelle 
området enn i gjeldende 
plan. 

 

 
 
 
 
 

Forholdet til kommuneplan Kommuneplanens arealdel 

som gjelder i området ble 
vedtatt 29.04.2010 og er 
eldre enn reguleringsplanen. 
Området som omfattes av 
reguleringsendringen er 
avsatt til erverv og vannareal 

for almen flerbruk i 

kommuneplanen, tiltaket er i 
tråd med overordnet plan. 

 

Forholdet til eventuelle 
gjeldende reguleringsplaner  
 

Reguleringsendringen 
omfattes i sin helhet av 
detaljert reguleringsplan for 

Holstneset vedtatt 
21.04.2016, planid: 
5402_614). Tiltaket vil i liten 
grad påvirke gjennomføring 
av planen for øvrig og går 
ikke utover hovedrammene i 
planen. 

 

Forholdet til gjeldende 
retningslinjer 
 
- lokale 
- regionale 

- nasjonale 
 

Tiltaket vurderes å være i 
tråd med nasjonale og lokale 
retningslinjer. 

 

Forholdet til pågående 
planarbeid i/ved området 

Tiltaket er ikke i konflikt med 
pågående planarbeid. 

❑ Inntegnet planomriss på 
kart 1: 3-5000 

Vesentlige interesser som 
berøres av planinitiativet 

Så vidt vi kan se er det ingen 
vesentlige interesser som 
berøres negativt av 
planinitiativet. Fyllingen blir 
universelt utformet og 
utforming vil skape større 

grønne arealer med 
forskjellige 
aktiviteter/lekearealer for 
barn og unge. Tiltaket er 
positivt for brukere i alle 
aldre. 

 

Hvordan samfunnssikkerhet skal 

ivaretas, blant annet gjennom å 
forebygge risiko og sårbarhet 
 

Gjeldende reguleringsplan 

med ROS-analyse og krav om 
tiltak ivaretar 
samfunnssikkerheten. 
Reguleringsendringen vil ikke 
få konsekvenser for ROS-

analysen; denne blir derfor 
ikke endret som følge av 
reguleringsendringen. 
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Hvilke berørte offentlige organer 
og andre interesserte som skal 
varsles om planoppstart 

 

• Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark 
• Troms og Finnmark 

fylkeskommune 
• Kystverket 
• Fiskeridirektoratet 
• Grunneiere 
(adresseliste mottatt av 
kommunen) 

 

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

Det er ikke lagt opp til 
medvirkning utenom vanlig 
prosess for 
reguleringsendring etter 
forenklet prosess i Harstad 
kommune. 

 

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 

 

Planen vil ikke utløse krav til 
konsekvensutredning jf. 
Forskrift om 
konsekvensutredning § 6 b): 
reguleringsplaner etter plan- 

og bygningsloven for tiltak i 

vedlegg I. Unntatt fra dette 
er reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en 
tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i 

samsvar med denne tidligere 
planen 
Dette tiltaket er i tråd med 
gjeldende kommuneplanens 
arealdel, og har således vært 
konsekvensutredet i tidligere 
plan. 

 

 
 
 
 

 
 


