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Oppdragsnavn: 2017 Rammeavtale Harstad kommune Indre Harstadhamn
Oppdragsnummer: 616558-21
Utarbeidet av: Claire Kvalheim Kieffer
Kvalitetssikret av: Hanne Skeltved
Dato: 26.06.2020
Tilgjengelighet: Åpen

PLANINITIATIV – Reguleringsendring etter forenklet prosess 
– detaljreguleringsplan for Holstneset – planid: 5402_614 i 
Harstad kommune

SAMMENDRAG 
På vegne av Harstad kommune park og idrett, anmoder Asplan Viak AS med dette om et oppstartsmøte 
med Harstad kommune areal- og byggesakstjenesten. Saken gjelder detaljreguleringsplan for 
Holstneset (planid: 5402_614), vedtatt 21. april 2016, hvor vi ønsker å gjennomføre en 
reguleringsendring etter forenklet prosess jf. plan- og bygningslovens § 12-14.

Endringen omfatter utvidelse av hensynssonen H550_1 med hensyn landskap for å tillate riving av 
eksisterende kai og legge utfylling i sjø til grunn i videre prosjektering.

1. FORMÅL MED REGULERINGSENDRINGEN 
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.

2. PLANOMRÅDET OG OM PLANARBEIDET FÅR VIRKNINGER 
UTENFOR PLANOMRÅDET

Planområdet har samme plangrense som gjeldende plan. Endringene vil bare berøre sør-østre del av 
planen, og vil ikke få virkninger utenfor planområdet.
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Figur 1: Gjeldende detaljregulering for Holstneset
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3. PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK

 Forlenget hensynssone

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.

Figur 2: Det aktuelle området hvor hensynssonen ønskes forlenget er markert med rød sirkel.
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Figur 3: Utsnitt fra situasjonsplan datert 19.12.2014 
(Arkitekt Jim Myrstad AS): situasjonsplan for 

eksisterende regulering med kai

Figur 4: Utsnitt fra landskapsplan: mulig fremtidig 
situasjon med utfylling i sjø

4. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER
Reguleringsendringen vil ikke få konsekvenser for utbyggingsvolum og byggehøyder. Høydene fra 
reguleringsplanen opprettholdes.

5. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET
Reguleringsendringen vil føre til høyere kvalitet for brukerne av hamna.

6. TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASNING TIL, LANDSKAP OG 
OMGIVELSER

Foreslått endring av planen medfører en bedre tilpasning av landskapet i det aktuelle området enn i 
gjeldende plan.
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7. FORHOLD TIL KOMMUNEPLAN, EVENTUELLE GJELDENDE 
REGULERINGSPLANER OG RETNINGSLINJER, OG PÅGÅENDE 
PLANARBEID

 Kommuneplanens arealdel

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.

 Gjeldende reguleringsplan

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.

 Retningslinjer og pågående planarbeid

Tiltaket er ikke i konflikt med pågående planarbeid, og vurderes å være i tråd med nasjonale og lokale 
retningslinjer.

8. 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. 

9. 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.

10. HVILKE BERØRTE OFFENTLIGE ORGANER OG ANDRE 
INTERESSERTE SOM SKAL VARSLES OM 
REGULERINGSENDRINGEN

 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 Troms og Finnmark fylkeskommune
 Kystverket
 Fiskeridirektoratet
 Grunneiere (adresseliste mottatt av kommunen)
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11. 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 reguleringsplaner i Harstad kommune.

12. VURDERINGEN AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER, OG HVORDAN KRAVENE I TILFELLE 
VIL KUNNE BLI IVARETATT

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.

13. FORENKLET PROSESS
Tiltakene i reguleringsendringen vil så vidt vi kan se i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for 
øvrig, vil ikke gå utover hovedrammene i planen, og vil heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder. Vi mener derfor at endringen kan gjennomføres som forenklet prosess ihht plan- og 
bygningslovens § 12-14.


