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1. Bakgrunn - Redegjørelse/orientering v/tiltakshaver 
Etter å ha varsla oppstart av planarbeidet vurderer tiltakshaver å utvide planområdet. 
Bakgrunnen er innspill fra Troms Fylkeskommune om fremtidig busstrase, og for å ta 
høyde for utvikling av naboeiendom som også er avsatt til boligformål i kommuneplanen. 
 
En gjennomgang av arkivet viser at det i flere omganger er vurdert tiltak i området, men 
dette er strandet pga. manglende infrastruktur. En utvidelse av planområdet i 
kombinasjon med utbyggingsavtale kan gjøre det mulig å realisere også disse 
prosjektene. Kostnader ved opparbeidelse kan da fordeles på flere parter, også ved 
refusjon, og man unngår gratispassasjerer. 
 
Harstad kommune har ikke tidligere gjennomført utbyggingsavtale etter reglene i plan- 
og bygningsloven. Det rettslige grunnlaget er imidlertid på plass, gjennom vedtak i 
kommunestyret. 
 
Før man kan vurdere en slik prosess må det kommunale behovet for utbygging avklares 
internt i kommunen. Bygg- og eiendomstjenesten tar initiativ til avklaring av dette som 
oppføring av møtet. 
 
Når dette er gjennomført kan det vurderes behov for nytt oppstartsmøte eller om 
utvidelse og utbyggingsavtale kan varsles på nytt med tilleggsnotat til opprinnelig 
oppstartsmøtereferat. 
 
2.  Eventuelt 
Formålet med dette møtet var å få frem gjensidig informasjon rundt prosjektet, slik at 
kommende planarbeid og saksbehandling skal gå så raskt som mulig. Det gjøres 
oppmerksom på at merknader fra naboer og myndigheter etter planvarsel og offentlig 
ettersyn kan føre til andre krav og løsninger enn de som ble diskutert i dette innledende 
møtet.  
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