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Søknad om reguleringsendring – Åsegarden- Killi Eiendom. 

Reguleringsendring av detaljreguleringsplanen Åsegarden - Killi Eiendom AS (PID 624), iht 
etter PBLs §12-14 2.ledd. 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-14 2.ledd, søkes det om reguleringsendring for deler av 
gjeldende plan Åsegarden - Killi Eiendom AS, nærmere bestemt for eiendommene tilknyttet 
feltbetegnelsen BAN1 og BAN2. Arealets avgrensning er angitt i vedlagte kartutsnitt. 

Bakgrunnen og hensikt 
Det vises til skriftlig tilbakemelding på innsendt planinitiativ datert 15.06.21 av planmyndigheten 
Harstad kommune v/Areal og byggesakstjenesten (Saksnr. 2021/3936). 

Tiltakshaver er eier av eiendommene innenfor planområdet (68/38, 68/103, 68/104), regulert til næring 
gjennom reguleringsplanen Åsegarden – Killi Eiendom AS. Eiendom 68/6/1 er nylig ervervet, og ønskes 
innlemmet i de tilgrensende næringseiendommene nevnt over. For at denne eiendommen skal kunne 
tas i bruk til næringsformål, må det utarbeides en reguleringsendring. Det er på nåværende tidspunkt 
ikke lagt spesifikke planer for bebyggelse på eiendommen som nå ønskes tilføyd i planen, ut over det å 
rive eksisterende bygg. Arealet vil tilføyes eksisterende formålsområde, og dermed følge de 
begrensninger som er lagt via denne. 

Planstatus og planområdet 
Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter eiendommene 68/38 (parsell), 
68/103, 68/104, og 68/6/1. Planområdet for reguleringsendringen har en total utstrekning på ca. 30,4 
daa.  

Arealet til eiendom 68/6/1 er i dag regulert til jord- og skogbruk gjennom reguleringsplanen Harstad 
Motorsportsenter, men benyttes ikke til dette formålet. På eiendommen er det satt opp en brakke som 
er blitt benyttet som klubbhus. Det øvrige arealet innenfor planområdet er regulert til næringsformål. 
Det planlegges ikke ny/endret bruk av annen eiers grunneiendom. Eiendommene innenfor planområdet 
vil ha samme bestemmelser som gjeldende reguleringsplan «Åsegarden - Killi Eiendom AS- pid: 624» 
innehar. 

http://www.hinnstein.no/
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Endring av detaljregulering med administrativt vedtak, iht PBLs §12-14 2.ledd 
Å innlemme eiendom 68/6/1 i reguleringsplanen Åsegarden Killi Eiendom AS, medfører mindre endring 
av gjeldende planer. Eiendom 68/6/1 tas ut av reguleringsplanen «Harstad Motorsportsenter- pid: 470» 
og innlemmes i «Åsegarden Killi Eiendom AS». Endringen vil hovedsakelig bestå av formålsendring fra 
jord- og skogbruk til næringsformål, samt en liten økning i arealet (fra 18259 m² til 18785 m²) på 
plankartet til «Åsegarden Killi Eiendom AS». Økningen vil være innenfor formålsområdet BAN2. Det er i 
den innledendende vurderingen til planfremstiller og planmyndighet konkludert med at tiltaket 
muliggjør en behandling iht PBLs §12-14 2.ledd.  

Nabovarsel 
Det ble sendt ut nabovarsel til naboer og berørte offentlige instanser den 17.09.2021, med frist for 
innspill 15.10.2021. Fullstendig nabovarsel med supplerende informasjon ble i tillegg gjort tilgjengelig 
på Hinnsteins hjemmeside, hinnstein.no.  

Dette søknadsbrevet er vedlagt nabovarselet som et vedlegg med supplerende informasjon til 
nabovarselet. Dermed vil det bli utarbeidet et eget skriv angående eventuelle mottatte innspill og 
merknadsbehandling. 

Forslag om reguleringsendring 
Reguleringsendringen av reguleringsplanen Åsegarden - Killi Eiendom AS (PID 624), fremgår i sin helhet 
av vedlagt plankart og planbestemmelser. 

Endringene omsøkt gjennom denne reguleringsendringen omfatter i hovedsak: 

Plankart: 

- Innlemme eiendom 68/6/1 i gjeldende reguleringsplan, innenfor feltområde BAN2. Endringen vil 
medføre en liten økning av arealet, til feltområde BNA2 fra 18259 m² til 18785 m². 

- Nytt formål og formålsgrense tilknyttet eiendom 68/6/1. Formålet endres fra jord- og skogbruk til 
Annen næring (1390). 

- Oppheving av eiendomsgrensen mellom eiendom 68/6/1 og 68/103 

Planbestemmelser: 

- Det er ingen endring i planbestemmelsene. Eiendom 68/6/1 vil ha samme bestemmelser som gjelder i 
dag for feltområdet BAN2 

Planfaglige vurderinger av foreslått reguleringsendring 
Naturgrunnlag: 

Innenfor planområde er hovedsakelig registrert med forvitringsmateriale, samt noe torv og myr. 
Registrert aktsomhet for radon er for halve planområdet i øst satt til «Usikker», og resterende halvdel i 
vest er registrert som «Moderat til lav». Terrenget er svakt hellende fra nord mot sør, og heller grovt sett 
med en terrengprofil på 13 høydemeter over planområdets bredeste parti på ca. 200 lengdemeter, noe 
som gir gode solforhold.  

Området skal nyttes til næring og planfremstiller kan ikke se at det det er registrert noen faktorer som 
gjør området uegnet til det formålet, heller ikke noe som tilsvarer at det bør utføres andre utdypende 
undersøkelser innen dette temaet.  

Landbruk og reindrift: 

Det er kun eiendom 68/6/1 innenfor planområdet som i dag er regulert til jord- og skogbruk. Resterende 
areal er regulert til næringsformål og er i så måte avklart innenfor dette temaet. 
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Eiendom 68/6/1 er registrert med 0,4 daa jorddekt fastmark og 0,1 daa myr uten skog og skog inkl. myr. 
Resterende arealer innenfor planområdet er ellers registrert med produktiv skog og annet markslag. Det 
er registrert dyrkbar jord innenfor deler av planområdet. 

Selv om det er registrert dyrkbar jord og produktiv skog for området, er ikke området nyttet til dette. 
Planområdet er består hovedsakelig av et anleggsområde og sanddekte arealer. Det nye arealet har 
liten verdi innenfor dagens regulerte formål.  

Planområdet er registrert innenfor reinbeiteområde, nærmere bestemt vår- og høstbeite. Likevel er 
området i dag benyttet som næringsområde med store maskiner, og tilføying av 0,5 daa til eksisterende 
næringsområde vurderes til å ikke ha særlig betydning for reindrifta.  

Samlet sett vurderes planforslaget til å ikke ha noen innvirkninger eller konsekvenser for landbruk eller 
reindrift av betydning.  

Biologisk mangfold/Vilt/Naturområder/Friluftsinteresser: 

Utenfor planområde, på Rødmyra, er det registrert funn av Vipe i 1997.  Ellers ingen andre registrerte 
funn. Funnet er registrert langt utenforplanområdet, og det er mindre sannsynlig at fuglen hekker i 
krattet som finnes i ytterkanten av planområdet da fuglen foretrekker jordbrukslandskaper og 
våtmarker.  

Den sørlige delen av planområdet er like innenfor et friluftsområde som er registrert som kartlagt og 
verdsatt. Det nye arealet er ikke innenfor det registrerte område. Å tilføre gjeldende reguleringsplan et 
lite areal i planområdets sørvestlige ende, vurderes ikke til å ha noen konsekvens for dette verdsatte 
friluftsområdet. Arealet er så lite i størrelse og utenfor der det ville ha vært normalt å ferdes i forbindelse 
med friluftsinteresser. 

Forurensning:   

Selv om gjeldende reguleringsplan er delvis innenfor gul støysone fra RV85, er ikke området ment for 
varig opphold, og det vurderes til å ikke måtte opprettes egne tiltak mot støy fra Riksvegen ifm. 
reguleringsendringen. 

Det eksisterende tiltaket på næringsområdet produserer noe støy og støv i form av anleggsmaskiner. Å 
tilføre dette næringsarealet 0,5 daa, vurderes til å ikke medføre verken mer forurensning ifm. støy eller 
støv.  

Infrastruktur: 

Midt i planområdet, i retningen nord befinner det seg en faresone som er ment til å ivareta et 
høyspentanlegg, H370_1. Denne faresonen videreføres i forslag om nytt plankart, samt at den 
videreføres i bestemmelsene. 

Trafikkforhold: 

Endringen av gjeldene reguleringsplan vil ikke medføre økt trafikk inn eller ut av området. Tilføring av 
det beskjedene arealet vil medføre at dette området tas i bruk, og dermed vil kunne generere noe økt 
bevegelse på det ervervede arealet, sammenlignet med dagens situasjon. 

Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger: 

Formelt sett vil regulering av nytt næringsareal være omfattet av forskriftens Vedlegg II pkt 11j, og 
dermed falle inn under forskriftens §8, for tiltak som skal konsekvensutredes dersom den får vesentlig 
innvirkning på miljø og samfunn. Endringen er likevel å anse som svært liten, og vurderes å falle naturlig 
til eksisterende næringsareal grunnet dens plassering. Planfremstiller kan derfor ikke se at endringen 
på noen som helst måte vil kunne få vesentlig innvirkning på miljø og samfunn. 
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Tiltaket vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Vurderingen er tidligere støttet opp 
om av Harstad kommune som planmyndighet. 

Justeringene som foreslås gjennomført gjennom denne søknad vurderes av planfremstiller å være av 
en karakter som muliggjør kommunal behandling etter plan- og bygningslovens §12-14 2.ledd. 
Endringene anses å svært beskjeden og anses å være en naturlig del av det regulerte næringsområdet. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

 
Stian A. Johansen 
Siv.Ingeniør, Areal og samferdsel, Hinnstein AS 

 

Vedlegg: 
1. Forslag til endring av plankart, filtype PDF og SOSI 
2. Referat/tilbakemelding fra oppstartsmøte 
3. Varsel om oppstart av planarbeid 
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