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Rådgivende ingeniører

Harstad kommune - Hársttáid suohkan
c/o Postmottak, Postboks 1000
9479 Harstad
ref. Gnr./bnr.: 63/525

Søknad om reguleringsendring – Bynndalsveien 3.
Reguleringsendring av reguleringsplanen Sama Trondenes del 1 og 2 (pid 362), 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 Sama Trondenes del 1 og 2 (pid 362), nærmere bestemt for eiendommene 63/525 og
deler av 63/7. Arealets avgrensning er angitt i vedlagte kartutsnitt.
Bakgrunnen og hensikt
Det vises til oppstartsmøte datert 25.08.21 av planmyndigheten Harstad kommune v/Areal og
byggesakstjenesten (Saksnr. 2021/427).
Tiltakshaver er eier av eiendommen 63/525 innenfor planområdet, og ønsker å etablere en støttemur
langs deler av eiendommen mot veg. Muren vil bedre utnyttelsen av eiendommen, men også medføre
større veiskulder for Bynndalsveien, da eksisterende fylling skrår mot vegen i dag. Ønsket plassering av
støttemur vil være i strid med gjeldene områdeplan, byggegrense mot veg, og det må derfor
gjennomføres en reguleringsendring for å hjemle det ønskede tiltaket. Som en del av
reguleringsendringen ønskes formålsendring av en liten del av eiendom 63/7. Omtalte del befinner seg
på sørsiden av boligtomta, mellom Bynndalsveien og Tårnveien. Arealet er i dag regulert til kjørevei,
men denne delen av eiendommen 63/7 ønskes innlemmet i eiendom 63/525, og endret formål til bolig.
Eiendommene er regulert gjennom den eldre områdeplanen «Sama Trondenes del 1 og 2 – pid 362»
Planstatus og planområdet
Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter eiendommen 63/525 og deler av
eiendommen 63/7. Planområdet har på nåværende tidspunkt en total utstrekning på ca. 1,5 daa.
Arealet til eiendom 63/525 er i dag regulert til bolig, og omtalte areal av eiendom 63/7 er regulering til
kjørevei, gjennom område-reguleringsplanen Sama Trondenes del 1 og 2. Det er ønskelig av tiltakshaver
å kjøpe et lite areal av eiendom 63/7, arealet ligger sør for eiendom 63/525. Med bakgrunn i det vil dette
vil omtalte areal få endret formål fra kjørevei til boligformål, samt at eiendomsgrense mellom omtalte
eiendommer vil opphøre i plankartet. Utover dette planlegges ikke ny/endret bruk av eiendommene
innenfor planområdet, eller annen eiers grunneiendom. I tilknytning til ønsket tiltak, vil det bli utformet
en egen bestemmelse for Bynndalsveien 3, som tillater etablering av støttemur på angitt plass i
plankartet. Samt en videreførelse av bestemmelsen om tillatt snødeponi på eiendommens søndre del,
området er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet.
Endring av detaljregulering med administrativt vedtak, iht PBLs §12-14 2.ledd
Ønsket tiltak og overdragelse av eiendom medfører en mindre endring av gjeldende reguleringsplan
«Sama Trondenes del 1 og 2 – pid 362». Reguleringsendringen vil hovedsakelig medføre små endringer
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i plankart og noe endring i planbestemmelsen. Endringen i plankartet vil være angitt plass for hvor det
tillates etablert støttemur, utvidelse av boligformålet sør for dagens eiendom 63/525, og et
bestemmelsesområde #1 hvor det tillates snødeponi. Endringen av planbestemmelsene vil være
knyttet til etableringen av støttemuren, samt formålsendringen. Det vil bli tilført en egen bestemmelse
for Bynndalsveien 3. Utover tilført bestemmelse som kan leses under, vil ikke reguleringsendringen
medføre andre endringer av gjeldende planbestemmelser.
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 26.11.2021, med frist for
innspill 24.12.2021. 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 Sama Trondenes del 1 og 2 – pid 362, fremgår i sin helhet
av vedlagt plankart og planbestemmelser.
Endringene omsøkt gjennom denne reguleringsendringen omfatter i hovedsak:
Plankart:
- Anvisning om hvor det tillates etablert støttemur.
- Nytt formål og formålsgrense tilknyttet tilleggsarealet fra eiendom 63/7. Formålet endres fra

Kjørevei til Bolig.
- Ny byggegrense.
- Nytt bestemmelsesområde #1, hvor det tillates snødeponi.

Planbestemmelser:
- Det tilfører en egen bestemmelse for Bynndalsveien 3, i dokumentet Reguleringsbestemmelser

«RP SAMA-TRONDENES, DEL 1 OG 2»:
«c)
Bynndalsveien 3. gnr. 63 bnr. 525:
Støttemur skal etableres iht til plassering angitt i plankart. Støttemur kan plasseres nærmere
kommunal vann- og avløpsledning enn 4 meter dersom støttemuren fundamenteres under nivå
for VA-ledning, eller direkte på fast fjell.
Innenfor bestemmelsesområde #1 er det tillatt med snødeponi.»
Planfaglige vurderinger av foreslått reguleringsendring
Naturgrunnlag:
Innenfor og i et stort område rundt planområdet er grunnen registrert med forvitringsmateriale.
(geo.ngu.no). Registrert aktsomhet for radon er for planområdet satt til «Usikker». (Miljøstatus.no).
Terrenget innenfor planområdet er kupert, med en generell svak helning mot øst(kommunekart.no).
Området er/skal nyttes til bolig. Planforslaget merdører ingen endringer som kan medføre endringer av
eiendommens påvirkning på naboer. Omtalte støttemur vil heller gi en positiv effekt på vedlikeholdssituasjonen forbi dette område, særlig på vinterstid. Planområdet er ikke under marin grense, og
planfremstiller kan ikke se at det det er registrert noen andre faktorer som gjør området uegnet til boligformålet, heller ikke noe som tilsvarer at det bør utføres andre utdypende undersøkelser innen dette
temaet.
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Reindrift:
Eiendom 53/525 er langt utfor registrerte områder for kjente årstidsbeiter. Eiendom 63/7 består av flere
teiger, hvor en teig befinner seg ved Myran- Øvre Sama. Denne teigen er innenfor registrert årstidsbeiteområder. Med det er ca. 5,4 km i luftlinje, unna planområdet. Planområdet er ikke registrert innenfor
reinbeiteområde for rein.
Samlet sett vurderes planforslaget til å ikke ha noen innvirkninger eller konsekvenser for reindrift.
Landskap, estetikk og byggeskikk:
Planforslaget fremmes av den grunn at det er ønskelig å etablere en støttemur utenfor dagens
byggegrense. Endringseffekten støttemuren vil medføre er bedre utnyttelse av eiendom 63/525, bedre
vilkår for vedlikehold av vei (spesielt gjennom vinteren), samt at den vil bedre trafikksituasjonen for
Bynndalsveien. Estetisk sett vil det også bli mye penere enn dagens skrå fylling.

Bilde: Illustrerer ønsket støttemur. Det er murens del mot veien, farget med grønn, som er utenfor byggegrensen.

Vann, avløp og overvann:
I veien Bynndalsveien er det etablert kommunalt vann- og avløpsledninger. For å ivareta disse tas det
med i bestemmelsene «Støttemur kan plasseres nærmere kommunal vann- og avløpsledning enn 4 meter
dersom støttemuren fundamenteres under nivå for VA-ledning, eller direkte på fast fjell.»
Statlige planretningslinjer/rammer/føringer:
Kommuneplanen skal ivareta de statlige planretningslinjene, og gjør dette gjennom omfattende
prosesser og kommunal planlegging. Ved å følge kommuneplanens bestemmelser og beskrivelse, som
videre har forankring i kommunens planstrategi, vil denne planen ivareta statlige og rikspolitiske
retningslinjer innenfor planområdet. For denne planen vil de underliggende retningslinjene være mest
aktuelle:
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom
kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.
Reguleringsplanen vil bidra til økt sikkerhet for beboere og brukere av Bynndalsveien. Bynndalsveien 3
er den første eneboligen en møter når en kjører inn på veien. Slik situasjonen er i dag, skrår
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eiendommens fylling mot veien, og opptar unødvendig stor plass, sammenlignet med en støttemur.
Reguleringsplanen vil også bidra til enklere forhold for kommunen når det gjennomføres vedlikehold og
brøyting forbi denne eiendommen.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
Viktige nasjonale mål er å:
a. Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som
har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap
om barn og unges behov.
b. Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den
enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn.
Det stilles strenge krav til for å styrke barn og unges interesser gjennom kommuneplanens
bestemmelser. Reguleringsplanen vil bidra til en økt sikkerhet for barn og unge som i dag benytter
Bynndalsveien som gangvei. Området forbi Bynndalsveien 3 er i dag smalere enn resterende veiparti.
Dette grunnet eiendommens fylling skrår mot veien, og opptar en større del enn nødvendig,
sammenlignet med en rett mur. En etablering av støttemur vil åpne opp for at veien gjøres bredere,
dermed vil ikke barn og unge tvinges ut i veibanen når de passerer dette området.
Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger:
Boligformålet er i tråd med kommuneplanen, og faller dermed ikke inn under forskriftens Vedlegg I pkt
25. Foreslått tiltak kan heller ikke ses å være omfattet av øvrige punkter i Vedlegg I eller II, og derav
ikke forskriftens §6, 7 eller 8. Ettersom tiltaket ikke er omfattet av punkter tilknyttet Vedlegg I eller II,
finner vi det ikke nødvendig å vedlegge vårt skjema for fullstendig vurdering mot KU-forskriften.
Evt. Tilleggsareal er i dag avsatt som kjørevei, men ved kjøp anses område så lite at det ikke vil utgjøre
en forskjell av en alvorlig grad.
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 fra oppstartsmøte i plansaker
3. Varsel om planstart
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