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Rådgivende ingeniører

KA

ST

Harstad kommune
v/Areal- og Byggesakstjenesten

Søknad om reguleringsendring – Jupiterveien 24.
Tilknyttet endring av reguleringsplan for område tilknyttet eiendommene 56/610
og deler av 56/590.

UT

I medhold av plan- og bygningslovens §12-14 2.ledd, søkes det om reguleringsendring for deler av
gjeldende plan Øvre Gansås (PID 261), nærmere bestemt for eiendommene 56/610 og 56/590.
Arealets avgrensning er angitt i vedlagte kartutsnitt.

Bakgrunnen og hensikt
Det vises til skriftlig tilbakemelding på innsendt planinitiativ datert 16.06.21 av planmyndigheten
Harstad kommune v/Areal og byggesakstjenesten (Saksnr. 2021/427).

Tiltakshaver er eier av eiendommen 56/610 innenfor planområdet, og ønsker å renovere eksiterende
bygning med ny fasade og takform. Det planlegges ny fasade og endret takform fra saltak til pulttak,
utvidelse av garasjens areal, samt altan på taket av garasjen, og utvidelse av eksisterende veranda.
Eiendommen er regulert til bolig gjennom reguleringsplanen Øvre Gansås (PID 261), men
reguleringsplanen innehar styrende bestemmelser som er i strid med ønsket renovering. For at
eksisterende bygning skal kunne renoveres iht til tiltakshavers ønsker, må det utarbeides en
reguleringsendring.

Planområdet
Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter eiendommen 56/610 og deler av
den kommunale eiendommen 56/590. Planområdet som er en del av ønsket endring har en total
utstrekning på ca. 1,8 daa, men er juridisk sett en del av det større planområdet tilknyttet planen før
Øvre Gangsås (PID 261).
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Endring av detaljregulering med administrativt vedtak, iht PBLs §12-14 2.ledd
Arealet til eiendom 56/610 er i dag regulert til bolig, og arealet til eiendom 56/590 er regulering til
Offentlig friområde gjennom gjeldende reguleringsplan. Det er enighet om en grensejustering mot
eiendom 56/590, som fremgår av vedlagt plankart. Med bakgrunn i det vil dette vil omtalte areal få
endret formål fra offentlig friområde til boligformål (ca. 148 m2). Utover dette planlegges ikke ny/endret
bruk av eiendommene innenfor planområdet, eller annen eiers grunneiendom. Planbestemmelsen for
eiendom 56/590 vil forbli den samme som i gjeldende plan, mens bestemmelser for eiendom 56/610
vil suppleres for å åpne opp for bebyggelse i 2 etasjer pluss sokkeletasje.

ST

I plankartet er byggegrenser definerte i sin helhet for boligtomta, og ikke kun mot veg som i opprinnelig
plan. Byggegrense mot sørligliggende nabo er satt til 2 meter for å muliggjøre det ønskede tiltaket. Dette
er iht avtale med nabo. Mot friområde er byggegrensen satt til 4 meter, med en liten utkraging mot nord
som samsvarer med dagens bebyggelse. Denne utkragingen er også i tråd med det planlagte tiltaket.
Mot veg videreføres byggegrensen på 5 meter.

UT

KA

Vedlagt ligger illustrasjon av planarealet. Det ble avholdt oppstartsmøte med Harstad Kommune i
februar 2021, men senere en skriftlig revisjon av referatet fra oppstartsmøtet datert 16.06.21. Referat
ligger vedlagt, og sammen med supplerende informasjon på Hinnsteins hjemmeside.

Figur 1: Forslag til reguleringsendring til venstre. Dagens gjeldende reguleringsplan til høyre.

Nabovarsel
Det ble sendt ut nabovarsel til naboer og berørte offentlige instanser den …, med frist for innspill ….
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.
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Forslag om reguleringsendring
Reguleringsendringen av reguleringsplanen Øvre Gangsås (PID 261), fremgår i sin helhet av vedlagt
plankart og planbestemmelser.
Endringene omsøkt gjennom denne reguleringsendringen omfatter i hovedsak:
Plankart:

-

Eiendomsgrensen til eiendom 56/610 i vest, flyttes ca. 5 meter mot vest.
o Endringen vil medføre en liten økning av arealet til eiendommen, fra 778 m² til 926 m² (inkl
regulert vegareal).
Omregulering av tilleggsarealet fra som overdras fra eiendom 56/590 til 56/610. Formålet endres
fra Offentlig friområde til Bolig.
Byggehøyde og utnyttelsesgrad stadfestet i plankart
Oppheving av eksisterende eiendomsgrense mellom eiendom 56/610 og 56/590 i vest.
Byggegrenser på eiendom56/610 stadfestes. For tre av sidene er denne avstanden «normal». Mot
nabo i sør er denne satt til 2 meter.
o Nabo i sør er opplyst om og har godkjent denne byggegrensen på forhånd.

Planbestemmelser:

-

Det er utarbeidet supplerende planbestemmelser for området, som skal gjelde sammen med
ordinære bestemmelser gitt gjennom den opprinnelige reguleringsplanen. Ved motstrid skal nye
bestemmelser gjelde foran opprinnelige bestemmelser (ref §1.3). Planbestemmelsene er etablert i
tråd med de endringer gjort i plankartet, samt det som er forespeilet i utsendt varsel om planstart.
Det er nedfelt spesielle bestemmelser tilknyttet antall etasjer og garasje for boligbebyggelsen, for å
på den måten muliggjøre ønsket tiltak for de to eiendommene.
Det er i tillegg stadfestet antall boenheter som tillates etablert på eiendommen, iht ønske fra
planmyndigheten.

KA

-

ST

-

Aktuelle regionale eller statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer:
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging

UT

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. Reguleringsendringen vil ikke ha
innvirkning på elementer omfattet av planretningslinjene.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene
Formålet med planretningslinjene er å:

a. sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og
bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter plan- og bygningsloven.
b. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
c. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med reduksjon
av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning når utslippsreduksjon og
klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn eller interesser.

Gjennom reguleringsendringen vil en muliggjøre ønsket renovering av bolig på eksisterende boligtomt.
Med en muliggjøring av en slik renovering, vil en forvente at renovert bygg på området vil gjøres mer
energieffektivt sammenlignet med dagens bygningsmasse. Ut over dette vil det med bakgrunn i
endringens størrelse være begrenset effekt tilknyttet temaet.
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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.

FNs Bærekraftsmål
3. God helse og livskvalitet

ST

Det stilles strenge krav til for å styrke barn og unges interesser gjennom kommuneplanens
bestemmelser. Reguleringsendringen vil bidra til dette gjennom stadfestelse av eksisterende friområde
i nord. Området som omreguleres fra friområde til boligformål har i dag begrenset verdi som følge av
topografi og øvrige egenskaper til nærliggende bebyggelse, og er i så måte lite nyttbart. Omreguleringen
vil gjennom sine stadfestede byggegrenser skape en mer definert avstand mellom bebyggelse og
friområde enn det som i dag foreligger.

KA

Bakgrunnen for reguleringsendringen er tiltakshavers ønske om å renovere boligen for å kunne bedre
leveforholdene. I så måte skal en kunne påstå at reguleringsendringen vil kunne bedre livskvaliteten
hos den berørte part.
11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Reguleringsendringens størrelse gjør at den har en svært begrenset effekt på byen og lokalsamfunnet
som en enhet. I den grad den vil ha en effekt, vil dette være muligheten til å renovere eksisterende bolig
for å gjøre denne mer energieffektiv, og på den måten bidra til bærekraft.
Planfaglige vurderinger av foreslått reguleringsendring
Naturgrunnlag:

UT

Innenfor planområde er grunnen registrert med forvitringsmateriale. Like nedenfor boligfeltet er
grunnen registrert som bart fjell (geo.ngu.no). Registrert aktsomhet for radon er for halve planområdet
i øst satt til «Usikker», og resterende halvdel i vest er registrert som «Moderat til lav» (Miljøstatus.no).
Terrenget innenfor planområdet er kupert, med en generell svak helning mot vest og
nord(kommunekart.no). Utenfor planområdet er helningen noe brattere.
Grunnforhold

Området er/skal nyttes til bolig og offentlig friområde. Planområdet er under marin grense, men består
av bart fjell eller et tynt jordlag over bart fjell i store deler av området rundt planområdet, samt innenfor
planområdet. Tiltakshaver opplyser også om at dagens grunnmur, som skal videreføres i renovasjonen,
står på fjellgrunn.

Planfremstiller kan ikke se at det det er registrert noen faktorer som gjør området uegnet til disse
formålene, heller ikke noe som tilsvarer at det bør utføres andre utdypende undersøkelser innen dette
temaet som en følge av denne reguleringsendringen.
Landbruk og reindrift:
Eiendom 56/590 er en del av en større landbrukseiendom med 161 teiger. Men for det aktuelle området
som er innfor planområdet, er markslaget registrert med produktiv skog og bebygd areal.
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Planområdet er registrert som reinbeiteområde iht resten av Hinnøya. Likevel vurderes ikke endringen
å være av en størrelse som vil ha innvirkning på dette, tiltakets omfang og dagens forhold tatt i
betraktning.
Samlet sett vurderes planforslaget til å ikke ha noen innvirkninger eller konsekvenser for landbruk eller
reindrift.
Lokaliseringsfaktorer og kommunale tjenester:

ST

Planområdets størrelse og dens ringvirkninger er såpass liten, at det vurderes ikke til å ha noen
påvirkninger av verken kommunale tjenester eller andre faktorer som skole/barnehage/kollektiv tilbud.
Planforslaget i seg selv vil ikke medføre endret bruk eller tilføre noe annet enn det som allerede er
etablert der i dag. Med bakgrunn i det, er planfremstillers vurdering at dagens tilbud innenfor
skole/barnehage, servicetilbud, kollektivtilbud og tilgang til frilufts-/friområder som tilfredsstillende og
dekkende.
Biologisk mangfold/Vilt/Naturområder/Friluftsinteresser:

Arealet rundt planområdet er et veletablert boligområde. Det er ikke registrert noen arter, verken
fredede eller fremmede, innfor planområdet.

KA

Eiendommen 56/590 er et større område som er registrert som offentlig friområde, og er ofte benyttet
av befolkingen som bor der. Området i planområdets nordlige ende er et område som er mye benyttet
av spesielt barn, til lek. Ut over dette er det ikke registrert andre løyper eller stier som innenfor
planområdet, eller i umiddelbar nærhet av planområdet, som vil komme i konflikt med planforslaget.
Planforslaget legger til rette for en videreføring av de benyttede friluftsarealene i området. De arealer
som ønskes omregulert og overdratt til boligeiendom 56/610 er i dag areal som ikke benyttes til friluft,
på grunn av dens topografi, og nærhet til eksisterende bolig.
Planområdet vurderes ikke til å ha noen virkninger for biologisk mangfold, og da spesielt siden det ikke
er tiltenkt noen endring av naturområdene i eller rundt planområdet. Det vurderes heller riktig at en
trekker inn feltet av friområdet i nord for å sikre naturlekeområdet for barn og unge.
Forurensning:

UT

Planområdet ligger innenfor et veletablert boligområde, og er i dag ikke særlig belastet av støy. Det er
etablert noe industri i vest, men det er ikke etter planfremstiller kjennskap at det er sjenerende for
beboerne i området her. Planlagte tiltak vil heller ikke medføre noen endring tilknyttet dette, utover noe
økt støy i byggeperioden.
Planlagte tiltak er av en karakter som heller ikke medføre forurensning.
Infrastruktur:

Til nærmeste barnehage (Byggeklossen barnehage) er det ca 350 meter, hvor hele veien er tilrettelagt
med gang- og sykkelveg.

Nærmeste barneskole er Kanebogen skole, 1,3 km fra planområdet. Store deler av skoleveien er anlagt
med gang- og sykkelveg.

Det vurderes til at infrastrukturen er tilstrekkelig anlagt sett i sammenheng med reguleringsendringens
videreføring av eksisterende boligtomt, planområdets utstrekning og forslagets ringvirkninger.
Leke- og oppholdsarealet, barnetråkk, og område for allmennheten:
Innenfor planområdet er det et areal hvor en skal videreføre et viktig område for lek og rekreasjon., og
beholde samme formål som gjeldende plan. Dette for å sikre lekeplass for barn og unge. Når det gjelder
barnetråkk, er det ikke kjent for planfremstiller at det er noen registrerte i området. Rundt planområdet
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er det rikelig med områder for allmennheten, eksempelvis friområdet nord for eiendom 56/610, samt
Gansåstoppen som er et godt tilrettelagt turområde for de fleste.
Sol/skygge-forhold som en følge av ønsket tiltak
Det er utarbeidet sol/skygge-diagram ifm det planlagte tiltaket. Diagrammet viser at endringen som en
følge av ønsket tiltak vil være svært begrenset. Utsnitt som viser forhold ved Vår- og Høstjevndøgn ligger
vedlagt.
Kotesatt utomhusplan
Gjeldende forhold ved adkomst og omkringliggende områder planlegges videreført slik de i dag er
etablert. Det er derfor ikke vurdert nødvendig å utarbeide en ny utomhusplan ifm reguleringsendringen.

ST

Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger:

Ca. 120 m2 som gjennom kommuneplanens arealdel er avsatt til friområde, vil gjennom forslaget
reguleres til boligformål. Øvrig areal er avsatt bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel, og
reguleringsendringen er i så måte i tråd med dette. Selv om et mindre areal omreguleres fra LNFR til
boligformål, er arealet forholdsvis lite og uten særskilt verdi, og planfremstiller har i samråd med
planmyndigheten derfor konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning med
bakgrunn i forskrift om konsekvensutrednings §6 og 8.
Behandling av reguleringsendringen etter PBLs §12-14 2.ledd:

KA

Justeringene som foreslås gjennomført gjennom denne søknad vurderes av planfremstiller, med
bakgrunn i dens omfang og virkning, å være av en karakter som muliggjør kommunal behandling etter
plan- og bygningslovens §12-14 2.ledd.

UT

Vennlig hilsen

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

Vedlegg:
-

Plankart (kun endringen) (PDF og SOSI)
Plankart (med gjeldende plan og øvrige områder)
Supplerende planbestemmelser (word og PDF)
Detaljert kartutsnitt med angivelse av gnr. og bnr.
Sol/Skygge-studie
Referat fra planmøte
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