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Varsel om planstart - Jupiterveien 24, Harstad.  
Tilknyttet endring av reguleringsplan for område tilknyttet eiendommene 56/610 og deler av 
56/590. 
Iht Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart for endring av gjeldende 
reguleringsplan for et område tilknyttet en boligeiendom og et offentlig friområde. Planområde er vist 
på vedlagte kartutsnitt. Planvarselet, sammen med supplerende informasjon, ligger digitalt på 
www.hinnstein.no/planvarsel.  

Bakgrunnen for planarbeidet 
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 ønskes endret har på nåværende tidspunkt 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). 

Endring av gjeldende reguleringsplan 
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.  

http://www.hinnstein.no/
http://www.hinnstein.no/planvarsel
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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.  

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.  

Vedlagt følger utkast til søknad med tilhørende forslag til nytt plankart som illustrerer 
reguleringsendringen, og forslag til supplerende planbestemmelser. Det er ifm arbeidet utført analyse 
knyttet til endringer i sol/skygge-forholdene som en følge av tiltaket. Også dette følger vedlagt. 

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

Planarbeidets omfang 
En mindre endring av reguleringsplan gjennomføres i tråd med de innspill mottatt i tilbakemelding 
datert 16.06.21 fra planmyndigheten v/Harstad kommune. Det tas sikte på en reguleringsendring med 
administrativt vedtak iht PBLs §12-14 2.ledd.  

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. 

Innspill til planarbeidet 
Som berørt nabo, grunneier eller instans informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at 
planarbeidet er igangsatt. Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få 
avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med endringen av 
reguleringsplanen, og evt. da hvilke. 
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Forslaget til endring av reguleringsplan er utarbeidet av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. 
Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget 
fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen angitt til slutt i dette brev. 

Planprosessen 
Reguleringsendring utføres ved at det fremmes en søknad om reguleringsendring for gjeldende 
reguleringsplaner ønsket tiltak omfattes av, med tilhørende forslag til plandokumenter. 
Plandokumentene sendes på høring til berørte naboer, grunneiere og offentlige instanser, før søknaden 
fremmes til formell behandling av administrasjonen i Harstad kommune. Dersom det ikke registreres 
merknader eller kommer inn informasjon som umuliggjør behandling iht plan- og bygningslovens §12-
14 2.ledd, behandles forslaget ved et administrativt vedtak av Harstad kommune.  Eventuelle innkomne 
merknader og innspill vurderes etter at svarfristen er løpt ut. Dersom innspillenes alvorlighetsgrad tilsier 
at forslaget ikke kan gjennomføres ved en mindre endring, vil det gjennomføres en ordinær planprosess.  

Tilbakemelding 
Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 1. april 2022.  

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt 
fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi 
fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.  

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt, bes 
sendt skriftlig til Hinnstein AS innen angitte frist. 

E-postadresse Postadresse 
stian@hinnstein.no 
 

Hinnstein AS 
Normanns gate 3 
9405 HARSTAD 

 

Vennlig hilsen  

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

 

Vedlegg: 
- Utkast til Søknad om reguleringsendring 
- Plankart (kun endringen) 
- Plankart (med gjeldende plan og øvrige områder) 
- Supplerende planbestemmelser 
- Detaljert kartutsnitt med angivelse av gnr. og bnr. 
- Sol/Skygge-studie 
- Referat fra planmøte 
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