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Planinitiativ
I henhold til Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven §1, vedlegges følgende
skjema ved anmodning om fastsettelse av tidspunkt for oppstartsmøte tilknyttet arbeid med ny eller eksisterende
detaljreguleringsplan.
Planinitiativet skal redegjøre for de forhold og opplysninger som kan anses relevant i forkant av en eventuell oppstart av
reguleringsplanprosessen.
Planopplysninger
Plannavn
Plantype
Tiltakshaver
Firma, Org.nr.
Postadresse
Kontaktperson
Tlf.nr, Epost
Forslagsstiller
Firma, Org.nr.
Postadresse
Kontaktperson
Tlf.nr, Epost

Storbakkveien 3-5
Detaljreguleringsplan
Gobygg Utbygging Harstad AS, 925 208 116
Seljestadveien 30, 9406 Harstad
Hallgren Gundersen
90 51 89 53, hallgren@elinstallatoren.no
Hinnstein AS, 888 458 182
Postboks 563, 9485 Harstad
Stian Johansen
47 34 37 76, stian@hinnstein.no

Fakturamottaker

Tiltakshaver

Formålet med planen
Tiltakshaver er eier av eiendommene gnr/bnr 54/36 og 54/44 (Storbakkveien 3 og 5), og ønsker å utvikle denne til
boligformål. Gobygg ser for seg en blokkbebyggelse i to etasjer (pluss parkeringskjeller) innenfor eiendommene med totalt
14 boenheter.
Eiendommene er gjennom kommuneplanen avsatt til boligformål, og en del av den eldre reguleringsplanen Åsby. Gjeldende
reguleringsplan tillater ikke ønsket blokkbebyggelse. For å skaffe hjemmel i lovverket til etablering av ønsket bebyggelse,
må det derfor utarbeides en reguleringsplan for eiendommen.
Forslag til planområde
I utgangspunktet er det ikke vurdert nødvendig å ta inn ytterligere areal i planområdet, utover de to overnevnte tomtene.
Eiendommer innenfor planarealet (Eier)
GNR 54 BNR 36 og 44 (Gobygg Utvikling Harstad AS)
Berører planen annen manns private grunn? Er det inngått avtale om erverv eller ny/endret bruk?
Det er ikke planlagt ny/endret bruk av annen eiers grunn.
Vedlegg til planinitiativet
- Foreløpig planlagt tiltaksgrense (vedlagt til slutt i dokumentet)
- Forprosjektskisser som illustrerer de kommende planene.

HINNSTEIN AS
Normannsgate 3
Postboks 563
9485 HARSTAD

Tlf.: 77 01 60 00
E-post: post@hinnstein.no
Web: www.hinnstein.no

Bankkonto: 4760 17 04001
Organisasjonsnr.: 888 458 182 MVA

Side:
Dato:
Vår referanse:
Arkivreferanse:

Rådgivende ingeniører

2 (4)
28. juni 2021
SJ

21055-planinitiativ

Beskrivelse av planinitiativet
Aktuelle reguleringsformål

Boligbebyggelse. Tilknyttet boligbebyggelsen skal det etableres et utendørs
fellesareal med lekeplass innenfor eiendommen.

Planlagt bebyggelse, anlegg og
andre tiltak

Det planlegges totalt 14 boenheter innenfor området i en blokkbebyggelse, i
tilknytning til boligene planlegges et garasjeanlegg under boenhetene, i
kjelleretasjen med plass til 19 biler. Det vil også bli etablert et fellesareal med
lekeplass (ved inngang).

Utbyggingsvolum og byggehøyder

For å utnytte tomtens areal på en god måte planlegges det blokkbebyggelsen på
totalt tre etasjer (2 etasjer + sokkel), hvor en etasje vil ligge delvis under
terrengnivået mot Storbakkveien. I foreløpige skisser er planlagt kote på gulv i
sokkeletasje satt til 46,2, med planlagt kote topp tak satt til 56,23.

Hvilke virkninger planarbeidet vil få
utenfor planområdet

Nye boliger og fortetting iht kommunal politikk. Med bygging og fortetting i form
av 14 nye boenheter vil tiltaket gi økt trafikk i området. Tiltaket vil også kunne ha
en innvirkning på utsikten for boligene i Gamle Stangnesvei 20B og C,
sammenlignet med dagens forhold.

Antall boenheter

Foreløpige planer tar utgangspunkt i 14 nye boenheter.

BRA/BYA (m²) næringsareal, bolig
mv.

Blokkbebyggelsen er planlagt med BRA: 1771.1 m2 fordelt på 14 boenheter av
ulik størrelse. Størrelsen vil variere fra ca. 38 m2 til ca. 92 m2.
Tomt til boligformål er på ca. 1,37 daa, BYA vil være på 732,6m2, noe som
tilsvarer en utnyttelsesgrad på 53%.

Friområder, lekeplasser

Det planlegges etablert lekeareal på tomta for å innfrikommunale krav til
lekeplass v/inngang. Foreløpig plan er at dette etableres i søndre del av
eiendommen, for å kunne nytte solforhold i størst mulig grad. Planfremstiller kan
gjennom overordnet kartverk ikke se at området i dag har arealer avsatt til
nærlekeplass, og det må derfor ses på løsninger tilknyttet dette gjennom
planarbeidet. Tiltaket ligger ved gange lags veg; 700m til Stangnes
ungdomsskole, 600m til Byggeklossen barnehage og 400m til Stangnesbanen.
Strøkslekeplass kan derfor anslås å være noen ivaretatt, selv om det ikke helt når
kommuneplanens krav om maksimalt 500 meter.

Offentlige arealer/infrastruktur

Ingen kjente

(eksisterende som berøres eller
behov for nytt som må reguleres eller
medtas i planleggingen)
Kommunal/privat infrastruktur

Boligene planlegges tilkoblet infrastruktur på VA og veg.

Er det ønskelig å inngå
utbyggingsavtale ifm planarbeidet

Ikke vurdert på nåværende tidspunkt.

Funksjonell og miljømessig kvalitet

Det forutsettes at det skal være god funksjonell kvalitet med universell utforming
og infrastruktur i henhold til kommunale krav. Miljømessig kvalitet skal være i
henhold til gjeldende regelverk. Utearealene på tomta vil bli forholdsvis flate, og
derfor være mulig å legge godt til rette for UU.

Tiltakets virkning på, og tilpasning
til, landskap og omgivelser

Blokkbebyggelsen er planlagt på en slik måte at den vil utnytte tomtas areal på en
god måte, samtidig legge til rette for fortetning. Parkering plasseres i kjelleretasjen
for plassbesparelse, men også for at nabolaget skal se mer ryddig ut. Etableringen
vil kreve grunnarbeider i form av noe utgravning og fylling for å etablere bygget og
gode utearealer som hensyntar universell tilgjengelighet.

(herunder beskrive eventuelle
planlagte naturinngrep)
Forholdet til kommuneplan

Området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.
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Forholdet til eventuelle gjeldende
reguleringsplaner

Området er i dag regulert til boligformål gjennom den eldre arealplanen Åsby, PID
150, og virker være avsatt til boligformål.

Forholdet til gjeldende retningslinjer

-

- lokale
- regionale
- nasjonale

-

-

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Statlige planretn. for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
Regional planbestemmelse for handel og service

(Overstrøkede ikke aktuelle)
Forholdet til pågående planarbeid
i/ved området

Ingen kjente

Vesentlige interesser som berøres av
planinitiativet

Ingen kjente

Hvordan samfunnssikkerhet skal
ivaretas, blant annet gjennom å
forebygge risiko og sårbarhet

ROS-analyse iht vanlig prosedyre medfølger planbeskrivelsen.

Hvilke berørte offentlige organer og
andre interesserte som skal varsles
om planoppstart

Kommunen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Sametinget, NVE, SVV, HLK,
Reinbeitedistrikt, Telenor.

Prosesser for samarbeid og
medvirkning fra berørte
fagmyndigheter, grunneiere, festere,
naboer og andre berørte

Vanlig prosess iht Varsel om planstart.

Vurderingen av om planen er
omfattet av forskrift om
konsekvensutredninger, og

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.

hvordan kravene i tilfelle vil kunne
bli ivaretatt.

Tiltaket vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning.
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Figur 1: Planområdets mulige avgrensning innenfor område markert i blått.
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