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1. INNLEDNING 

1.1. Oppdragsgiver 
Foreliggende forslag til reguleringsplan er utarbeidet etter oppdrag fra Nilsen & Haugland A/S  
som er eier av Tore Hunds gate 5. 

1.2. Fagkyndige 
Reguleringsforslaget er utarbeidet av Hålogaland Plankontor A/S. 

1.3. Bakgrunn 
Med denne reguleringsplanen ønsker tiltakshaver å legge til rette for utvidelse av bygningen i 
Tore Hunds gt. 5 med en etasje i høyden. Dagens bebyggelse har gesimshøyde ca. kote 15. 
Denne økes til kote 19,00.  
 
 

2. PLANOMRÅDET   

2.1. Planområdets beliggenhet og omfang 
Planområdet omfatter Torehunds gate 5, gnr. 61 bnr. 240, 238 og 271, del av Tore Hunds gate, 
Tordenskjolds gate, mot sjøen og mot eiendommen gnr. 61 bnr. 244 (Holst A/S) i nord. 
Planområdets beliggenhet fremgår av oversiktskart som er inntatt i vedlegg 1.  
Planområdet omfatter ca. 8,2 da 
 

2.2. Planstatus 
For området gjelder reguleringsplan nr. 357, "Del av Harstad Hamn", vedtatt 25.2.1999, j.fr 
vedlegg 1. Området er i gjeldende reguleringsplan avsatt til foretning/industri med krav om 
bebyggelsesplan (detaljert reguleringsplan i hht. ny pbl). 
 

2.3. Forholdet til kommuneplan 
Dette forslaget til reguleringsplan er i samsvar med kommuneplanen. 
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3. PLANPROSESS 
 

3.1. Oppstartmøte/konsekvensutredning 
Oppstartmøte ble avholdt 16.8.2012, jf. vedlegg 1.  
Det ble her avklart at tiltaket ikke berøres av forskriften om konsekvensutredning. 

3.2. Varsling 
Varsel om igangsetting av planarbeidet skjedde ved brev av 17.10.2012 til berørte naboer og 
instanser, jf. vedlegg 1, og ved annonse i Harstad Tidende, jf. vedlegg 2.  
 

3.3. Innkomne forhåndsuttalelser – korte kommentarer. 
I det etterfølgende angis innkomne forhåndsuttalelser til planvarslet, og vi finner det riktig å 
knytte noen korte kommentarer til hvordan disse er ivaretatt under utarbeidelsen av planen. 
 

1. Brev av 12.11.2012 fra NVE, j.fr. vedlegg 3. 
NVE har ingen merknader til saken, men minner om at dersom arbeidet kommer i 
konflikt med usikker byggegrunn må NVE`s retningslinjer legges til grunn.  
Kommentar: 
Tiltaket gjelder bygging av en ny etasje på allerede bestående bygning. 
Bærekonstruksjoner og fundamentering vil bli gjennomgått ved prosjektering av 
påbygget.  

 
2. Brev av 17.11.2012 fra Per Henning Losvik m/f, Tore Hunds gate 14, j.fr. vedl. 4. 

            Per Losvik påpeker at solforholdene blir vesentlig dårligere med utbygging som omsøkt 
og at trafikkforholdene blir umulige. 
Kommentar: 
Denne økningen med en etasje antas ikke å endre trafikkforholdende vesentlig.  
Tore Hunds gate er parkeringsregulert med tidsbegrensning på østsiden av gata.  
På vestsiden er det parkeringsforbud. Varetransport til Nilsen & Haugland A/S vil skje 
på bedriftens eiendom mellom Tore Hunds gate og sjøen slik dette skjer idag. 
Bygningene på vestsiden av Tore Hunds gate har mønehøyde mellom kote 19,84 og 
21,29. På østsiden har Tore Hunds gt. 5 i dag mønehøyde på kote 15,47 som økes til 
kote 19,00 etter at ny etasje er påbygd og er fremdeles lavere enn mønehøyden på 
vestsiden av gatea. Siden gata her ligger tilnærmet nord-sør, vil derved husene på hver 
side av gata skape omtrent like mye skygge for hverandre, vestsiden får skygge om 
morgenen og tidlig formiddag og østsiden om ettermiddag og kveld.  
Av perspektivskisse på foto fra området tatt i august 2010 på tidlig formiddag fremgår 
at skyggen fra sola flyttes fra 1/3-del ut i gata til ca. midt på veggen til kjelleretasjen på 
byggene langs gata på vestsiden, j.fr. vedlegg 7. 
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3. Brev av 18.11.2012 fra Frank Rune Johansen m/fl, Tore Hunds gate 14, j.fr. vedlegg 5 

I brevet påpekes at påbygg med en etasje som omsøkt vil skape en uharmonisk 
byggestil i området og dermed ikke være i tråd med pbl 29-2 om visuelle kvaliteter. 
Videre påpekes forringelse av utsikts og solforhold samt at gata allerede er 
trafikkbelastet og at dette vil bli forverret. 
Kommentar: 
Vi sier oss ikke enig i at påbygging med en etasje på dette bygget vil være i strid med 
intensjon i pbl 29-2. De trafikale forhold og sol/skygge er omtalt i foregående punkt. 
  

 
 4. Brev av 2.11.2012 fra Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, j.fr. vedlegg 6. 
  Barnas representant har ingen bemerkninger til planen idet eiendommen fortsatt skal 

brukes til kontorformål. 
  Areal- og byggesakstjenesten påpeker at det må gjennomføres en støyundersøkelse og 

at eventuelle tiltak må fremkomme i planbestemmelsene. 
  For øvrig fremkommer beregning av saksgebyr.  
  Kommentar: 
            Kontorbygninger er ikke regnet som bebyggelse for støyfølsom bruksformål,  
            jf. T- 1442- 2012. 
            Teknisk forskrift henviser til NS 8175 for lydkrav til ulike bygningstyper, herunder   
             kontorbygninger. Lydkrav til kontor er angitt i standardens kap. 11/ tabell 35. 
             Standarden angir følgende krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder:  
 

   
 
  Klasse C anses normalt å tilfredsstille forskriftens minimumskrav til innendørs lydnivå. 
            Standarden gir ikke krav til utendørs lydnivå for kontorbygning, men bygget må 

dimensjoneres slik at krav til innendørs lydnivå overholdes. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

4.1. Hensikt     
Hensikten med denne reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende 
bygning med påbygging i en etasje, fra kote 15,5 til kote 19,0 overkant tak. 

                               

4.2. Reguleringsplanens utforming 
Reguleringsplanen er utformet som en detaljert reguleringsplan i samsvar med PBL § 12-3. 
 

4.3. Planens innhold 
Planforslaget omfatter 

- Forretning/Kontor/Industri 
- Kjørevei 
- Felles adkomstvei 
- Fortau  

 

4.4. Byggehøyde og utnyttelsesgrad 
Maks takhøyde og utnyttelsesgraden i % BYA er påført plankartet. 
 

4.5. Adkomst og parkering 
Hovedadkomst til eiendommen skal skje fra Tordenskjolds gate som i dag. Gangadkomst vil 
skje fra Tore Hunds gate.  
Bygningsmassen benyttes i dag til lager med krav iht. kommuneplanen til en parkeringsplass 
pr. 84 m2 lager, til kontor med krav til en parkeringsplass pr. 75 m2 kontor og utstillingslokale 
(for amatørkunstnere) uten krav til parkering. 
 
Dagens parkeringsbehov blir da: 
Lager:   1947 m2 a 84 m2 23 p.plasser 
Kontor:  1411 m2 a 75 m2 19 p.plasser. 
Utstilling:    822 m2 (ingen krav)   0 p.plasser 
Sum      42 p.plasser 
 
Påbygg:    822 m2 a 75 m2 11 p.plasser 
 
Totalt parkeringsbehov etter påbygging:  53 p. plasser 
 
Parkeringsbehovet er illustrert på plankartet. 
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5. VIRKNINGER AV PLANEN 
 
Gjennomføring av planen berører ikke 
  - verneområder eller nærområder til verneområder 
  - utvalgte naturtyper eller prioriterte arter  
  - naturmangfold som er truet, nær truet eller verdifullt 
  - inngrepsfrie naturområder 
  - verdifulle/utvalgte kulturlandskap 
  - kartlagt som livsmiljø gjennom Miljøregistrering i Skog (MIS) 
 
Naturmangfoldighetsloven anses derved oppfylt på dette plannivået. 
 
 

6. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
  
ROS-analysen følger som vedlegg 8. 
Konklusjonen er at den eneste registrerte uønskede hendelsen er knyttet til trafikkulykker. 
For denne hendelsen vil sannsynligheten for ulykker reduseres ved at det etableres fortau langs 
Tordenskjolds gate. 
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7. REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
Reguleringsbestemmelser fremgår av påskrift på plankartet, av tegnforklaringen og følgende 
bestemmelser: 
 
Til pbl. § 12 – 7 nr. 1 Område for forretning, kontor, industri 
 
 a) Tomtenes utnyttelsesgrad skal ikke overstige den utnyttelsesgrad som er påført plankartet. 
 
 b) Bygningers høyde (overkant tak) skal ikke overstige den kotehøyde som er påført plankartet 

med unntak av evt. mindre takoppbygg som røykluke og lignende.  
 
 c) Takvinkel 
  Bygninger kan ha flatt tak og takvinkel skal ikke overstige 33 grader. 
 
 
Til pbl. § 12 – 7 nr. 2 Vilkår/forbud for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet 
 
 a) Bygningenes plassering og bruk av utendørsarealer skal fremgå av situasjonsplan som 

fremlegges i forbindelse med søknad om ramme-/igangsettingstillatelse. 
 
 
Til pbl. § 12 – 7 nr. 3: Grenseverdier 
 
 a) Det tillates ikke etablering av støyende virksomhet som medfører at eksisterende boliger i 

området blir utsatt for støynivåer som overskrider de anbefalte grenseverdiene i 
nedenforstående tabell: 

 

 
 b) Utslipp til luft skal ikke overskride grenseverdiene i forurensningsforskriftenes § 7-6. 
 
 
Til pbl. § 12 - 7 nr. 14: Offentlig formål/fellesareal 
  
 a) Kjøreveg og fortau/annet trafikkareal er offentlige arealer. 
  
 b) FA er felles adkomstareal for de eiendommer som har adkomst fra arealet. 
 
 
 

 
Støykilde 

 
Støynivå på uteplass og 
utenfor rom med 
støyfølsom bruk 
 

 
Støynivå utenfor soverom 
natt kl.23 - 07 

 
Industriområde 

 
Uten impulslyd: 55Lden 
Med impulslyd:  50Lden 

 
45Lnight, 60L5AF 
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3. Brev av 12.11.2012 fra NVE 

4. Brev av 17.11.2012 fra Per Henning Losvik 

5. Brev av 18.11.2012 fra Frank Rune Johansen 

6. Brev av 02.11.2012 fra Harstad kommune, ABY 

7. Perspektivskisse foto 

8. ROS-analyse 

 

 




