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09.02.17 Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram 
på offentlig ettersyn 

Iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles oppstart av 

reguleringsplanarbeid for Rødskjær i Harstad kommune. Planen vil iht 

pbl § 12-2 bli utarbeidet som en områderegulering med 
konsekvensutredning og tilhørende bestemmelser, beskrivelse og 

utredninger.  
 

Tiltakshaver er Harstad kommune og Harstad Havn. tegn_3 AS vil være 
planfaglig konsulent. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 

utfylling i sjø samt utvidelse av havne-, industri- og næringsområde på 

Rødskjær. Rødskjær er planlagt å bli utvidet til ca. 900 daa med 
overskuddsmasser fra veiprosjektet E10 Hålogalandsveien og 

Kystverkets utdyping av farleden.  

 
Planområdet er lokalisert på Rødskjær i Tjeldsundet like nord for 

Sandtorg, drøyt 30 km sør for Harstad sentrum. Området er i dag i bruk 
til havne-, lager- og industriformål. Innenfor planområdet er det også en 

kirkegård og noen naust. Kirkegården forutsettes videreført. 
Planområdet er ca. 1000 daa, og berører følgende eiendommer: 

Gårds- og bruksnummer 
28/7 27/119 27/44 

28/3 27/91 27/43 

27/189 27/86 27/36 

27/178 27/81 27/33 

27/177 27/80 27/32 

27/168 27/74 27/31 

27/166 27/73 27/28 

27/165 27/71 27/22 

27/164 27/70 27/21 

27/163 27/68 27/12 

27/159 27/67 27/5 

27/140 27/62  

27/131 27/59  

27/130 27/53  

 

Iht. adresse- og varslingsliste 



 

     

Plangrensen kan bli redusert og justert noe gjennom planprosessen.  

 
Reguleringsplanen er i strid med gjeldende formål i kommuneplan og har 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Tiltaket skal derfor 
konsekvensutredes i henhold til plan- og bygningsloven pbl 12-9 og 

Forskrift om konsekvensutredninger.  Planprogram for 

konsekvensutredning er utarbeidet og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn 
av Harstad kommune. Planprogram legges ut til offentlig ettersyn 

parallelt med varsel om oppstart og følger vedlagt dette varselet.  
 

For nærmere angivelse av reguleringsområdets beliggenhet og 
avgrensing vises det til kartutsnitt under og vedlagt planprogram.  

 

Spørsmål og eventuelle skriftlige merknader kan innen 01.04.2017 
rettes til: 

 
tegn_3 as v/Hanne Bendixen 

hanne.bendixen@tegn3.no 

Lilleakerveien 8, postboks 18, 0216 Oslo 
 

Kopi sendes: postmottak@harstad.kommune.no 
 

Forslag til planavgrensning
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