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1 INNLEDNING

Dette planprogrammet skal sette rammene for rulleringen av kommuneplanens arealdel, 
og er en del av oppstart for kommuneplanarbeidet. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli 
vurdert og behovet for utredninger. 

Forslag til planprogram behandles av Planutvalget, som 
legger det ut til offentlig ettersyn. Høring og offentlig 
ettersyn skjer samtidig med varsling av planoppstart. 
Etter høringsfristen revideres planprogrammet iht. 
innkomne innspill. Planprogrammet fastsettes så av 
Kommunestyret. Fastsatt planprogram skal være 
grunnlaget for det videre arbeidet med 
konsekvensutredning og øvrig planarbeid. 

I arbeidet med kommuneplanen er det viktig å tenke på at planen skal kunne brukes, og 
at både politikere og administrasjon føler et ansvar og eierskap for planen. Det er også 
viktig å jobbe aktivt med å øke befolkningens forståelse av planen, både dens betydning 
og hvilke muligheter den åpner for. 

Harstad, 2.4.2013


Iht.	Pbl §	11-13	skal	det	
som	ledd	i	oppstart	og	

varsling	av	
kommuneplanarbeidet	

utarbeides	et	
planprogram	som	skal	
ligge	til	grunn	for	det	
videre	arbeidet	med	

planen.




PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL

2

Innhold

1 INNLEDNING.......................................................................................................................... 1

2 FORMÅL MED PLANARBEIDET............................................................................................... 3

2.1 Nye Harstad kommune.................................................................................................. 3

2.2 Vedtatt planstrategi ...................................................................................................... 3

2.3 Kommuneplanen for Harstad av 2010 .......................................................................... 3

2.4 Påstartet rullering av kommuneplanen for Bjarkøy...................................................... 4

2.5 Samfunnsutvikling – nye behov .................................................................................... 4

3 PLANFORUTSETNINGER......................................................................................................... 4

3.1 Statlige planer og vedtak............................................................................................... 4

3.2 Regionale planer og vedtak........................................................................................... 4

3.3 Kommunale planer og vedtak ....................................................................................... 5

3.4 Nærmere om plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel .......................... 5

4 INNHOLD OG UTREDNINGER................................................................................................. 7

4.1 Hva skal inngå i rulleringen av kommuneplanen?......................................................... 7

4.2 Tema for konsekvensutredning (iht. KU-forskriften) .................................................. 10

4.2.1 Vurdering av enkeltområder ............................................................................... 10

4.2.2 Vurdering av de samlede arealbruksendringene ................................................ 10

4.3 Alternativer.................................................................................................................. 11

5 PLANPROSESS MED FRISTER OG DELTAKERE ...................................................................... 11

5.1 Formelle prosedyrekrav knyttet til kommuneplanen ................................................. 11

5.2 Medvirkning og samråd............................................................................................... 12

5.3 Organisering av arbeidet og planlagt prosess ............................................................. 13

5.4 Framdriftsplan ............................................................................................................. 15

5.5 Kontaktinfo.................................................................................................................. 15



PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL

3

2 FORMÅL MED PLANARBEIDET

I dette kapitlet vil det bli gjort rede for bakgrunnen for rulleringen av kommuneplanen, og hvilke 
føringer som ligger til grunn for planarbeidet.  Dette vil være rammer for det konkrete planarbeidet 
som skal i gang. 

2.1 Nye Harstad kommune

Kommunesammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy den 1.1.2013 er et viktig premiss 
i det forestående planarbeidet. Nye Harstad kommune har behov for en oppdatert 
kommuneplan. 

Gjeldende kommuneplaner for Harstad og Bjarkøy er vedtatt med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven av 14.6.1985. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014 - 2025 gjøres i 
medhold av Plan- og bygningsloven av 27.06.08 (Pbl). 

2.2 Vedtatt planstrategi 

Kommunal planstrategi «Harstad i vekst» ble vedtatt av Kommunestyret i Harstad 
24.5.2012, og fastsetter at det skal utføres en delvis rullering av kommuneplanens 
arealdel i 2013. 

I planstrategien har Kommunestyret gitt rammer og et mandat som avgrenser arbeidet 
med kommuneplanrulleringen. Planstrategien peker ut særskilte tema og 
satsingsområder, og det er viktig at disse tas med inn i planprogrammet. På denne 
måten kan man sikre en god forankring og en logisk sammenheng mellom planstrategien 
og arbeidet med kommuneplanen. 

Planstrategien definerer tema/satsingsområder for kommuneplanrulleringen på følgende 
måte:

Sentrale planbehov i planperioden:
Kommuneplanens arealdel revideres for å bli oppdatert til ny Pbl, samt inkludere kyst- og 
strandsone, tilrettelegging for attraktivt bolig og næringsareal, lokalisere tomter til 
offentlige institusjoner, samt vurdere handelsstrukturen på ny.

Videre skal det være fokus på risiko- og sårbarhetsanalyse etter sivilberedskapsloven og 
landbruk. Det angis også at denne rulleringen bør se på handelsstrukturen i Harstad, 
spesielt mht. plasskrevende varer utenfor sentrum. Planleggingen bør legge til rette for å 
opprettholde bosettingsmønstre og lokalsamfunn som bidrar til å sikre samisk kultur. 
Klimatilpasning er også omtalt som innsatsområde, og da med tanke på at 
kommuneplanen må ha en strategi for internasjonale endringer samt klimaendringer. 

For tidligere Bjarkøy kommune var det ikke vedtatt noen planstrategi med føringer for 
videre planarbeid. 

2.3 Kommuneplanen for Harstad av 2010

Ved forrige rullering av kommuneplanen var ikke sjødelen en del av planarbeidet, noe 
som var fastlagt både i daværende planstrategi og planprogram. Med økt press på 
sjøarealene og med akvakulturnæringen som en stadig mer sentral aktør i regionen, er 
det viktig at kystsoneforvaltningen er basert på et oppdatert planverk. En helhetlig 
revisjon av sjødelen av arealplanen blir dermed sentralt i denne rulleringen. 

I sluttbehandlingen av kommuneplanen i 2010 vedtok Kommunestyret at noen av de 
områdene som ikke ble tatt til følge skulle vurderes på ny ved neste rullering av 
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kommuneplanens arealdel. Dette gjelder 17 områder som blir tatt opp til ny behandling i 
denne prosessen.

2.4 Påstartet rullering av kommuneplanen for Bjarkøy

Prosessen med å rullere kommuneplanens arealdel for Bjarkøy kommune ble påbegynt i 
2007. Planforslag ble sendt på høring høsten 2012. Fylkesmannen i Troms hadde 
innsigelse til både planbestemmelser og plankart, og planen ble ikke egengodkjent av 
Bjarkøy kommune før sammenslåingen med Harstad. Alle innspillene som ble fremmet 
tas med inn i rulleringen av kommuneplanen for nye Harstad kommune. 

2.5 Samfunnsutvikling – nye behov

Kommuneplanen skal være et styringsverktøy for en langsiktig og helhetlig planlegging 
av kommunens utvikling. Etter at gjeldende kommuneplan for Harstad ble vedtatt i 2010, 
er flere av dens premisser endret. Det er nye forutsetninger knyttet til Harstadpakken, 
generell økning i oljeaktivitet, etablering av Drift Nord Statoil, endringer i 
handelsstruktur, Harstad/Narvik lufthavn Evenes som fremskutt jagerflybase etc. Det er 
mye aktivitet i Harstadregionen for tiden, noe den nye kommuneplanen må ta høyde for.

3 PLANFORUTSETNINGER

I sin planlegging må kommunen ta hensyn til lover og forskrifter, retningslinjer og 
planer. Det foreligger en rekke føringer for kommunens arbeid med kommuneplanens 
arealdel. Noen av de viktigste blir gjengitt her (ikke uttømmende liste): 

3.1 Statlige planer og vedtak

 Plan- og bygningsloven
 Naturmangfoldloven
 Havne- og farvannsloven
 Sivilberedskapsloven
 Folkehelseloven
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 24.6.2011
 Statlige planretningslinjer og planbestemmelser (tidligere rikspolitiske 

retningslinjer og bestemmelser), herunder: 
o Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen
o Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
o Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre
o Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen
o Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
o Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

 Den europeiske landskapskonvensjonen
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1521)
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)

3.2 Regionale planer og vedtak

 Fylkesplan for Troms 2010-2013
 Fylkesdelplan for kjøpesenter 2004
 Fylkesdelplan for kystsonen 1999
 Regional planstrategi Troms 2012-2015, vedtatt 4.12.2012, med prioriterte 

planoppgaver for perioden 2012-2015 (kan legges til grunn dersom de bli vedtatt 
før kommuneplanen), herunder:



PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL

5

o Regional plan for transport (2014-2023)
o Regional plan for folkehelse (2014-2025)
o Regional plan for idrett og anlegg for idrett og fysisk aktivitet (2014-2025)
o Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk (2014-2025)
o Regional plan for handel og service i Troms (2014-2023)
o Regional plan for vind- og småkraftverk (2014-2025)
o Regional plan for landbruk (2014-2025)
o Regional plan for reindrift (2015-2026)
o Fylkesplan for Troms
o Interkommunalt samarbeid: Prosjekt Kystsoneplanlegging i kommunene
o Strategi for næringsutvikling i Troms, herunder:

 Strategi for petroleum
 Strategi for reiseliv
 Strategi for havbruk
 Strategi for kulturnæringer

3.3 Kommunale planer og vedtak

 Gjeldende kommuneplan for Harstad, vedtatt 29.4.2010
 Gjeldende kommuneplan for Bjarkøy, vedtatt 30.4.1997
 Beredskapsplan 2011
 Næringsplan for Bjarkøy
 Næringsplan for Harstad 2009-2013
 Helse- og omsorgsplan 2012-2025
 Hovedplan for vann og avløp
 Landbruksplan
 «Trygg og tilgjengelig» – handlingsplan for skadeforebygging og sikkerhet
 Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2010-2013
 Handlingsplan for universell utforming
 «Ved unge krefter» - strategi for oppvekst 2011-2014
 Plan for helhetlig gjennomgang av fremtidens tomtebehov for offentlige 

institusjoner.
 Bolig- og institusjonsplan
 Boligsosial handlingsplan 2008-2011
 Plan for folkehelse og helsefremmede arbeid
 Mulighetsstudie for øysamfunn (tidligere Bjarkøy)
 Havneplan
 Miljø- og klimaplan 2008 -2011
 Planarbeid sentrumsplan igangsatt

3.4 Nærmere om plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel

Arealdelens plankart og bestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i kommunen. 
Kommuneplanen gir rammer for utviklingen av Harstad-
samfunnet og forvaltningen av arealressursene. Arealdelen i 
kommuneplanen gir føringer for mer detaljerte 
reguleringsplaner. 

Det skal angis arealformål for hele planområdet. Det skal 
skilles mellom hovedformålene. Det vil si at planen må 
utformes slik at det fremgår hvilket arealformål som skal 
gjelde for et areal. Det bør skilles mellom hva som er nytt 
formål og hva som er videreføring av eksisterende 
arealbruk. 

Arealdelen kan inneholde seks mulige arealformål. 
Hovedformålene kan utdypes med underformål. 


§§	11-5

(…)	Kommuneplanens	
arealdel	skal	omfatte	

plankart,	bestemmelser	
og	planbeskrivelse	hvor	
det	framgår	hvordan	
nasjonale	mål	og	
retningslinjer,	og	

overordnede	planer	for	
arealbruk,	er	ivaretatt.	

(…)
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Hovedformål kan i utgangspunktet ikke kombineres på kommuneplannivå, men det gis 
adgang til visse kombinasjoner innenfor underformålene under hvert hovedformål. 

Følgende arealformål kan benyttes, § 11-7:

1. Bebyggelse og anlegg.
Underformål: boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, 
forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, 
råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, 
uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Underformål: veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, 
kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, traseer for teknisk 
infrastruktur. 

3. Grønnstruktur.
Underformål: naturområder, turdrag, friområder og parker.

4. Forsvaret.
Underformål: ulike typer militære formål. 

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift.
Underformål:
a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag, 

b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse, 
mv. jf. § 11-11 nr. 2

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
Underformål: ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver 
for seg eller i kombinasjon. 

Hensynssoner
Et nytt virkemiddel i plan- og bygningsloven er muligheten til å bruke hensynssoner. 
Hensynssonene skal vise hvilke hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av 
arealet. På denne måten kan man vise hvilke viktige hensyn som må iakttas innenfor 
sonen, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for. Det er opp til den enkelte 
kommune å ta stilling til hvor langt en ønsker å gå i detaljering av både arealformål og 
hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. 

Følgende hensynssoner kan benyttes, § 11-8:

a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.

b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur.

c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap 
eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse.

d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre 
lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. 

e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige 
samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse.

f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. 


I	områder	hvor	

arealplanen	bare	angir	
hovedformål	for	arealbruk,	

skal	det	i	nødvendig	
utstrekning	gis	

bestemmelser	som	
klargjør	vilkårene	for	bruk	
og	vern	av	arealene,	jf.	Pbl

§§ 11-9	til	11-11.
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4 INNHOLD OG UTREDNINGER

4.1 Hva skal inngå i rulleringen av kommuneplanen?

Sluttproduktet for dette arbeidet skal være en helhetlig plan for den nye kommunen 
«1903 Harstad». Påstartet arbeid i forbindelse med rullering av kommuneplanen for 
Bjarkøy vil bli lagt til grunn for den forestående rulleringen. Ved forrige rullering av 
kommuneplanen for Harstad var det planen at neste rullering primært skulle omhandle 
sjøarealene. Denne intensjonen videreføres som et utgangspunkt. 

I forbindelse med utarbeidelsen av planstrategien for Harstad, vurderte administrasjonen 
at det er satt av tilstrekkelige arealer til bolig og næringsformål. For å kvalitetssikre 
dette, skal det nå kartlegges hvilke reserver som ligger i eksisterende planer slik at man 
på et kvalifisert grunnlag kan analysere behovet i neste planperiode. Det samme gjelder 
behovet for arealer til offentlige institusjoner og andre arealformål. Eventuelle nye 
områder som tas inn i kommuneplanen skal være basert på et dokumentert behov. 

Det er også andre tema som skal vurderes nærmere i planarbeidet, herunder 
differensiert strandsoneforvaltning, handelsanalyse, ROS-analyse etc. Beskrivelse av 
temaene og planlagte vurderinger er angitt i tabell nedenfor. I siste kolonne defineres 
det hvorvidt temaene skal utredes etter forskrift om konsekvensutredning. Dette gjelder 
alle konkrete forslag til nye utbyggingsområder som foreslås. I denne sammenheng skal 
man både se på virkningene av hvert enkelt område samt de samlede virkningene. Dette 
er nærmere angitt i påfølgende kapittel; Tema for konsekvensutredning, kap. 4.2. 

Tema Hva foreslås vurdert Hvordan KU-
tema

Føringer fra vedtatt planstrategi
Kystsone-
forvaltning

Hele sjødelen skal 
vurderes på nytt.
Eksisterende områder 
avsatt til ferdsel, 
farleder, fiske, 
akvakultur, natur- og 
friluftsområder 

- alt av sjøareal til Nye Harstad skal rulleres
- vurdere om noen områder skal tas ut av 
plankartet (opprettholde oppdrettslokaliteter i 
områder som er mest mulig optimale for 
næringen og samtidig minst mulig konflikt med 
andre miljø- og samfunnsinteresser)
- differensiere etter driftsform, knytte 
bestemmelser til de ulike områdene
- se i sammenheng med fylkeskommunens 
interkommunale kystsoneprosjekt. 
- bruke kunnskap fra Astafjordprosjektet

Ev.
nye 

områder

Strandsone Differensiert 
strandsoneforvaltning 
(basert på «Statlige 
planretningslinjer for 
differensiert 
strandsoneforvaltning av 
strandsonen langs sjøen)

-Harstad er definert inn i hovedområde 3: 
«Områder med mindre press på arealene», og 
kan inkludere 100-metersbeltet i helhetlige 
utviklingsstrategier. 
-vurdere utbygging til ulike formål også i 100-
metersbeltet x

Boligområder -legge til rette for 
attraktive boligområder

-bruk av utbyggingsavtaler for å få mer styring 
med feltutbygginger etc.
-vurdere styring av boligsammensetning 
-boligpolitisk handlingsprogram, Husbanken
-evaluere arealreserve 
- vurdere fortettingspotensialet i eksisterende 
områder
-vurdere behovet for nye boligareal basert på 
arealreserve i gjeldende planer og 
befolkningsprognoser

x

Næringsområder -legge til rette for 
attraktive 
næringsområder

-søke løsninger som sikrer rett virksomhet på rett 
sted
-revidere kommuneplanens definisjoner av 
eksisterende næringsareal, herunder arealer til 
kontorformål
-evaluere arealreserver og behovet for nye 
områder, herunder sjønære områder

Ev.
nye 

områder
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Tema Hva foreslås vurdert Hvordan KU-
tema

Areal til 
offentlige formål

-lokalisere tomter til 
offentlige institusjoner

-evaluere reserver i gjeldende planer og 
kartlegge behov for nye områder
-lokalisere egnede tomter x

Handel -handelsanalyse -foreta en ny vurdering av handelsstrukturen i 
kommunen, mht. plasskrevende varer utenfor 
sentrum
-arbeidet ses i sammenheng med revidering av 
fylkesdelplan for kjøpesenter
-vurdere behov for nærbutikker, detaljhandel 
m.m i ulike bydeler/delsentra (basert på analyser 
av befolkningsgrunnlaget)

Ev.
nye 

områder

ROS ROS-analyse - Avklare om vi kan videreføre/revidere gjeldende 
ROS-analyse (2010) for Harstad og Bjarkøy
-ROS-analyse etter sivilberedskapsloven 

x

Landbruk -videre utvikling ses i 
sammenheng med 
regional landbruksplan.

-Oppheve gjeldende landbruksplaner for Harstad 
og Bjarkøy
- Vedtak om regionale planbestemmelser 
innarbeides i kommuneplanen, ev. som 
hensynssoner

Samisk kultur -opprettholde 
bosettingsmønstre og 
lokalsamfunn for å sikre 
samisk kultur

-redegjørelse av det samiske bosettingsmønstret 
i planbeskrivelsen
-se i sammenheng med fylkesdelplan for reindrift

Klimatilpasning Klimaendringer / 
internasjonale endringer

-temaet beskrives i planbeskrivelsen
-vurdere aktuelle tiltak og endringer i dagens 
bestemmelser
-DRU utreder vann og avløp / havnivåstigning, 
resultatet legges til grunn i 
kommuneplanrulleringen

Rullering av kommuneplan for Harstad i 2010
Sjødelen -helhetlig revisjon av 

sjødelen av arealplanen  
Ivaretas, jf. tema kystsoneplanlegging ovenfor

-Uavklarte 
områder (17 
«hengeområder
» fra 
kommunestyrets 
sluttbehandling, 
29.4.2010)

Nr. 4 Boligområde, Årbogen
Spredt boligbebyggelse i LNF, 
Rysletta
Nr. 9 Spredt boligbebyggelse i 
LNF, Klatran 
Nr. 17 – Næringsområde, 
Melvikøya
Nr. 18- Næringsområde, Melvik
Nr. 25 – Næringsområde, Arnøya
Nr. 31 – Boligområde, 
Hagan/Trondenes
Nr. 34 – Allmennyttig 
område/modellbilbane, 
Allmenningsmyra
Nr. 42 – Campingvognoppstilling, 
Møkkelandsvannet
Nr. 43 – Fritidsbebyggelse, 
Møkkelandsvannet
Nr. 46 – Fritidsbebyggelse, 
Botnvatnet
Nr. 49 – Fritidsbebyggelse, 
Elgsneshalvøya
Nr. 52 – Næringsområde, 
Melkeneset
Nr. 57 – Fritidsbebyggelse, 
Grinda til klaven
Nr. 64 – Boligområde, Høtta på 
Grytøy
Nr. 65 – Boligområde, 
Strekjebergan
Nr. 59 – Fritidsbebyggelse 
Bringevolle 

-utredes og vurderes på lik linje med andre 
innspill 
-forslagsstillere tilskrives med orientering om at 
innspillene blir vurdert på nytt

x
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Tema Hva foreslås vurdert Hvordan KU-
tema

Påstartet rullering av kommuneplanen for Bjarkøy
Kommuneplan 
Bjarkøy –
innspill til 
påstartet 
planarbeid
(innspill i 
tidsrommet nov. 
2007 – juli 
2010.)

Totalt 14 innspill, hvorav 
11 gjelder forslag til 
hytteområder, 1 gjelder 
område til blandet formål 
«næring/bolig/hytter/ror
buer med kai, 
flytebrygger og 
båtplasser», 1 gjelder 
industriområde og 1 for 
annet formål

-utredes og vurderes på lik linje med andre 
innspill 
-forslagsstillere tilskrives med orientering om at 
innspillene blir vurdert på nytt i den nye 
prosessen

x

Øvrige vedtak med føringer for innholdet i kommuneplanen
Vedtak i 
Planutvalget 
Harstad

-Områdene utredes og vurderes på lik linje med 
andre innspill i kommuneplanen
- vurderes som en del av øvrig arbeid med 
kystsoneforvaltningen

X

Vedtak i 
Planutvalget 
Bjarkøy

-Områdene utredes og vurderes på lik linje med 
andre innspill i kommuneplanen
-båndlegging av areal?

x

Harstadpakken - vurdere om det er 
elementer som skal 
innarbeides i arealdelen

-Hensynssone over tunnelen
-Planavklaring for gang- og sykkelveier?
-annet

Sentrum
Sentrum Sentrumsplan Planarbeid kjøres i egen prosess. Innspill knyttet 

til sentrum vurderes ikke i denne sammenheng.

Oppdatering av gjeldende planverk
Oppdatering/
status, 
gjeldende plan

Kart (juridisk og 
temakart)

-rette opp feil i gjeldende kommuneplan for 
Harstad
-utarbeide ett plankart for ny kommune
-gjeldende kommunedelplaner(Nergårdshamn, 
havbruk og fiskeri) erstattes av ny kommuneplan
-avklare forholdet til gjeldende reguleringsplaner
-oppdatere til ny lov, herunder vurdere bruk av 
hensynssoner (videreføring av gjeldende 
reguleringsplaner, drikkevannstunnel m.m.)
-vurdere økt detaljeringsgrad på plankartet
-vurdere registrering av båndlagte areal etter lov 
om kulturminner inn i kommuneplankartet (som 
hensynssone?)
-justere formålsgrenser i kommuneplankartet for 
å sikre samsvar med vedtatte reguleringsplaner 
-vurdere om noen av områdene skal tas ut av 
kommuneplanen (områder som har vært i kp 
lenge uten å bli realisert, og særlig hvis de ligger 
dårlig til ut fra klima-, miljø- og 
landbrukshensyn)
-oppdatere temakart. Vurdere bruk av nye; støy, 
lekeareal, andre

Evaluering av gjeldende 
bestemmelser og 
retningslinjer

-nytt dokument utarbeides iht. ny lov og med 
utgangspunkt i gjeldende bestemmelser for 
Harstad. Disse suppleres/endres iht. særskilte 
bestemmelser fra Bjarkøy
-systematisk gjennomgang av juridisk bindende 
bestemmelser (skal/må) vs. retningslinjer (bør)
-evaluere og revidere innhold i dagens 
bestemmelser, herunder:

1. universell utforming
2. risiko og sårbarhet
3. havnivåstigning/flom, herunder vurdere 

krav til 4 m kotehøyde
4. parkering (herunder maksimumsnormer, 

bestemmelser til overflateparkering, 
frikjøpsordning m.m.)
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Tema Hva foreslås vurdert Hvordan KU-
tema

Kartlegge parkeringsdekning i sentrum.
5. lekeplassbestemmelser
6. andel boliger i sentrum
7. omfangs- og lokaliseringskriterier i LNF-

spredt
-vurdere bestemmelser knyttet til 
akvakulturlokalitetene
-vurdere bestemmelse om tiltak i 100-
metersbeltet, jf. Pbl § 11-11 nr. 4
-angi byggegrense langs sjø og vassdrag 
-evaluere gjeldende differensiering av områdene 
innenfor næringskategorien. Arealer til 
kontorformål. 
-andre forhold?

4.2 Tema for konsekvensutredning (iht. KU-forskriften)

Forslag til nye utbyggingsområder skal vurderes og utredes iht. krav i forskrift om 
konsekvensutredning, FOR-2009-06-26-855. Konsekvensutredningen av 
kommuneplanens arealdel skal beskrive virkningene av enkeltområder og av de samlede 
arealbruksendringene av planforslaget. Utredningen omfatter ikke de elementer i planen 
som er en videreføring av eksisterende situasjon.

Forslag om nye utbyggingsområder skal fremmes på eget skjema. Dette vil bidra til å 
sikre standardisering av innspillene samtidig som man kan bevisstgjøre forslagsstillerne 
på potensielle interessekonflikter. 

4.2.1 Vurdering av enkeltområder

Hvert utbyggingsområde skal beskrives og det skal gjøres en vurdering av virkninger 
forslaget kan få for miljø og samfunn, herunder:

Miljø
 Støy/forurensning 
 Jord- og skogressurser
 Naturmangfold
 Inngrepsfritt naturområde
 Reindrift 
 Kulturminner og kulturmiljø
 Landskap 

Samfunn
 Friluftsliv og rekreasjon
 Barn og unge (bl.a. barnetråkk)
 Folkehelse og universell utforming
 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
 Byutvikling
 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
 Teknisk infrastruktur
 Befolkningsutvikling og tjenestebehov
 Samisk natur- og kulturgrunnlag

4.2.2 Vurdering av de samlede arealbruksendringene

Samlede virkninger kan i denne sammenheng beskrives som det totale «fotavtrykket» 
som forslagene til endret arealbruk i planforslaget etterlater seg for relevante miljø- og 
samfunnsforhold. 

1. Samlede virkninger etter arealformål
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De ulike utbyggingsområdene i planforslaget grupperes og vurderes etter arealformål. En 
oppsummering og vurdering av virkningene etter arealformål er et viktig verktøy i 
vurdering av alternativer, om det for eksempel er enkelte boligområder som bør tas ut av 
planforslaget eller endres før planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. Summen av utbyggingsforslagene skal vurderes opp mot kartlagt arealbehov.  

2. Samlede virkninger etter utredningstema
En samlet vurdering etter utredningstema har til hensyn å belyse samlet belastning av 
planforslaget for de enkelte miljø- og samfunnstema, jf. liste under «vurdering av 
enkeltområder». En slik samlet vurdering etter tema vil gi en indikasjon på om 
planforslaget for enkelte tema overskrider akseptabel nivå for virkninger. Dette vil være 
et viktig grunnlag for en helhetlig diskusjon av arealbruken og behov for endringer og der 
vurderingen viser uakseptable virkninger. 

4.3 Alternativer

I vurderingen av ulike utbyggingsområder skal det fokuseres på fortetting rundt 
eksisterende utbyggingsområder, fortrinnsvis nært knutepunkter / kollektivårer. Det skal 
tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og LNF-områder. 

Ved ev. forslag om nye utbyggingsområder på dyrket mark, skal det dokumenteres at 
det er utredet alternativer. Det samme gjelder dersom et område kommer i konflikt med 
andre viktige natur- eller miljøverdier. 

5 PLANPROSESS MED FRISTER OG DELTAKERE 

5.1 Formelle prosedyrekrav knyttet til kommuneplanen 

Formelle prosedyrekrav knyttet til kommuneplanen er beskrevet i plan- og bygningsloven
kap. 5 og 11. I korthet medfører kravene at oppstart av planarbeid skal kunngjøres i avis 
og gjennom elektroniske medier. Berørte offentlige organer og andre interesserte skal 
varsles. Kunngjøring og varsling skal kort beskrive formål og viktige problemstillinger for 
planarbeidet. Planprogrammet skal sendes på høring/offentlig ettersyn senest samtidig 
med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Frist for uttalelse er minst 6 
uker. Planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret. 

Ferdig utarbeidet planforslag sendes på høring til statlige, regionale og kommunale 
myndigheter, og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som 
blir berørt av forslaget. Det skal også kunngjøres i avis og gjennom elektroniske medier. 
Hvis Kommunestyret i sin behandling gjør endringer i planen, må det påregnes at 
planforslaget må ut på ny høring. Kommunestyret vedtar endelig kommuneplanen. 

Etter vedtak skal kommuneplanen kunngjøres i pressen og på internett og sendes 
berørte myndigheter til orientering. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. Statlige 
og regionale myndigheter har adgang til å fremme innsigelse mot planforslag.
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Oversikt over fasene, inkl. milepæler.

Kilde: Miljøverndepartementet

5.2 Medvirkning og samråd

Medvirkning i planprosesser har flere hensikter. Fra et demokratiperspektiv er det viktig 
at alle interesser høres og at det gis mulighet for innspill. 
Medvirkning kan bidra med viktig kunnskap og fremme 
kreativitet i planleggingen, og dermed gjøre planene bedre. 

Videre kan medvirkningen bidra til å skape forståelse for at 
det er ulike interesser i en planprosess, og derigjennom 
bidra til å redusere konfliktnivået. En godt gjennomført 
medvirkningsprosess vil kunne bidra til større forankring og 
oppslutning om planen blant aktørene som er involvert i 
planprosessen. 

Når kommuneplanens arealdel er ferdig vedtatt og skal 
anvendes i kommunens arealforvaltning, er det viktig at 
også befolkningen føler de har et eierskap til planen.

Plikten til å tilrettelegge for aktiv medvirkning innebærer at 
planmyndigheten skal iverksette tiltak for å få til den 
ønskede medvirkning. De formelle prosedyrekravene er å 
anse som minstekrav til saksbehandling og medvirkning. 


Pbl §	5-1.	Medvirkning

Enhver	som	fremmer	
planforslag,	skal	legge	til	
rette	for	medvirkning.	(…)	
Kommunen	har	et	særlig	
ansvar	for	å	sikre	aktiv	

medvirkning	fra	grupper	som	
krever	spesiell	

tilrettelegging,	herunder	barn	
og	unge.	Grupper	og	

interesser	som	ikke	er	i	stand	
til	å	delta	direkte,	skal	sikres	

gode	muligheter	for	
medvirkning	på	annen	måte.
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Kilde: Miljøverdepartementet

5.3 Organisering av arbeidet og planlagt prosess 

Arbeidet med arealplanen er organisert som et prosjekt internt i kommunen, men hvor 
en vesentlig del blir å involvere sektormyndigheter, befolkning, skoler, næringsliv, 
grunneiere og organisasjoner. Det må vurderes hvilke oppgaver kommunen skal sette 
bort. Dette vil avhenge av kommunens egen tilgang på ressurser i plan- og 
utredningskompetanse. 

Kommunen ser for seg følgende arbeidsprosess: 

1. Forslag til planprogrammet utarbeides av administrasjonen innenfor rammer gitt bl.a. 
i vedtatt planstrategi. Forslaget fremmes for Planutvalget som fatter vedtak om 
offentlig ettersyn. Høring og offentlig ettersyn skjer samtidig som kommunen
kunngjør varsel om planstart. Sektormyndigheter og andre høringsinstanser 
tilskrives. Det er mulig å komme med innspill til planprogrammet og selve 
arealplanen. Høringsfrist skal være minimum 6 uker. Harstad Tidende og Hålogaland 
Avis skal brukes aktivt for å få oppmerksomhet rundt planarbeidet og prosessen. 

Skjema for innspill
Ved forslag om nye utbyggingsområder skal det bl.a. redegjøres for følgende (jf. 
vedlagte skjema): 
 Ønsket formål
 Beliggenhet, størrelse, avgrensning
 Gjeldende planstatus
 Verdier i området. Type areal som blir berørt (jord, skog jordbruk, friområde) og 

forventet konflikt
 Adkomstløsninger, forventet trafikkmengde
 Beliggenhet i forhold til skole, barnehage, kollektivtrafikk etc.

2. Det skal avholdes informasjonsmøter, hvor det også inviteres til å komme med 
innspill og forslag om arealdisponering i sitt nærområde og kommunen forøvrig. Det 
legges opp til folkemøter på Lundenes, Grøtavær, Bjarkøy, Langmoan og 
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Sandtorgholmen. Medvirkning fra organisasjoner og enkeltpersoner blir viktig for å 
utveksle informasjon og innhenting av synspunkter. Det vil bli vurdert særskilt 
opplegg for å engasjere barn og unge i prosessen. 

3. Mottak av innspill. 
Innspill fra høringsrunden vurderes og evt. innarbeides. Ved behov holdes møter med 
sektormyndigheter, ev. i regionalt planforum. Samråd med statlig fagmyndighet og 
fylkeskommunen vil kunne klarlegge problemstillinger og hovedspørsmål. 
Planprogrammet fremmes på nytt for Planutvalget før endelig fastsetting i 
Kommunestyret. Fastsatt planprogram legges ut på kommunens hjemmeside 
sammen med generell informasjon om arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

4. Innsamling og systematisering av data for det videre arbeidet med arealdelen. Arbeid 
med konsekvensutredninger må pågå parallelt. 

5. Utarbeide planforslag, herunder vurdere å ta med innspill (inkl. innspill fra tidligere 
kommuneplanprosesser Harstad/Bjarkøy), kontakt med sektormyndigheter og lokale 
instanser hvor utkast drøftes. Behov for møte i regionalt planforum vil bli vurdert. 

6. 1.gangsbehandling av planforslaget i Planutvalget. Planforslaget kunngjøres og 
sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Min 6 ukers høringsfrist. 

7. Innspill fra høringsrunden avklares og ev. innarbeides i planforslaget. Ev. 
avklaringsmøter avholdes. Det bør søkes å holde en tett dialog med 
sektormyndigheter i denne fasen. Hvis det foreligger innsigelse bør denne avklares 
før sluttbehandling. Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelsen blir det 
gjennomført mekling jfr. Pbl § 5-6.

8. 2.gangsbehandling i Planutvalget og endelig vedtak i Kommunestyret. 
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5.4 Framdriftsplan

Det tas sikte på sluttbehandling første halvår 2014. Framdriftsplan er vist under. Den 
skisserte fremdriftsplanen som er satt forutsetter at planprosessen går uten 
nevneverdige problemer. Innsigelser og interessekonflikter i planprosessen vil forlenge 
prosessen. 

Aktivitet og fremdrift 2013 2014
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun

Utarbeide forslag til 
planprogram



Politisk beh. av 
planprogram i UTP

17

Høring av forslag til 
planprogram

1 14

Varsel om planstart 1 14
Folkemøter og 
invitasjon til 
medvirkning i 
planprosessen

X X

Behandling 
planprogram i 
Planutvalget

X

Fastsetting av 
planprogram i Kst.

X

Analyse og 
utredninger

X X X

Sammenstilling 
planmateriale

X

1. gangs behandling i 
Planutvalget

X

Høring av planforslag X X
Bearbeiding av 
planforslag

X X X

2. gangs behandling i 
Planutvalget

X

Vedtak i 
Kommuneplanens 
arealdel gjøres av 
Kommunestyret.

X

5.5 Kontaktinfo

Innspill til planforslag gjøres på eget skjema som kan lastes ned fra kommunens 
hjemmeside: www.harstad.kommune.no

Innspill til planprogram og varsel om planstart sendes;
Harstad kommune v/areal- og byggesakstjenesten. 
Postmottak
9479 Harstad

Innspill kan også sendes på e-post: postmottak@harstad.kommune.no

Brev merkes med «kommuneplanens arealdel», saksnr. 2013/1569. 

Øvrige spørsmål vedrørende planprogrammet og kommuneplanens arealdel kan rettes 
til:
Kommunens saksbehandler: 
oystein.kanstad@harstad.kommune.no. eller tlf. 77 02 67 96
Sentralbord: postmottak@harstad.kommune.no eller tlf. 77 02 67 00 


