
INNSPILL I FORBINDELSE MED PLANFORSLAG 
 

Frist for innspill til planforslag var satt til 8. april 2020. Totalt 14 innspill mottatt fra følgende: 

HARSTAD ISHOCKEYKLUBB - Innspill til planforslag 10.06.2020 

Ishall bør vurderes i forbindelse med ny skole på nordsiden av byen. Viser videre til idrettsrådets 

prioriteringer og til Norges idrettspolitiske program 2019-2023, og gunstig spillemiddelordninger for 

14 ishaller i Norge. De som er kommet lengst med sine planer kan bli prioritert i denne ordningen. 

Ber om at dette blir tatt med i betraktingene når ny kommunedelplan skal behandles i 

kommunestyret.  

Kommentar: Innspill mottatt etter fristens utløp, men vurderes tatt med. Innspill tas til orientering. 

Viser for øvrig til Harstad idrettsråds mulighetsstudie for is-anlegg i Harstad. Harstad kommune følger 

idrettsrådets prioriteringer om anleggsutvikling.   

BJARKØY VEL- OG IDRETTSFORENING - Innspill til planforslag 11.05.2020   

Innspill til rehabilitering av lysløype og påbegynt turvei rundt Rehågtjønna på Bjarkøy.  

Kommentar: Velforeningen fikk godkjent utsatt frist. Innspill tas til følge og er tatt inn i plandokument 

og handlingsplanen for anlegg. 

Eldrerådet - Innspill til planforslag - 16.04.2020   

Eldrerådet synes plandokumentet er meget godt. Planen får på en god måte frem turområder og 

beskrivelse av disse rundt om i hele kommunen. Eldrerådet viser til «Leve hele livet» - en 

kvalitetsreform for eldre. Det er viktig at ved utarbeidelse av overordnede kommunale planer at det 

blir tatt hensyn til. Plandokumentet redigeres/bygges opp på en slik måte at tilrettelegging av 

aktiviteter synliggjøres særskilt. Eldrerådet ber om at det avklares status for Medkila skiklubb sin 

brakke i Folkeparken og eventuelle planer for utvidet bruk. 

Kommentar: Rådet fikk utsatt frist grunnet utvalgsbehandling 16.04.2020. Innspill tas til følge. 

Aldersreformen «Leve hele livet» er lagt inn i plandokument under kommunale føringer. 

Anleggsstatus for Medkila skilag sin brakke i Folkeparken står beskrevet under idrettsanlegg i 

plandokument.   

Rådet for funksjonshemmede - Innspill til planforslag 16.04.2020   

Ber om at det arbeides for at 3 av 10 toppturer tilrettelegges for rullestolbrukere i planperioden. 

Rådet vil i senere møte behandle sak om valg av traséer. Rådet har for øvrig ingen merknader til 

planforslaget.  

Kommentar: Rådet fikk utsatt frist grunnet utvalgsbehandling 15.04.2020. Tiltak vil ikke være mulig å 

løse med kommunens topografi. Tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming er et sentralt 

prinsipp likevel og skal tilstrebes der det er hensiktsmessig ut fra landskapshensyn og hensyn til 

biologisk mangfold. Merknaden tas til orientering. 

HARSTAD TURLAG - Innspill til planforslag 08.04.2020   

Savner en konklusjon og formulert betydning av innsatsområdene. Anbefaler at det lages en egen 

plan for tur-, gang- og sykkelstier i Harstad. Bør utrede hvorfor trygg adgang til rekreasjonsareal og 

nærturterreng er redusert med 5 % for befolkningen under 20 år i løpet av femårsperioden 2013-



2018. Anbefales videre å ta inn veldokumentert forskning som viser friluftslivets betydning for 

folkehelse. Innspill om anleggsprosjekter i regi av turlaget til anleggsplanen og redaksjonelle 

justeringer i handlingsplanen. Svært positiv til tiltak om å opprette ny stilling innenfor 

friluftslivsarbeid.  

Kommentar: Tas til følge. Innspill til anleggsplan og handlingsplan er tatt inn i plandokumentet. 

Konklusjonen av plandokument munner samlet sett ut i tiltakene i handlingsplanen og 

anleggsplanen. Plan for tur-, gang- og sykkelstier vurderes i arbeidet med plan for ferdselsårer.  

HARSTAD ALPINKLUBB - Innspill til planforslag 08.04.2020   

Redaksjonelle justeringer under anleggsstatus. Kommunen bør forsterke rammevilkår som 

understøtter idrettslagene både arbeidsmessig og kostnadsmessig, forsterke ordningen om 

driftstilskudd, vurdere støtte av Harstad idrettsråds initiativ om utstyrspool for arrangørutstyr. Styrke 

idrettsforvaltningen slik at det er en dedikert 100 % ressurs i kommunen som bistår idretten innenfor 

spillemiddelordningen og realisering av anlegg bedre. Alpinklubben støtter en fullverdig idrettshall 

ved ny Bergseng skole.  

Kommentar: Tas til orientering. Redaksjonelle justeringer under anleggsstatus er tatt inn i 

plandokument. Rammevilkår følges opp i budsjett- og økonomiplanarbeid. 

HARSTAD IDRETTSLAG - Innspill til planforslag 07.04.2020   

Harstad stadion: utvikle stadion-området i tråd med mulighetsstudien (2007) og forprosjekt (2009) 

og anbefalingene fra Norges fotballforbund. Etablere storhall fot fotball/flerbruk. Bidra med 

økonomisk støtte og støtte opp under frivilligheten i kommunen. Det ble gjennomført møte med HIL 

30.10.2019 med utvikling av Harstad stadion som tema. Her deltok kommunen v/administrasjon og 

daglig leder i Harstad Idrettsråd.   

Kommentar: Innspill om å utvikle stadion-området tas delvis til følge. Stadion må utvikles i første 

omgang slik at forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst 

fyllmateriale følges, og at anlegget til enhver tid tilfredsstiller anleggskravene for idrettene. Videre 

følger Harstad kommune idrettsrådets prioriteringer om anleggsutvikling. Rammevilkår følges opp i 

budsjett- og økonomiplanarbeid. 

MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD - Innspill til planforslag 20.03.2020   

Støtter tiltak om plan for ferdselsårer i kommunen og utrede behov for tilrettelegging innen 

friluftsliv. Anbefaler at det settes inn tiltak for kosthold og fysisk aktivitet i alle ledd i kommunen fra 

barnehage til eldreomsorgen, ivaretakelse av nærnaturen, utrede og etablere markagrense, 

utarbeide grønnstrukturplan, utrede og kjøpe areal til sikring av friluftsområder og styrke arbeidet 

med sammenhengende stier og forbindelser.  

Kommentar: Tas til orientering. Innspill ivaretas i arealplanen og i arbeidet med plan for ferdselsårer. 

Tiltak for kosthold er utenfor planområdet og fysisk aktivitet i alle ledd i kommunen følges opp i tiltak 

om å tilrettelegge og sikre idrettsanlegg, friluftsområder, parker og nærmiljøanlegg for tilgjengelighet 

og aktivitet i hele kommunen. 

Harstad Bedriftsidrett - Innspill til planforslag 07.04.2020   

Innspill til plan for integrering og inkludering: Restart og fullføre prosjekt «Ti på topp for alle».  

Kommentar: Tas ikke til følge. Innspillet rettet mot annet pågående planarbeid. Innspillet vil samtidig 

delvis ivaretas gjennom økt tilrettelegging for utsatte grupper. 



Innspill til utviklingsplan i Folkeparken: Rundløype rundt Grunnvannet ønskes innarbeidet i 

utviklingsplanen.  

Kommentar: Tas til orientering. Ivaretas/avklares i reguleringsplanarbeid.   

Innspill til handlingsplanen tiltak «Stien langs sjøen»: bedre tilrettelegging for personer med nedsatt 

funksjonsevne.  

Kommentar: Tas til orientering. Dersom det skal stilles krav til utforming og opparbeidelse må det 

skje gjennom planbestemmelser i hver enkelt plan. Dette er ivaretatt gjennom bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel. 

Innspill til innsatsområdet egenorganisert aktivitet: Prosjekt «Ti på topp på sykehjem» (tiltak 

iverksatt innendørs på Bergsodden sykehjem) ønskes videreført.  

Kommentar: Utenfor planområdet og tas ikke til følge.   

Innspill til innsatsområdet hverdagsaktivitet: Trygge lokalsamfunn tilbyr skolene i Harstad Gå til 

skolen-aksjonen. Aksjonen bør gjøres obligatorisk for skolene i Harstad. Kommunen bør vurdere 

deltakelse i Sykle til jobben-aksjonen.  

Kommentar: Utenfor planområdet og tas ikke til følge.   

Innspill til kap. 4. Friluftsliv og fysisk aktivitet: Harstad bedriftsidrett og tilhørende tilbud om 

aktiviteter bør nevnes i plandokumentet.  

Kommentar: Tas til følge og er tatt inn i plandokument. 

HARSTAD IDRETTSRÅD - Innspill til planforslag 07.04.2020   

Redaksjonelle justeringer under kapittel «Harstad Idrettsråd». Videre anbefales det om at para-

utøvere får større fokus i planen og at Harstad Bedriftsidrett prosjekt «Ti på topp» tas med i planen.  

Harstad Idrettsråd overleverte kommunen en mulighetsstudie for is-anlegg i Harstad januar 2020. 

Kommentar: Tas til følge og er tatt inn i plandokument. 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK - Innspill til planforslag 03.04.2020   

Harstad kommune legger frem en grundig og velskrevet plan. Tre av embetets fagavdelinger har gitt 

innspill.  

Helse- og sosialavdelingen: koblingen mellom kommunenes folkehelsearbeid og planens fagområder 

kan gjøres tydeligere ved at de viktigste folkehelseutfordringene som er avdekket i oversikten over 

helsetilstanden tas inn i målene for denne planen. Prioriteringen av innsatsområder er tydelige. 

Kommunen må se til å følge dette opp i det videre arbeidet.  

Kommentar: Tas til følge. Oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Harstad 2019 er lagt 

inn under kommunale føringer.   

Oppvekst- og barnevernavdelingen: Planen bør ses i sammenheng med kommunens egen strategisk 

plan for oppvekst 2016-2021 for å bidra til gode psykisk og fysiske oppvekstsvilkår for alle barn i 

Harstad.  

Kommentar: Tas til følge. Oppvekstplan er nevnt under kapittel om barn og unge.  



Justis- og kommunalavdelingen: Det er viktig at de temakartleggingene som er gjort i planen blir 

gjenspeilet i arealplankartet og at de målsettinger som settes i planen blir førende for 

arealplanleggingen.  

Kommentar: Temakartleggingen er innarbeidet i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 3. 

september. De kartlagte områdene inngår som hensynssone friluftsliv med tilhørende retningslinjer, 

og selve temakartleggingen følger som vedlegg til plandokumentene. Innspillet ansees som ivaretatt. 

Merknaden tas til orientering. 

Fylkesmannen syntes det er fint at kommunen fanger opp satsningen i samfunnsdelen og 

konkretiserer disse i tiltakene i handlingsplanen for fagområdene. Tiltakene bør følges opp i 

kommunens overordnet handlingsprogram og budsjett- og økonomiplanarbeid.  

Kommentar: Tas til følge.   

Troms og Finnmark fylkeskommune - Innspill til planforslag 03.04.2020   

Fylkeskommunen mener Harstad kommune har laget en oversiktlig plan med høy kvalitet som er 

innholdsrik, godt oppbygd, setter fokus på viktige kvaliteter og utviklingsområder. 

Folkehelseperspektivet fremkommer tydelig og er godt ivaretatt. Har følgende innspill:  

Anlegg: inkludere delanlegg friidrett under anleggsstatus for Hålogalandshallen. Gledelig med økning 

i antall spillemiddelsøknader innen friluftsliv, anbefaler et nær å tett samarbeid med frivillige 

organisasjoner om dette. Handlingsplanen for anlegg ivaretar godt hvilke anlegg og idretter som bør 

prioriteres og tilgodesees. Når planen skal trykkes bør alle vedlegg følge planen.  

Kommentar: Tas til følge.  

Handlingsplanen: tilfredsstillende og inneholder mange gode og målrettede tiltak. Særlig merknad til 

punkt om «fritid» og tiltak «styrke kunnskap om barrierer og motivasjonsfaktorer for å få inaktive i 

fysisk aktivitet» som fylkeskommunen mener det er gledelig tas tak i. Fylkeskommunen støtter også 

tiltak om å gjennomføre plan for friluftslivets ferdselsårer og opprette ny stilling med oppfølging av 

friliftslivsarbeid.  

Kommentar: Tas til orientering.  

Friluftsliv: godt beskrevet i plandokumentet (fokusområdet, betydninger, bruk, tilrettelegging og 

videreutvikling). Det bør laget et eget kapittel om statlig sikring av friluftsområder og plan for 

friluftslivets ferdselsårer. 

 Kommentar: Tas til følge og er tatt inn i plandokument.  

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder: Harstad kommune har gjort en solid jobb med 

kartleggingen og det er gledelig at dette arbeidet nå er ferdigstilt. Særlig merknad til kartleggingen av 

sjøområder rundt øygruppene som positiv. Ber kommunen om å ha et bevisst forhold til 

verdisettingsfaktorer og ber kommunen om å ha en egen kontaktperson for dette arbeidet. 

Kunnskapsgrunnlaget bør oppdateres jevnlig.  

Kommentar: Tas til følge 

Folkeparken utviklingsplan: Fylkeskommunen mener det er gledelig at kommunen har en egen 

utviklingsplan for Folkeparken og støtter tiltak om bedre tilgjengelighet/universell utforming, 

oppdatert informasjon, forankre utviklingen gjennom en juridisk bindende plan (markagrense?). 

Anbefaler kommunen om å se på soneringen i planen (indre/ytre del), på muligheten for en 



rundløype for brukere på hjul, et tiltakspunkt om å sikre god adkomst gjennom skilting og merking, 

følge tiltakene opp i budsjett- og økonomiplanarbeid.  

Kommentar: Tas til orientering. Rundløype/større tiltak ivaretas/avklares i reguleringsplanarbeid.    

HARSTAD ORIENTERINGSLAG - Innspill til planforslag 02.04.2020   

Bruk av kart og kompass bør legges inn i kommunale planer slik som det foreligger i lærerplan 

kroppsøving i grunnskolen. O-kart bør støttes økonomisk til utarbeidelse og vedlikehold. Harstad 

Orienteringslag bidrar som en del av friluftsforvaltningen med friluftsaktiviteter som turorientering 

og stolpejakt.  

Kommentar: Tas til følge. Harstad Orienteringslag og kart (idrettsanlegg) er tatt inn i plandokument. 

O-kart er tilskuddsberettiget gjennom spillemiddelordningen på lik linje som andre idrettsanlegg.   

Gunnar Ag v/Initiativgruppen til Folkeparken Trivsel - Innspill til planforslag 24.03.2020 

Merknad til Folkeparken utviklingsplan: Parkeringsplassen flyttes til nedre del, merkes og skiltes til 

103 p-plasser. Areal fra hoved parkeringsplassen (øvre del) frigjøres til utvikling av naturpreget 

servicebygg med inspirasjon og form fra gapahuken.  Bygget er tiltenkt som sosialt samlingssted for 

ulike brukergrupper i alle aldre. Etablere samspillsavtale mellom Harstad kommune og FPT drift AS. 

Erverv av grunnen til dette formålet. Det ble gjennomført møte med representantene fra 

Folkeparken Trivsel og kommunen v/administrasjon 20.08.2020 med dette som tema.  

Kommentar: Tatt til orientering. Ivaretas/avklares i reguleringsplanarbeid.   


