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NOTAT 

 

17.01.2018 

 

KU – Vurdering jf. merknad fra Fylkesmannen 

Planområdet er i nylig vedtatt Kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig privat tjenesteyting. 

Området er også regulert og opparbeidet til dette formålet. Det eksisterer i dag en skole 

innenfor planområdet. Planområdet er konsekvensutredet for tiltaket på overordnet nivå og i 

denne framkommer det ingen store negative konsekvenser med en utvidelse av skolen. 

Overordnet konsekvensutredning har kun to middels negative konsekvenser ved seg; 

«Landskap og kulturlandskap» og «Friluftsliv, barn og unges interesser, folkehelse». 

Utbyggingen av skolen kan få konsekvenser for landskapsbildet, avhengig av volum og 

utforming på nye bygninger. Den nye skolen planlegges etablert med omentrent samme 

fotavtrykk som dagens, i tillegg til en mulig utvidelse av gymhall mot nord. Konsekvensene for 

landskap vurderes til ikke å gi vesentlige virkninger for landskapsbildet. Det vil i 

planbeskrivelsen bli utarbeidet en landskapsanalyse som illustrerer fjern- og nærvirkningen den 

maksimale utnyttelsen reguleringsplanen tilrettelegger for. Når det gjelder temaet «Friluftsliv, 

barn og unges interesser, folkehelse» er den satt som middels negativ ifht. at friluftsområdet er 

markert i barnetråkkregistreringen, samt at det er et populært turområde hvor det går mange 

stier. Planens intensjon er å ivareta og oppgradere dette området. Det er ikke planlagt 

utbygging i Guldbrandsons park.  

Da skolen ble bygd ble den dimensjonert for 400 elever med datidens krav. Den nye skolen 

reguleres med en kapasitet på mellom 450 og 600 elever.  

Iht forskrift om konsekvensutredning § 6 bokstav b skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I 

konsekvensutredes.   

Det eneste aktuelle punktet i vedlegg I er pkt. 24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre 

tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for et 

skolebygg på omlag 7000 m2 med mulighet for tilhørende gymhall på omlag 2500m2. Total 

bruksareal for den nye skolen blir på om lag 9500, altså under 15 000 m2. Dagens skole med 

gymhall er på 6608 m2. Den nye skolen med eventuell gymhall vil gi et økt bruksareal på om lag 

3000 m2.  

Planforslaget omfattes ikke av § 7 Planer og tiltak etter andre lovverk som alltid skal 

konsekvensutredes, men ikke ha melding.  

 

Iht forskriftens § 8 a) skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes hvis de kan få vesentlig virkning 

etter §10.  

Tiltaket omfattes av vedlegg II § 11 j) Næringsbygg, herunder kjøpesenter som ikke inngår i pkt. 

10 b, bygg for offentlig privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.  
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Tiltaket vurderes derfor opp mot forskriftens § 10 kriterier for vurderingen av om en plan eller et 

tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Det skal vurderes om tiltaket kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. punktene som følger:   

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:  

a) Størrelse, planområde og utforming 

Skolen er etter byggeårets standard dimensjonert for 400 elever med en BRA på 6608 

m2. Den nye skolen skal dimensjoneres for mellom 450 – 600 elever. Maksimal BRA for 

skolebygget blir 7000 m2. Maksimal BRA for en eventuell gymhall i tillegg blir på 2500 

m2. Planområdet er avsatt til tiltenkt formål i overordnet plan og konsekvensutredet på 

overordnet nivå uten at det er avdekket noen større potensielle negative konsekvenser 

med tiltaket. Utformingen av ny skole blir nesten identisk med dagens skole i fotavtrykk, 

men ca. en etasje høyere for deler av bygget. Dagens bygg er på en og to etasjer med 

underetasje. Den delen som er en etasje i dag planlegges bebygd med to etasjer. 

Tiltaket vurderes til ikke å utløse kravet om KU jf. dette punktet.  

b) Bruk av naturressurser, særlig areal, jord, mineralressurser, vann og biologiske 

ressurser 

Planforslaget vurderes ikke til å skape noen vesentlige virkninger ifht bruk av 

naturressurser. Tiltaket vurderes til ikke å utløse kravet om KU jf. dette punktet. 

c) Avfallsproduksjon og utslipp 

Tiltaket forventes ikke skape en avfallsproduksjon og utslipp som kan vi noen vesentlige 

virkninger. Tiltaket vurderes derfor ikke til å utløse kravet om KU jf. dette punktet. 

d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 

Det eksisterer en skole i området i dag. Regulering for utvidelse av kapasitet på 

eksisterende skole vurderes ikke til å skape noe vesentlig virkning ifht risiko for alvorlige 

ulykker og/eller katastrofer. Tiltaket vurderes derfor ikke til å utløse kravet om KU jf. 

dette punktet. 

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller 

tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med:  

a) Verneområder eller naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 

naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, verneverdige 

vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og 

kulturmiljøer fredet etter kulturminneloven 

Planområdet vurderes ikke til å skape noe vesentlig virkning ifht verneområder eller 

naturmangfoldloven. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller biologisk mangfold 

innenfor planområdet. Guldbrandsonspark som er del av planområdet, er ifølge 

nordlandsatlas registrert som viktig friluftsområde. Parken og deler av skolegården er 
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også avsatt som lekeområde i barnetråkkregistreringen. Planens intensjon er å ivareta 

Guldbrandsons park slik den framstår i dag. Det er ikke planlagt utbygging i parken. 

Eventuelt vil planen tilrettelegge for en oppgradering av parken. Minner for øvrig om at 

friluftslivskartleggingen som ligger i nordlandsatlas ikke er vedtatt av Narvik bystyre. 

Tiltaket vurderes derfor ikke til å utløse kravet om KU jf. dette punktet. 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og 

kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor 

betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig 

viktige for friluftsliv 

Det er ifølge askeladden og Narvik kommunes Temaplan for kulturminner ikke 

registrerte kulturminner innenfor planområdet. Det er ifølge naturbase ingen truede arter 

eller naturtyper, verdifulle landskap, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, 

områder med betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift innenfor området. Den 

nye skolen som planlegges bygget vil som nevnt tidligere ha et fotavtrykk som er svært 

lik dagens skole, høyden blir noe høyere (ca. en etasje). Det vil ved regulering bli 

utarbeidet en landskapsanalyse som viser planlagt byggs nær og fjernvirkning. Området 

Guldbrandsons park vil som nevnt tidligere ikke bli berørt av utbyggingen, men ivaretas 

som park. Tiltaket vurdere derfor ikke til å utløse kravet om KU jf. dette punktet. 

c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 

planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 nr. 

71. eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold 

av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.  

Planforslaget vurderes til ikke å skape noen vesentlige virkninger ifht statlige 

planretningslinjer, statlige bestemmelser, regionale bestemmelser. Tvert imot vurderes 

tiltaket med dens plassering til i aller høyeste grad å være i tråd med overordnede 

føringer og retningslinjer, med samlokalisering av skolene i gangavstand fra sentrum og 

boligområder, gode uteområder i tilknytning til et frodig parkområde, oppgradering av 

adkomst for myke trafikanter, nye løsninger for og reduksjon i bilparkering, ny løsning 

for den trafikale situasjonen rundt skolen, etablering av moderne sykkelparkeringer, 

samt nylig vedtatt kollektivløsning og oppgradering av adkomst fra E6 

(Detaljreguleringsplanen for E6 Narviktunnelen og Kongens gate) med mer. Tiltaket 

vurdere derfor ikke til å utløse kravet om KU jf. dette punktet. 

d) Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur—og friluftsformål, 

samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor 

betydning for landbruksvirksomhet 

Det er innenfor planområdet ikke avsatt områder til formålet LNFR. Tiltaket vurderes 

derfor ikke til å utløse kravet om KU jf. dette punktet. 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet  

Tiltaket vil ikke skape belastning i områder der faste miljøkvalitetsstandarder er 

overskredet og vurderes derfor ikke til å utløse kravet om KU jf. dette punktet. 
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f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 

luftforurensning 

Tiltaket vurderes til ikke å skape vesentlige virkninger for befolkningens helse. Tiltaket 

vurderes derfor ikke til å utløse krav om KU jf. dette punktet.  

g) Vesentlig forurensning eller klimautslipp 

Tiltaket forventes ikke å skape vesentlig forurensning eller klimautslipp og vurderes 

derfor ikke til å utløse krav om KU jf. dette punktet.  

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom 

Det er ifølge NVEs kartbase ingen fare for ras, skred eller flom i området. Geoteknisk 

undersøkelse vil bli utført. Tiltaket vurderes derfor ikke til å utløse kravet om KU jf. dette 

punktet.  

  

 

 


