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§ 1  HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE 
Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven § 11-9. Vedtektene gjelder for oppføring av 
alle typer næringsbygg, offentlige bygg og boligbebyggelse i Narvik kommune. Vedtektene 
skal være retningsgivende for all arealplanlegging i kommunen. 
 
§ 2  SONEINNDELING 
Kommunen er delt inn i følgende soner: 
- Sone A: Bykjernen. Det sentrale Frydenlund, Kongens gate og deler av Dronningens gate. 
Sentrumskjerne med kvartalsstruktur med bygårder langs fortauet, og der man ønsker en slik 
utvikling 
 
- Sone B: Mindre sentrale sentrumsområder med tett utnyttelse, inkl. Bjerkvik sentrum, delvis 
med sammenhengende bebyggelse ut mot fortauet, hvor man for å minske transportbehovet 
primært stimulerer til fortetting med konsentrert bebyggelse (blokkbebyggelse og konsentrert 
småhusbebyggelse). 
 
- Sone C: Resten av kommunen.  
 
Sonene er vist på oversiktskart over Narvik og Bjerkvik, vedlegg 1 og 2. 
 
§ 3 FELLES UTEAREALER OG LEKEAREALER 
 
§ 3-1 Plasseringskrav og rekkefølgebestemmelser 
I område- og detaljreguleringsplaner, tomtedelingsplaner og ved søknad om byggetillatelser/ 
bruksendring for boliger skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som nevnes i pbl. § 
28-7. Dersom behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. 
Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal. Det skal tas inn i 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at lekeplasser i henhold til vedtektene er opparbeidet før 
innflytning i første bolig i det aktuelle område i henhold til reguleringsplan, tomtedelingsplan 
og byggetillatelse/ bruksendring. 
 
§ 3-2 Utomhusplan 
Utomhusplan skal følge som bilag til reguleringsplan,  tomtedelingsplan og søknad om 
byggetillatelse/ bruksendring for større bygg. For områdeplan som utløser krav om 
detaljreguleringsplan, kan utomhusplan fremmes samtidig med detaljreguleringsplan. Planen 
skal der det er hensiktsmessig utarbeides i målestokk 1:200, og vise utforming av lekeplasser, 
uteoppholdsarealer og møteplasser. I utomhusplan inngår detaljplan for lekeplasser og 
uterom.  
 
§ 3-3 Avstands- og arealkrav til lekeplasser 
Alle boliger skal ha tilgang til følgende lekeplasser: 
 
Kvartalslekeplass: 
Aldersgruppe: For større barn fra 10 år og oppover. 
Størrelse: Minst 2000 – 3000 m2. 
Avstand: Maks 500 meter fra bolig. 
Kapasitet: 300 boenheter. 
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Nærlekeplass: 
Aldersgruppe: 5 – 13 år. 
Størrelse: Minst 750 m2. 
Avstand: Maks 150 meter fra bolig. 
Kapasitet: 100 boenheter. 

 
I boligområder med mindre enn 150 boenheter, kan det være aktuelt å slå sammen funksjoner 
for kvartals- og nærlekeplass. 
Størrelse: Minst 1500 m2. 
Avstand: maks 150 meter fra bolig. 
 
Lekeplass ved inngang: 
Aldersgruppe: 2 – 6 år. Adkomst til lekeplass skal ikke være i konflikt med  biltrafikk. 
Størrelse: Minst 150 m2. 
Avstand: 50 meter fra bolig. 
Kapasitet: inntil 25 boenheter. 
 
§ 3-4 Generelle krav til lekeplasser 
a. Lekeplassene skal innholde funksjoner og mulighet for aktiviteter tilpasset den 

aldersgruppe barn den er tiltenkt. 
 
b. Adkomst til lekeplassene skal være trafikksikker for den aldersgruppa barn lekeplassen er 

laget for. Barn helt opp til 10 år har vanskeligheter med å tolke trafikk, og dette må 
vurderes i en hver sammenheng. 

 
c. Krav til funksjoner for ulike lekeplasser: 
 
Viktige momenter ved tilrettelegging for lek for ulike aldersgrupper:  

 0-5/6 år: trenger fysiske utfordringer og kreative utfordringer innenfor trygge rammer 
(balansering, akrobatikk, klatring, løping, sandkasse). Barn i denne aldersgruppen kan 
ikke tolke trafikk. 
 6-10 år: større barn, er sterkere, trenger mer plass.(ballspill, sykling, sikre skoleveger, 
naturområder, byggelek, aking og ski). 
 Over 10 år: kraftig lek og utfoldelse(basket, sykling, rullebrett, rulleskøyter, 
naturområder, harde flater viktige, byggelek, ballspill) 
 Ungdom 12-16/18 år: Likt med forrige gruppe, men har mer behov for uformelle 
treffsteder og muligheter til organisering og samhandling (treffsteder, naturområder, 
bord/benk, klatring, ballspill). 

  
d. Ved oppstart av planarbeid i nye områder, bør areal egnet til lekeareal avsettes først, for å 

sikre at arealene egner seg til lek og opphold. Lekearealet bør legges i tilknytning til 
grøntområder eller grønne korridorer. 

 
e. Areal brattere enn 1:3 skal som hovedregel ikke regnes med. Dersom områder brattere enn 

1:3 må brukes til lekeområde, teller dette 50 % i forhold til flatere arealer. 
 
f. Minst 50 % av arealet skal være solbelyst kl. 15:00 ved jevndøgn. Solanalysen skal gjøres 

med planlagt bebyggelse.
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g. Områdene skal være tilrettelagt for variert lek for barn i forskjellige aldersgrupper og skal 

kunne brukes både sommer og vinter. 
 
h. Lekeplassen skal kunne fungere som en møteplass for barn og ungdom med ulik alder. 

Det er en fordel om deler av arealet innbyr til egen kreativitet i forbindelse med lek, og det 
bør være rom for at barn selv kan påvirke miljøet. 

 
i. Lekeplassene skal være tilrettelagt for opphold for voksne og skal i størst mulig grad være 

tilgjengelig for funksjonshemmede. Universell utforming skal vektlegges for alle 
lekeareal. 

 
j. Lekeplassene skal være skjermet mot forurensing, støy, trafikk, annen helsefare. Området 

bør være skjermet mot de viktigste vindretninger og snødrev. 
 
k. All opparbeiding skal skje i henhold til Norsk Standard, og andre til enhver tid gjeldende 

regler og sikkerhetsforskrifter. Utomhusarbeidene skal utføres av fagfolk. 
 

§ 3-5 Minste uteoppholdsareal (MUA) 
Uteoppholdsareal er de deler av tomta som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering 
og som er egnet til uteopphold. Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan regnes som 
uteoppholdsareal. Inntil 10 m2 av overbygd terrasse kan erstatte deler av kravet til MUA. 
 
Det skal konkret vises til de arealene som skal tas med i beregningen av MUA. Disse arealene 
skal være egnet til formålet, ha gode lysforhold, og opparbeides med tanke på formålet. For 
eksempel skal striper med få meters bredde, spesielt mot bilveg og mot N/NØ ikke tas med i 
beregningene. Arealene som inngår i MUA skal være skjermet mot støy over grenseverdiene i 
retningslinjer fra Miljøverndepartementet og skal være slakere enn 1:5. Der arealkravet er 
større enn 100 m2 pr boenhet, kan det overskytende ha en helning på opptil 1:3. 
 
Alle boenheter skal ha et privat uteoppholdsareal. Felles uteoppholdsarealer skal ha 
tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser. MUA angis i m2 pr boenhet og skrives 
MUA = X m2. 
 
Arealkrav til MUA  
For alle boligprosjekter skal følgende arealkrav til MUA tilfredsstilles: 
 

Krav til m2 MUA pr boenhet Sone A Sone B Sone C 

Frittliggende småhusbebyggelse (en- og 
tomannsboliger) 
- tillegg pr hybel og leilighet inntil 60 m2 
BRA 

 
50 

 
15 

 
100 

 
20 

 
150 

 
30 

Konsentrert småhusbebyggelse (tre- og 
firemannsboliger, kjede-/rekkehus mv.) 

 
25 

 
75 

 
100 

Blokkbebyggelse (horisontalt og vertikalt 
delt med flere enn 4 boenheter) 

 
20 

 
30 

 
50 

Hybel i hybelbygg 10 15 25 
 
For boliger tilpasset beboere med spesielle behov (omsorgsboliger og lignende) fastsettes 
MUA ved skjønn. Størrelse og utforming av uteoppholdsarealer for barnehager skal minimum 
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følge veiledende norm til barnehageloven, og for skoler. Utdanningsdirektoratets veiledning 
for skoleanlegg. 
 
§ 4  PARKERING 
 
§ 4-1 Parkeringsplasser for servicefunksjoner 
For servicefunksjoner (institusjoner, idrettsanlegg, forsamlingslokaler, hotell, bevertning osv.) 
stilles ingen generelle krav om opparbeidelse av parkeringsplasser. Krav til parkering må 
avgjøres ved skjønn av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Ved slik skjønnsmessig vurdering 
skal man vektlegge aktuelle brukergrupper, tidspunkt for aktuell bruk, nærhet til kollektivnett 
og gang- og sykkelvegnett, nærhet til offentlige og private parkeringsanlegg, avstand fra 
brukergruppe til den aktuelle servicefunksjon samt hvilken sone servicefunksjonen ligger i. 
 
§ 4-2 Biloppstillingsplasser 
En biloppstillingsplass for personbiler skal utformes i henhold til Håndbok 017, vegnormal i 
medhold av Vegloven, og skal minimum ha følgende dimensjon: l x b = 5 x 2,5 meter. 
Plassen skal ha et tilstrekkelig manøvreringsareal som sikrer at kjøretøyet ubesværlig kommer 
seg inn og ut av plassen. 
 
I boligområdene skal overflateparkering med plass til mer enn 10 biler deles opp med 
grøntstruktur med trær/busker. Minst halvparten av biloppstillingsplassene skal legges i 
anlegg (under bakken eller under annen bebyggelse) i prosjekter med mer enn 8 boenheter 
som konsentrert småhusbebyggelse eller blokkbebyggelse i sone A, og tilsvarende for mer 
enn 12 boenheter i sone B. 
 
§ 4-3 Krav til antall biloppstillingsplasser 
Følgende krav til minste antall biloppstillingsplasser skal tilfredsstilles på egen tomt eller på 
fellesareal avsatt til parkering: 
 
 
 

Krav til antall 
biloppstillingsplasser 

Sone A Sone B Sone C 

Hybel/boenhet under 30 
m2 

 
0,3 

 
0,5 

 
1,0 

Boenhet 30 til 60 m2 1,0 1,25 1,75 

Boenhet f.o.m. 60 m2 og 
større 

 
1,25 

 
1,5 

 
2,0 

Detaljhandel 1 pr 100 m2 1 pr 50 m2 1 pr 40 m2 

Kontor og 
arbeidskraftintensiv 
næring 

 
 

1 pr 100 m2 

 
 

1 pr 80 m2 

 
 

1 pr 60 m2 

Industri og lager 1 pr 100 m2 1 pr 100 m2 1 pr 100 m2 

 
Følgende skal avklares særskilt med kommunen på et tidligst mulig tidspunkt: 

- Etablering av varemottak 
- Etablering av ny avkjørsel 
- Endret bruk av eksisterende avkjørsel 
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Soneinndeling Narvikhalvøya 
 

 
Soneinndeling Bjerkvik 


