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«Sdo_Tittel» – Detaljregulering ny ungdomsskole, Narvik 
 

1. Orientering v/ forslagsstiller - formål med planarbeidet 

Det er ønskelig å få avholdt en forhåndskonferanse med Narvik kommune så snart som mulig i 

forbindelse med detaljregulering av ny ungdomsskole for Narvikhalvøya. Planforslaget skal 

legge til rette for en moderne og tilpasset bygningsmasse, slik at det kan legges til rette for et 

forbedret lærings- og arbeidsmiljø for elever og lærere. Planen vil muliggjøre en sammenslåing 

av ungdomsskolene på Parken og Framnes, slik at det totale arealet til skolebygg i kommunen 

reduseres. 

 

Deler av området som skal reguleres blir i dag benyttet av Parken ungdomsskole. I 

kommuneplanens arealdel er dette området avsatt til eksisterende offentlig/ privat tjenesteyting 

(ca.14.5 daa). Planområde vil også innbefatte området avsatt til framtidig offentlig/ privat 

tjenesteyting (ca.19.4 daa), benevnt med T1.3, i kommuneplanens arealdel. 

 

Atkomst for myke og harde trafikanter er i utgangspunktet avklart i detaljreguleringsplan for E6 

Narviktunnelen og Kongensgate, jfr. utsnitt av tilgrensende reguleringsplaner nedenfor. Men 

trafikkforhold vil bli ytterligere vurdert i planforslaget. I hovedsak vil det være vurdering av trafikk 

på egen tomt. 

 

På nåværende tidspunkt foreligger det ikke ferdige tegninger for planlagt bebyggelse, men ny 

ungdomsskole med tilhørende fasiliteter må ha kapasitet på å kunne ta imot ca. 450 elever og 

70 tilhørende lærere og administrativt personale. Det tenkes utvidelse av kapasitet til ca. 600 elever. 

Det er ikke avgjort om man vil benytte seg avdeler av dagens bygningsmasse på Parken i form av 

ombygging og utbygging, eller i form av riving og nybygg. Dette vil bli avklart i løpet av 

planprosessen. Maksimal bebygd areal er BYA=7000,0 m
2
 og bruksareal er BRA=11000,0 m

2
 for 

planområdet, parkering kommer i tillegg. Maksimal tiltenkt høyde for fremtidig bygningsmasse er 
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68,0 MOH. Det skal i tilknytting til skolen jobbes videre med flerbrukshall med 2 eller 3 gymsaler. 

Denne vil bli utredet parallelt med planarbeidet.  

 

Planforslaget vil ivareta bestemmelsene gitt om området i KPA, intern biltrafikk og parkering, 

uteområder (kvartalslekeplass), allmenn tilgang til Furuholtet og skolens utearealer, vurdering 

av vann, avløp og overvann. 

 

For å sikre gode adkomster til friområdene rundt den framtidige ungdomsskolen foreslår vi at 

plangrensen blir satt slik at deler av området avsatt til naturområde i kommuneplanens arealdel blir tatt 

med i planforslaget (regulert til friområde e.l.). Tiltenkt bruk vil fortsatt være friområde i 

planforslaget. Da vil man få et planområde på ca. 35-50 daa (33,9 daa er avsatt til offentlig/ privat 

tjenesteyting i KPA).  

 

Dagens grunneierforhold: Hovedeiendommen innenfor planområdet er gnr. 39, bnr. 1543, men 

foreløpig avgrensning av varslingsområdet omfatter også en rekke andre eiendommer.  

 

2. Planstatus, vedtekter og retningslinjer 

Kommuneplanens arealdel: 

Området som tenkes regulert er i kommuneplanenes arealdel 2017-2028 avsatt til offentlig eller privat 

tjenesteyting, samt naturområde.  

 
Offentlig og privat tjenesteyting: 

Alle skoler, barnehager og offentlige institusjoner hører under dette området. 

Det vurderes høy utnyttingsgrad av disse formålene, så fremst omgivelsene legger til rette for det, og 

krav til uteoppholdsareal tillater det.  

 

T 1.3  Parken ungdomsskole, offentlig og privat tjenesteyting 

 

Forhold avdekt i konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse skal vurderes og sikres ved 

utarbeidelse av detaljregulering, jf. bestemmelser i kap 2. Trafikksituasjon, trafikksikkerheten, samt 

adkomst og veg skal vurderes og løses i detaljreguleringen. Forhold knyttet til vann, avløp og 

overvann må avklares og løses i detaljreguleringen før det tillates utbygging.  

 

Området skal ivareta funksjon som strøkslekeplass og tilrettelegging for barn og unge skal vektlegges. 

Det skal sikres allmenn tilgang tilgrensende grøntarealer og til skolens utearealer. 

 

Utnyttingsgrad og byggehøyde fastsettes i detaljreguleringsplanen. Byggehøyde skal tilpasses stedets 

omgivelser.  
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Øvrige krav/ planbestemmelser i KPLA må følges. 

 

Utdrag fra KU: 
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4.4 Friluftsliv, barn og unges interesser, folkehelse 

… 
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Tidligere reguleringsplan: N-3.23 Ungdoms-/husmorskole Guldbrandsons park 18.11.1964. Plankart 

er vedlagt dette referatet. N 3.42 Reguleringsendring for område Bjørnsons vei - Parken skole, vedtatt 

29.08.1989. Plankart og reguleringsbestemmelser er vedlagt dette referatet.   

 

 
 

Planområdet grenser til detaljreguleringsplan for E6 Narviktunnelen og Kongensgate, vedtatt 

15.12.2016.   
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Aktuelle rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Rundskriv T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og planlegging  

Retningslinje T-1442/2016 behandling av støy i arealplanlegging  

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2012 

 

Kommunale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet: 

Kommunedelplan for Klima, energi og miljø 2015 – 2026 
Temaplan trafikksikkerhet for perioden 2014 - 2017 

 

3. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 

Det anbefales at NFKs planskjema benyttes. 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Varslet skal inneholde: 

1. Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet. 

2. Kart med avmerket planavgrensning.  

3. Brev til grunneiere, offentlige etater og andre berørte interesser, som orienterer om planforslaget, 

dagens og fremtidig planstatus og formål. 

4. Forslagsstiller er kjent med maler for kunngjøring og varslingsbrev samt 

varslingsliste/adresseliste. 

 

4. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering 

Det anbefales at NFKs planskjema benyttes, det samme gjelder nasjonal mal for 

reguleringsbestemmelser.  

 

Landskap Landskapsanalyse, hvor nytt bygg illustreres og vurderes jf.  

eksisterende bebyggelse, se KU KPLA ovenfor. 

Estetikk og byggeskikk  Byggehøyde skal tilpasses stedets omgivelser.  

Universell utforming  Krav om UU. 

Miljøfaglige forhold Grunnforhold, støy, luftkvalitet 

Sosiale og helsemessige forhold Folkehelse 

Teknisk infrastruktur  Detaljer i forhold til vann, avløp, overvann og 

brannvannsbehov må ivaretas og avklares med Narvik Vann 

KF. Overvann må ivaretas og løsning inkl. lokal fordrøyning 

og skal fremgå av planforslaget.  

 Narvik Vann KF deltok på møtet, og kunne informere om 

at det pågår prosjektarbeid på sanering av eks. og etablering 

av nytt VA anlegg i Bjørnsons vei. Frist for  innspill er 

februar 2018. Her anbefales det at konsulent og tiltakshaver 

får dialog med Narvik Vann KF ang. planer i tidlig fase. 

Veg og park deltok på møtet, og kunne informere om det 

må vurderes midlertidig løsning for atkomst i forhold til 

realisering av vedtatt reg.plan for E6 Kongens gate. Her 

anbefales det at konsulent og tiltakshaver får dialog med 

SVV og Veg og park ang. planer i tidlig fase. 

Renovasjonsløsning må fremgå av plan og ivaretas i henhold 

til kommunale forskrifter.  

Arealbehov for evt. nettstasjon for strøm må avklares i plan. 

Det er registrert 3 bunkers i planområdet. Det anbefales å ta 

kontakt med Sivilforsvaret. 

Parkeringsbehov må dekkes på egen eiendom. Prinsipper om 

parkering i sone A skal ligge til grunn. Narvik kommune vil 

ha redusert bilbruk. Det tillates avsatt færre 

biloppstillingsplasser enn det som fremgår av tabell.  

Risiko og sårbarhet  ROS-analyse. Tilrettelegging for rednings- og  

 slokkemannskap. 

Natur og ressursgrunnlag Naturmangfoldloven. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/689bae9d728e48e8a633b024dcd6b34c/sprbatp.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2008/t-2-08.html?id=516949
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2526240/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/t-1520-luftkvalitet-arealplanlegging.html?id=679346
https://www.narvik.kommune.no/Planer/kommunedelplaner/klima-energi-og-miljo/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Forsoksordning-om-samordning-av-statlige-innsigelser-i-Nordland-FOSIN/Rutinebeskrivelse-for-effektive-avklaringer-i-arealplanleggingen/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Forsoksordning-om-samordning-av-statlige-innsigelser-i-Nordland-FOSIN/Rutinebeskrivelse-for-effektive-avklaringer-i-arealplanleggingen/
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Barns og unges interesser  Må ivaretas jf. lover og rikspolitiske retningslinjer. 

Uteoppholdsareal, trafikksikkerhet. Nærmiljøanlegg, tursti, 

med fl. Se KU KPLA. 

Nærmiljø og friluftsliv Barnetråkkrapport er utarbeidet til KDP. Forhold til 

tilgrensende friområde og park. Se KU KPLA. 

Verneinteresser  Bygget som står på reguleringsområdet pr i dag er ikke  

 verneverdig. 

5. Krav til planforslaget – innhold og materiale  
Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planmateriell: 

Plankart  Ja. Konstruksjonsdata iht. gjeldende  

SOSI-format. Et plankart til hvert 

vertikalnivå. Nærmere avklaring ved 

geodataansvarlig Kurt Mathisen. Tildelt 

plan ID: 2017010. 

Reguleringsbestemmelser Ja 

Planbeskrivelse Ja 

Kopi av kunngjøringsannonse og dato for en avis Ja 

Kopi av varslingsbrev Ja 

Kopi av varslingslisten Ja 

Kopi av innkomne uttalelser ved oppstart  Ja 

Forslagsstillers foreløpige vurdering av uttalelsene  Ja 

Utfylt sjekkliste for planfaglige tema Ja 

Illustrasjonsmateriale Ja. Særlig landskapspåvirkning. 

Konsekvensutredning (KU): Planforslaget vil ikke utløse krav om KU 

i henhold til gjeldende forskrift § 6 

bokstav b. Se konsulents vurdering. 

Kommunen er enig i vurderingen.  

6. Kart og gjennomføring 

Grunnkart  Kommunen kan levere digitalt grunnkart. 

Det er ikke vurdert om det er behov for 

tilleggsoppmålinger.  

Det anbefales oppmåling av planområdets yttergrenser. Ja, ved usikre grenser.  

Krav om godkjente tekniske planer (VVA) Ja 

Krav om godkjent utomhusplan  Ja 

Tiltaket forutsetter utbygging/  Krav til kapasitet må ivaretas av 

utbedring av kommunaltekniske anlegg utbygger 

Aktuelle rekkefølgekrav Eventuelle krav fra Statens vegvesen, 

Veg og park og Narvik Vann KF.  

 

7. Kommunens gebyrregulativ 

Fordi tiltakshaver er offentlig og tiltaket finansieres med offentlige midler, er dette en ikke-privat 

reguleringsplan. Det medfører at saksbehandlingen ikke er gebyrbelagt. 

 

8. Kommunens foreløpige vurderinger og føringer 

Planen har fått tildelt følgende Plan ID: 2017010. Kommunen synes planavgrensninger for ny 

ungdomsskole som ble sendt inn etter oppstartsmøte ser bra ut. Det ble enighet om noen utvidelser av 

plangrensene. Dette gjaldt tilgrensede deler av friområde i vest og nord og for øvrig prøve å fylle ut 

eiendomsgrensene der det er naturlig.  

 

Det anbefales å presisere bruk av bygningsmassen utover ordinær skoledrift på dagtid i planforslaget. 

 

Narvik kommune vil presisere betydning av aktiv medvirkning i planprosessen. Konsulent og 

tiltakshaver opplyser om at det er tenkt en bred medvirkning under planprosessen, samt dialog med 

aktuelle parter som f.eks Ungdomsrådet, FAU, Barnas talsperson, med mer.  
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Planforslaget samsvarer i hovedsak med overordnet planverk. Ut fra en samlet vurdering anbefaler 

kommunen oppstart av planarbeidet. 

 

9. Framdrift 

Antatt tidspunkt for varsling av planoppstart: tidlig november 2017. Antatt tidspunkt for leveranse av 

komplett planforslag til kommunen: slutten av januar 2018. Kommunen oppfordrer konsulent til tett 

dialog med kommunen underveis. Det forutsettes at kommunens føringer ivaretas.  

 

Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Denne tilbakemeldingen fra kommunen 

bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble 

avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har 

vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale 

avklaringer. Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Areal- og samfunnsutvikling 

 

 

Anne Elisabeth H Evensen       Svetlana  Lorentzen 

Fagleder Plan- og byggesak       Arealplanlegger 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk i Narvik kommune og har derfor ingen signatur 
 

 

 

Kopi til:    

Barnas talsperson    

Narvik kommune    

Narvik Vann KF    

Sweco Norge AS    

Veg og Park    

 
 

 

Vedlegg: 

Ny ungdomsskole_Forslag til plangrense_09.11.2017_A3-L.pdf 

Reguleringsbestemmelser for reguleringsendring for område Bjørnsons vei - Parken skole 

Reguleringsendring for område Bjørnsons vei - Parken skole, 1989 

Ungdoms husmorskole Guldbrandsons park 18.11.1964. Plankart 1 

Ungdoms husmorskole Guldbrandsons park 18.11.1964. Plankart 2 

Ungdoms husmorskole Guldbrandsons park 18.11.1964. Plankart 3 

Adresseliste 
 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sdm_att
	Sdo_Tittel
	Reffrå
	Møteleiar
	Møtestad
	Referent
	Refdato
	Deltakarar
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___2___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___2___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___2___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___2___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___3___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___3___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___3___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___3___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___4___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___4___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___4___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___4___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___5___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___5___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___5___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___5___4
	TblVedlegg__ndb_Tittel___1___1
	TblVedlegg__ndb_Tittel___2___1
	TblVedlegg__ndb_Tittel___3___1
	TblVedlegg__ndb_Tittel___4___1
	TblVedlegg__ndb_Tittel___5___1
	TblVedlegg__ndb_Tittel___6___1
	TblVedlegg__ndb_Tittel___7___1

