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Innspill til oppstart av regulering - detaljregulering Ny ungdomsskole   

Vi viser til varsel om oppstart av detaljeringsplan for ny ungdomsskole, samt mulig etablering av 

flerbrukshall. Området er hovedsakelig avsatt til offentlig og privat tjenesteyting i kommuneplanens 

areadel (KPA) (ca. 34 daa av totalt 44 daa). For å sikre god adkomst til friområdene rundt den 

framtidige ungdomsskolen, foreslås det at også deler av området avsatt til naturområde i KPA blir 

tatt med i planforslaget (ca. 10 daa). Tiltenkt bruk vil være friområde som i dag. Planforslaget vil 

for øvrig ivareta dagens bestemmelser i KPA blant annet for kvartalslekeplass og allmenn tilgang til 

friluftsområdet Furuholtet og skolens utearealer. Av referat fra oppstartsmøte fremgår det at 

maksimalt bebygd areal for den nye skolen vil være BYA=7 000 m2 og bruksarealet er 

BRA=11 000 m2 hvor arealer til parkering kommer i tillegg.  

 

Kommunens vurdering er at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og 

konsekvensutredning fordi tiltaket anses å være tilstrekkelig utredet på overordnet plannivå. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill: 

 

Forholdet til regionale interesser 

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 

arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til 

kapittel 8.2 By- og tettstedsutvikling hvor det blant annet heter: 

 

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsutforming, 

attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som miljøvennlig transport. 

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av 

fysiske tiltak. 

i) Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang mellom ulike 

transportmidler. 

n) Boliger, skoler og barnehager skal ha trygg ferdsel til lek og annen aktivitet i en variert og 

sammenhengende grøntstruktur med gode forbindelser til omkringliggende grøntområder. 

 

Planfaglig  

Forskrift om konsekvensutredninger §6b) gir unntak for kravet om planprogram og 

konsekvensutredning for «reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en 

tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen».  

 

I veiledning til forskrift om konsekvensutredning understreker Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet at unntaksbestemmelsen «gjelder bare der reguleringsplanen er i 

https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15646&FilId=20596
https://www.regjeringen.no/contentassets/731d7396e7af4a66bc8d16f730d041c9/veiledningsnotat_ku_juli2017.pdf
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samsvar med kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. Reguleringsplanen må da i 

hovedtrekk være innenfor de rammene som er gitt i overordnet plan. Det legges til grunn at det kan 

gjøres mindre endringer fra overordnet plan i reguleringsplanen uten at planen må behandles etter 

forskriften. Hva som menes med mindre endringer må vurderes konkret i den enkelte sak med 

utgangspunkt i mulige virkninger. I slike tilfeller er det viktig at det i planbeskrivelsen gis en 

redegjørelse for endringer sett i forhold til tidligere vedtatt plan, og at virkningene av endringene 

blir beskrevet». 

 
Nordland fylkeskommune ber om at kommunen redegjør for de endringene reguleringsplanen vil 

medføre i forhold til KPA, samt at beskrivelse av virkningene av endringene kommer tydelig frem 

når saken legges ut på offentlig ettersyn og høring. 

 
Kulturminnefaglig  

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 

registrerte verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet, og vil avgi 

endelig uttalelse når planforslag foreligger. 

 

Når det gjelder samiske kulturminner, vises det til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 

 

Samferdsel 

Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av 

all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle 

reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus. Statens vegvesen har det administrative 

ansvaret for alt arbeid med fylkesveger og fylkesferjer, og avgir uttalelse på vegne av vegeier.  

 

I dag stopper bussen i Frydenlundgata. Ved oppstart av ny rutestruktur vil bussen stoppe i Kongens 

gate (E6). Det er derfor ingen skoleskyss eller annen busstransport inn i planområdet. Vi ber om at 

det i det videre planarbeidet legges til rette for trygge og effektive gang/sykkelveger til og fra 

busstopp og skolen.  

 

Samferdselsfaglig vurdering: Siri Vasshaug, tlf. 95 79 68 99 

 

Folkehelse og friluftsliv 

Det er viktig at man ved en utbyggingen ivaretar folkehelsen i form av god tilrettelegging av 

uteområdet for fysisk aktivitet og deltakelse. Gjennom arbeidet med Kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder i Narvik kommune er friluftsområdet Furuholtet og tilgrensende Carl 

Guldbrandsons park verdisatt som svært viktig friluftsområder. I tillegg er uteområdet rundt Parken 

ungdomsskole verdisatt som et viktig leke- og rekreasjonsområde. Det er viktig at allmennhetenes 

tilgang og tilgjengelighet til både Furuholtet og parken ikke blir berørt og at også leke- og 

aktivitetsområdet til skolen opprettholdes til dette formålet. 

 

Faglig vurdering for folkehelse/friluftsliv: Tomm Jensen, tlf. 99 47 88 81 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Christel Elvestad 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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NVE har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan - 

ny sentral ungdomsskole samt mulig etablering av flerbrukshall - 

Narvik kommune 

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid datert 21.11.2017. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene  

flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knytta til vassdrag og grunnvann samt anlegg for 

energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny ungdomsskole for 450 til 600 elever, 

samt mulig etablering av flerbrukshall. 

Vi kan ikke se at varslet planområde berører vassdrag, grunnvann, skredutsatte områder, herunder 

ustabile grunnforhold eller energianlegg. NVE har derfor ingen merknader til varsel om planoppstart og 

trenger ikke å få planen tilsendt i forbindelse med offentlig ettersyn. 

For mer informasjon om NVEs behandling av arealplaner se www.nve.no/arealplan. 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland 

Narvik kommune 

http://www.nve.no/arealplan
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Høring - Reguleringsplan - Ny ungdomsskole Narvik 
kommune 

Vi viser til deres brev av 21.11.2017. 
  

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget 
på det nåværende tidspunktet.  
 
Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

Kulturminner og aktsomhetsansvaret.  

 Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller 

andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 

sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 

annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles vi dere 

til dem som skal utføre arbeidet i marken.  

 
Det vises for øvrig til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 
 
 
 
 
Varrudagáj /Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Arne Håkon Thomassen 
Fágajođiheaddji /Fagleder seniorrádediddje/seniorrådgiver 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Sweco Norge AS Postboks 714 8509 NARVIK 
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Narvik kommune - uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering  for ny ungdomsskole  

Det vises til brev av 21.11.2017 vedrørende overnevnte. 

 
Byggegrense  
Planavgrensningen ligger 25 meter unna nærmeste spormidte. Vi ber om at det legges inn en byggegrense 
regnet 30 meter fra nærmeste spormidte, dette i henhold til jernbaneloven § 10. Byggegrense mot jernbanen 
er bl.a. ment å ivareta areal for jernbanens fremtidige utviklingsbehov, sikkerhet, drift og vedlikehold. 
 
Naturfare 
Som statlig fagmyndighet for jernbane er Bane NOR opptatt av at utbygging i nærområdene til våre anlegg 
ikke bidrar til å redusere sikkerheten på sporet. Planområdet befinner seg oppstrøms jernbanen i et skrått 
terreng. Bane NOR vil minne om at håndtering av overvann må skje på egen tomt slik at slik at jernbanes 
dreneringssystem ikke blir ytterligere belastet. Videre må det dokumenteres at tiltaket ikke vil føre til økt fare 
for utglidninger/skred, setninger og erosjon mot jernbanen.  
 
For å kunne godtgjøre at sikkerheten ivaretas, forutsetter vi at tiltakshaver som del av ROS-analysen til 
planforslaget, dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet til jernbanen iht. kravene i TEK17 kap. 7/PBL § 28-1 om 
sikkerhet mot naturfare. Eventuelle risikoreduserende tiltak, midlertidig og permanent, må vurderes og 
beskrives. 
 
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår 
veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk.  
 
 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 

seksjonssjef 

Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

Anja Hennie Halmøy Fredriksen 

overingeniør 

Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
https://trv.banenor.no/wiki/Forside
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Fra: postmottak@dsb.no

Sendt: 29. november 2017 14:14

Til: Pedersen Ingrid Sværd

Emne: Ny ungdomsskole Parken ungdomsskole, gnr/bnr. 39/1543 Narvik kommune

Hei.
Viser til samtale om bygging av ny ungdomsskole ved Parken ungdomsskole. I henhold til vårt objektarkiv har Parken ungdomsskole et tilfluktsrom bygget i 1966,
plassberegnet til 535 personer. Hvis eksisterende skole planlegges revet må det søkes sanering av tilfluktsrommet i forkant. Hvis ny skole bygges må det søkes
fritak for bygging av tilfluktsrom, iht. St. meld. 25 (1997-1988) " Hovedretningslinjer for det sivile beredskaps virksomhet og utvikling mv"
Det andre tilfluktsrommet som er i fjell, eies av Narvik kommune. Det er eier som er ansvarlig for at tilfluktsrommet er i forskriftsmessig stand og forsvarlig låst for
uvedkommende.

mvh.
Asbjørn Selseth
tilsynsmyndighet tilfluktsrom
Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt
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Innspill ved oppstart - Detaljregulering for ny ungdomsskole - 
Narvik  
 
Fylkesmannen viser til varsel om planoppstart oversendt 21.11.17. 
 
HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 
Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av ny ungdomsskole for 450 til 600 
elever, samt mulig etablering av flerbrukshall.  
 
FYLKESMANNENS INNSPILL 
 
Planfaglige forhold 
 
Planstatus 
Planen omfattes hovedsakelig av område T 1.3 avsatt til offentlig privat tjenesteyting i 
kommuneplanens arealdel 2017-2028, men hvor også deler av grønnstrukturområdet 
Furuholtet - Carl Gulbrandsons park er inkludert. Planområdet er på ca. 44 daa, av 
dette er 34 daa til formålet offentlig privat tjenesteyting. Resterende 10 daa er offentlig 
friområde. I sør vil planen grense til detaljreguleringsplan for E6 Narviktunnelen og 
Kongensgate, vedtatt 15.12.2016. Planforslaget kan medføre mindre justeringer på denne 
planen for å tilpasse atkomst til ny ungdomsskole. 
 
Krav om konsekvensutredning 
Det framgår av oversendelsen at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram eller 
konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning, da tiltaket anses å være 
tilstrekkelig utredet på overordnet nivå. Til dette bemerker Fylkesmannen at 
unntaksbestemmelsen i konsekvensutredningsforskriften gjelder kun der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet etter forskriften og oppfyller kravene til 
konsekvensutredning på tiltaksnivå. Det er derfor ikke grunnlag for unntak at det er gjort en 
overordnet konsekvensutredning for det aktuelle arealet i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan, noe som er tilfellet i denne sak. Det er slik 
vi vurderer det ikke grunnlag for å anvende unntaksregelen i forskriftens §§ 6 bokstav b og 8 
bokstav a. Vi ber med bakgrunn i dette om at det gjøres en ny vurdering av 
konsekvensutredningsplikten.  
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Friluftsliv 
Furuholtet utgjør et av relativt få større grøntområdet i byen, og er registrert som et svært 
viktig nærturterreng (FK00004009). Friluftslivsområdet har stor bruksfrekvens, og scorer høyt 
på de fleste verdsettingsfaktorene for kartlegging av friluftslivsområder. Det er vesentlig at 
allmennhetens tilgang til området ikke hindres eller i vesentlig grad forringes. 
 
Hensynet til friluftslivsinteressene i området vil således måtte vektlegges i det videre 
planarbeidet og i utformingen av planen. Meld. St. nr. 18 (2015-2016) understreker 
viktigheten av å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer i byer og tettsteder. Det er for 
friluftslivspolitikken fastsatt nasjonale mål om at friluftslivet skal ivaretas og videreutvikles 
gjennom ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige 
friluftslivsområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle. Videre skal naturen i større 
grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. 
 
Barn og unge 
Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår må ivaretas i planarbeidet, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-1 siste ledd. Planer skal i henhold til plan- og bygningsloven § 3-1 fjerde 
ledd bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens 
virkeområde, noe som også omfatter barnekonvensjonen. Enhver som fremmer planforslag 
skal i henhold til pbl. § 5-1 legge til rette for medvirkning, og har plikt til å sørge for at berørte 
barn og unge blir hørt og får medvirke i planleggingen. Se kravene i de rikspolitiske 
retningslinjene for barn og planlegging pkt. 4. Barn og unges rett til å delta og bli hørt 
fremkommer også av barnekonvensjonens artikkel 12. Rikspolitiske retningslinjer for barn og 
planlegging inneholder i 5a og 5b krav til fysisk utforming. Arealer og anlegg som skal brukes 
av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I 
nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø, noe 
som bl.a. forutsetter at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold. 
 
Det følger av Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 at tilgjengelighet og gode 
atkomstmuligheter til arealer og anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet er 
særdeles viktig, fordi barns aksjonsradius er begrenset. Mindre barn har ikke forutsetninger 
for å mestre kompliserte trafikksituasjoner, og det er derfor svært viktig med trafikksikre 
arealer og ferdselsårer. Planens konsekvenser for barn og unge må i det videre planarbeidet 
vurderes, og kravene til planleggingsprosessen og fysisk utforming i de rikspolitiske 
retningslinjene for barn og planlegging må oppfylles i prosjektet. 
 
Støy 
Det fremgår av T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging at skoler 
regnes som bygning med støyfølsom bruk. Retningslinjen må derfor legges til grunn i det 
videre planarbeidet. Det bør derfor utarbeides støyfaglig utredning for å sikre at hensynet til 
støy ivaretas som forutsatt og sikre hensiktsmessig plassering av bygninger planløsninger, 
og skjerming av uteoppholdsarealer tidlig nok i planarbeidet.  
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og 
bedre kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 

mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
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FOSIN – Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Vi minner om forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale arealplaner 
(FOSIN). Vi ber om at kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i 
den grad det dreier seg om arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken 
sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
For nærmere opplysninger vises det til rutinebeskrivelse for effektive avklaringer i 
arealplanleggingen, jf. vår hjemmeside. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Ole Christian Skogstad 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 
Kopi til: 
Nordland fylkeskommune    
Narvik kommune    
 
 
 
 



Fra: Ole Kristian Furnes <Ole.Kristian.Furnes@kartverket.no>
Sendt: 6. desember 2017 12:59
Til: Pedersen Ingrid Sværd
Emne: SV: Varsel om oppstart av Detaljregulering Ny ungdomsskole, Narvik kommune

Hei og gratulerer med ny jobb!
Planområdet er lagt inn i vår kopibase og vil bli tilgjengelig i www.nordlandsatlas.no i morgen.
Planen har feil Kommunenummer og PlanID, jeg har lagt inn korrekt 1805 og 2017010, når planen skal på høring regner jeg med det er i orden på alle objekter.
Plannavn synes noe ufullstendig, det bør være en stedsnavn eller skolens navn inkludert.

Mvh

Ole Kristian Furnes
Prosjektleder Arealplan
Kartverket Bodø
Tlf. /mob.: 32 11 87 67 / 971 46 249
Epost: ole.kristian.furnes@kartverket.no

Tlf. Kartverket: 08700
www.kartverket.no

Fra: Pedersen Ingrid Sværd [mailto:Ingrid.Pedersen@sweco.no]
Sendt: 21. november 2017 11:18
Til: Plannordland <plannordland@kartverket.no>
Emne: Varsel om oppstart av Detaljregulering Ny ungdomsskole, Narvik kommune

Hei,

Oversender varsel om oppstart av detaljregulering Ny ungdomsskole, Narvik kommune.

Mvh

Ingrid Sværd Pedersen
Arelaplanlegger
Narvik

ingrid.pedersen@sweco.no

Sweco Norge AS
Dronningens gt 52/54

NO-8509 Narvik
Telefon +47 76 96 56 80
www.sweco.no

http://www.nordlandsatlas.no/
mailto:ole.kristian.furnes@kartverket.no
http://www.kartverket.no/
mailto:Ingrid.Pedersen@sweco.no
mailto:plannordland@kartverket.no
mailto:ingrid.pedersen@sweco.no
http://www.sweco.no/
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