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Sluttbehandling - Detaljregulering for Fagerjord vannverk 

 
Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende 

 
innstilling: 
 

Følgende merknader er behandlet: 

 

Nordland Fylkeskommune (NFK) 

Merknadens pkt. 1, 2, 3 og 4 tas til orientering 

Merknadens pkt. 5 tas til etterretning 

 

Statens vegvesen (SVV) 

Merknadens pkt. 1 og 3 tas til orientering 

Merknadens pkt. 2 tas til etterretning 

 

Bane NOR 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering 

 

Statskog 

Merknadens pkt. 1 tas til orientering  

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 

Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til orientering 

 

Mattilsynet 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering 

 

Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) 

Merknadens pkt. 1, 2 og 4 tas til orientering 

Merknadens pkt. 3 tas til etterretning 



 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for 

Fagerjord vannverk med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse revidert 27.02.2020 med 

vedlegg, planID 2018005. 

 

Møtebehandling fra Hovedutvalg for plan og utvikling 15.09.2020 

 

PLAN - behandling: 

Votering: Rådmannens forslag - enstemmig vedtatt. 

 

PLAN- 031/20 Innstilling: 

innstilling: 
 

Følgende merknader er behandlet: 

 

Nordland Fylkeskommune (NFK) 

Merknadens pkt. 1, 2, 3 og 4 tas til orientering 

Merknadens pkt. 5 tas til etterretning 

 

Statens vegvesen (SVV) 

Merknadens pkt. 1 og 3 tas til orientering 

Merknadens pkt. 2 tas til etterretning 

 

Bane NOR 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering 

 

Statskog 

Merknadens pkt. 1 tas til orientering  

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 

Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til orientering 

 

Mattilsynet 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering 

 

Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) 

Merknadens pkt. 1, 2 og 4 tas til orientering 

Merknadens pkt. 3 tas til etterretning 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for 

Fagerjord vannverk med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse revidert 27.02.2020 med 

vedlegg, planID 2018005. 

 

Møtebehandling fra Narvik kommunestyre 01.10.2020 

 

KST - behandling: 

Votering: Hovedutvalg for plan og utviklings innstilling - enstemmig vedtatt 

 

KST- 130/20 Vedtak: 

 

Følgende merknader er behandlet: 

 

Nordland Fylkeskommune (NFK) 

Merknadens pkt. 1, 2, 3 og 4 tas til orientering 

Merknadens pkt. 5 tas til etterretning 

 

Statens vegvesen (SVV) 



Merknadens pkt. 1 og 3 tas til orientering 

Merknadens pkt. 2 tas til etterretning 

 

Bane NOR 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering 

 

Statskog 

Merknadens pkt. 1 tas til orientering  

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 

Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til orientering 

 

Mattilsynet 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering 

 

Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) 

Merknadens pkt. 1, 2 og 4 tas til orientering 

Merknadens pkt. 3 tas til etterretning 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for 

Fagerjord vannverk med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse revidert 27.02.2020 med 

vedlegg, planID 2018005. 

 

 

Rådmannen i  Narvik,  

Lars Skjønnås 

 

 

Saken oversendes …………………………….. for behandling. 

 

Ordføreren i Narvik, 

Rune Edvardsen 

 
 

 

SAKSUTREDNING : 
 

Innledning. 
Forslag til detaljregulering for Fagerjord vannverk er mottatt fra Sweco Norge AS avd. Narvik på 

vegne av forslagsstiller, Narvik Vann KF. Planforslaget fremmes som detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven § 12-3. 

 

Hensikten med planarbeidet er å sikre vannverksanlegget innenfor området iht. Plan- og 

bygningsloven, samt sikre nedslagsfeltet med hensynssoner og bestemmelser. Formålet med 

hensynssoner er å beskytte vannverkets kilde mot forurensning.  

 

Planforslaget har vært sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Denne saken gjelder 

merknadsbehandling og vedtak av planforslaget med endringer etter høring og offentlig ettersyn. 

 

Faktadel. 
Planforslaget 

Planforslaget berører eiendommene gnr./bnr./fnr. 108/1, 88/1, 91/1, 37/1, 37/1/1, 37/2, 37/7, 37/14, 

36/4, 36/4/1, 36/5, 36/5/1, 36/5/3, 36/6, 36/8, 35/54 og 36/55. Planforslaget berører også FV. 7575 – 

Rombaksveien hvor vannverket har adkomst fra. 



 

Området som blir berørt av planforslaget er på ca. 8,0 km2. Bortsett fra eksisterende vannverk, 

jernbanen og høyspentlinjer finnes det ingen bebyggelse innenfor planområdet. Eksisterende jernbane 

og FV. 7575 – Rombaksvegen (gamle E6) krysser planområdet i retningen vest-øst. 

 

Planområdet er i Kommuneplanens arealdel for gamle Narvik kommune, vedtatt 02.02.2017, avsatt til 

formålet Landbruk-, natur-, fritid-, og reindriftsområde (LNFR). Området omfattes også av 

hensynssone H110 – nedslagsfelt drikkevann, H310 – aktsomhetskart skred, H310_1 faresonekart 

skrev, H370 høyspenningsanlegg og H710_5 – Båndlegging for regulering etter plan- og 

bygningsloven – Dobbeltspor Ofotbanen jf. Kommuneplanens arealdel for gamle Narvik kommune.  

 

Planforslaget er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jf. 

Konsekvensutredningsforskriften, ettersom tiltaket ikke vurderes til å medføre vesentlige virkninger 

for miljø eller samfunn. Det vises her til vurdering fra planfaglig konsulent. 

 

Planprosess 

Oppstartsmøte ble avholdt 24.10.2018. Det ble meldt om oppstart av planarbeidet, og direkte berørte 

grunneiere, naboer og overordnede myndigheter ble tilskrevet i brev, datert 31.01.2019 med 

høringsfrist 28.02.2019. Planforslaget ble så utarbeidet og oversendt kommunen 19.12.2019. 

Planforslaget ble 1. gangsbehandlet administrativt den 02.04.2019 i sak med referanse 038/20 med 

følgende vedtak: 

  

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 og 12-14, legges forslag til 

detaljreguleringsplan for Fagerjord vannverk, planID 2018005, siste revisjonsdato 27.02.2020, 

ut til offentlig ettersyn i sju-7- uker fra utlysningsdato. 

 

Planforslaget ble sendt på høring til regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 03.04.2020-22.05.2020. Invitasjon til 

medvirkning regnes som ivaretatt. 

 

ROS-analyse er gjennomført og er kort oppsummert i planbeskrivelsens kap. 6.6, og finnes i sin helhet 

vedlagt. 

 

For nærmere redegjørelse vises det til vedlagt planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og andre 

vedlegg. Hverken plankart, reguleringsbestemmelser eller planbeskrivelse er revidert etter offentlig 

ettersyn. Kommunen mottok tiltakshavers kommentarer til merknader etter offentlig ettersyn den 

04.06.2020, og startet da prosessen med 2. gangsbehandling.    

 

Økonomi 
Planforslaget er av privat karakter, og forventes ikke å ha direkte innvirkning på kommunens 

økonomiplan. 

  

Merknadsbehandling offentlig ettersyn 
Saksframlegget til 2. gangsbehandling omhandler offentlig ettersyn, innkomne merknader, 

rådmannens kommentar og videre behandling. I høringsperioden kom det 7 uttalelser/merknader, i 

tillegg til kontrollrapport fra kartverket. Disse følger saken som vedlegg. Det samme gjør 

forslagsstillers kommentarer til merknadene. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor med 

rådmannens kommentarer. 

  

Nordland Fylkeskommune (NFK) 

1. Planen er klart og entydig fremstilt og tjener etter fylkeskommunens vurdering dermed sitt 

formål som både juridisk dokument og som informasjon til publikum om hvilke restriksjoner 

som er knyttet til de ulike områder.  

2. NFK er fornøyd med at kommunen gjennom å sikre drikkevannskilden og vannverket med 

hensynssone med tilhørende planbestemmelser bidrar til å følge opp Regional plan for 

vannforvaltning. 

3. Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 



arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. 

4. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. Melding om 

eventuelle funn av kulturminner sendes til Nordland fylkeskommune v/kulturminneseksjonen og 

Sametinget. 

5. Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

  

Rådmannens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2. Tas til orientering. 

3. Tas til orientering. 

4. Tas til orientering. 

5. Tas til etterretning. Kommunen kan ikke se å ha mottatt uttalelse fra Sametinget.  

  

Statens vegvesen (SVV) 

1. Til denne sak uttaler vi som forvalter av riksveg på vegne av staten og oss som sektormyndighet 

for vegtransport, med fokus på trafikksikkerhet.  

2. Gjør oppmerksom på at E6 om Rombaksbru ennå ikke er nedklassifisert til fylkesveg slik det 

fremgår i planbeskrivelsen og saksutredning.  

3. Vurderer at planutkastet gir tilfredsstillende trafikale løsninger. Ingen flere merknader til 

planforslaget slik det foreligger. 

  

Rådmannens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2. Tas til etterretning. Veien planlegges overført formelt fra europavei til fylkesvei, og vil i 

fremtiden ha klassifiseringen fylkesvei. Reguleringsplanen skal gjelde for fremtiden. Det 

understrekes likevel at arbeidet ved vannverket skal skje på en slik måte at krav til avstand 

ivaretas enten det er E6 eller fylkesveg.  

3. Tas til orientering. 

  

Bane NOR 

1. Bane NOR vil sikre at vi ikke havner i en situasjon som vanskeliggjør tiltak i tilknytning til 

jernbanen, eller etablering av fremtidig dobbeltspor.  

2. Vi har gitt uttalelse til foreløpig utkast av planforslaget i brev datert 09.12.2019. Her ber vi om 

at det tas inn i bestemmelsene at drift og vedlikehold av eksisterende jernbane og etablering av 

ny jernbaneinfrastruktur tillates innenfor hensynssone for drikkevann. Dette er ivaretatt i 

bestemmelsene ved offentlig ettersyn. Forutsetter derfor at planforslaget ikke vil påvirke 

mulighetene for fremtidig drift, vedlikehold og utvikling av jernbanen, og har ingen ytterligere 

merknader til planforslaget. 

  

Rådmannens kommentar: 

1. Tas til orientering. Menes ivaretatt i planforslaget. Det er sikret i reguleringsbestemmelsene at 

det kan utføres tiltak i tilknytning til jernbanen, samt etablering av fremtidig dobbeltspor i 

området (pkt. 5.1 avsnitt 4). 

2. Tas til orientering. Menes ivaretatt i planforslaget før offentlig ettersyn.  

  

Statskog 

1. Ingen merknader til planforslaget. 

 



Rådmannens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

  

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 

1. DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av mineralske 

ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift.  

2. Kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil 

omfattes av mineralloven. 

3. Ingen ytterligere merknader til planforslaget. 

  

Rådmannens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2. Tas til orientering. 

3. Tas til orientering. 

 

Mattilsynet 

1. For hensynssone til drikkevannskilden skal det være relevante, og i tilstrekkelig grad konkrete 

bestemmelser om tiltak og aktiviteter som ikke tillates. I planbeskrivelsen kommer det godt frem 

hva det er lov til og hva det ikke er lov til innen hensynssonen, dette mener vi er viktig og godt 

dekket i denne saken.  

2. Ingen ytterligere kommentarer til planforslaget. 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2. Tas til orientering. 

 

Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) 

1. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av 

kommuner med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til 

reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av 

brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber 

kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den 

enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke 

konkret uttalelse i denne saken. 

2. For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til veiledere på 

www.nve.no/arealplan. 

3. NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til 

flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 

dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 

4. Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord (rn@nve.no) 

kontaktes med en konkret forespørsel.  

  

Rådmannens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2. Tas til orientering. 

3. Tas til etterretning. Kommunen mener dette er ivaretatt i bestemmelsene jf. rådmannens 

vurdering nedenfor. NVE er også konsultert via telefon i etterkant av offentlig ettersyn. 

4. Tas til orientering. NVE er konsultert via telefon i etterkant av offentlig ettersyn, og har ingen 

ytterligere kommentarer til planforslaget slik det foreligger. 



 

Rådmannens vurdering: 
Innledningsvis finner rådmannen det hensiktsmessig å poengtere at kommunen er bevisst på at hver 

enkelt plan skal behandles individuelt utfra samme føringer og lovverk. Kommunens rolle er å ha en 

aktiv og bestemmende rolle ved utarbeidelse av planer, samt om innholdet i planforslagene. 

Kommunens ansvar etter reglene om behandling i §§ 12–8 til 12–10 er gjeldende. Kommunen har 

ansvaret for både rammer, innhold og fremdrift av planarbeidet, og da må prosessen legges opp som et 

tett samarbeidsprosjekt mellom kommunen og de private, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-2, 3-3, 12-2 

og 12-3. 

   

Til 1. gangsbehandling vurderte enhetsleder at det i planforslaget var tilstrekkelig redegjort for 

sikringen av vannverksanlegget og nedslagsfeltet, samt de konsekvenser dette vil medføre for 

omgivelsene og berørte parter. Rådmannen viser til enhetsleders vurderinger i vedlagt saksframlegg 

fra 1. gangsbehandling av planforslaget i tillegg til merknadsbehandlingen ovenfor. 

 

Landskapsanalyse, byggehøyde, utnyttelsesgrad  

Planforslaget medfører ikke endringer i landskapet.  

 

Hensynssoner  

Innenfor planområdet ligger hensynssonene H110 - Nedslagsfelt drikkevann, H310 - Ras og skredfare, 

H370 - Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler), og H710 - Båndlegging for regulering etter plan- 

og bygningsloven. Etter Rådmannens mening er hensynssonene tilstrekkelig ivaretatt i planbeskrivelse 

og reguleringsbestemmelser. Det er også gitt tydelige bestemmelser som sikrer nødvendig vedlikehold 

og utbedring av de tre eksisterende høyspenningsanleggene, samt etablering av ny jernbanestruktur 

med tilhørende anlegg, og nødvendig bebyggelse innenfor hensynssone H110 Nedslagsfelt 

drikkevann. Etter rådmannens vurdering er eksisterende høyspenningsanlegg, samt eksisterende og 

fremtidig jernbanestruktur innenfor området ivaretatt i planforslaget.  

 

Det er knyttet strenge bestemmelser til hensynssone H110 Nedslagsfelt for drikkevann. Disse er etter 

Rådmannens vurdering helt nødvendige for å beskytte vannverkets kilde mot forurensning og sikre 

god vannkvalitet.  

 

Skred  

Planlagt tiltak ligger innenfor hensynssone H310_1 i kommuneplanens arealdel og faresone 1/100 i 

skredkartlegging gjennomført av NGI i 2016. Tiltaket vurderes til å være innenfor akseptabel risiko 

iht. TEK17. Det er i tillegg tatt med bestemmelser som skal være med på å redusere risikoen for 

person- og bygningsskader. Det tillates blant annet ikke bebyggelse med varig opphold innenfor 

området. NVE er konsultert via telefon i etterkant av høringen, og har ingen kommentarer til 

planforslaget slik det foreligger utover deres generelle svar i forbindelse med offentlig ettersyn 

(vedlagt). 

 

Trafikkforhold og teknisk infrastruktur  

Nasjonal vegdatabank viser at det er en del registrerte trafikkulykker langs denne delen av Ev6 

(fremtidig Fv. 7575) like ved planområdet. Statens vegvesen har informert om at veien ennå ikke er 

nedklassifisert til fylkesvei, men ettersom Hålogalandsbrua nå er åpnet og E6 føres over denne, 

forventes det en reduksjon i trafikkmengde forbi planområdet. Veien planlegges overført formelt fra 

europavei til fylkesvei etter at oppgradering av veien er ferdigstilt. 

 

Det er regulert inn en privat veg til vannbehandlingsanlegget med avkjørsel fra EV6/ FV. 7575 med 

frisiktsone på 4*115 meter. Snuplass dimensjonert for lastebil er tenkt etablert innenfor formålet 

BFV1 (jf. vedlagt plankart).  

 

Barn og unge  

Det er ikke registrert noen plasser at området brukes av barn og unge. Dersom området brukes av barn 

og unge, er det nok mest sannsynlig i forbindelse med friluftsliv (turgåing) sammen med voksne. I 

området rundt vannverket skal det ikke oppholde seg barn og unge eller andre uvedkommende. 

Innenfor arealformålet “vannforsyningsanlegg, BVF 1” tillates det sikringsgjerder knyttet til 



vannforsyningsanlegget. Rådmannen oppfordrer til slik sikring rundt vannforsyningsanlegget for å 

forhindre uønsket ferdsel samt minimere faren for ulykker som følge av eventuell ferdsel.   

 

Friluftsliv  

I friluftskartlegging utført i regi av Nordland fylkeskommune er planområdet del av et større område 

markert som viktig friluftsområde. Områdets karakter tilsier at deler av området kan brukes i 

forbindelse med turgåing. Det er kun området i umiddelbar nærhet til vannforsyningsanlegget (sone 0 

jf. Planbeskrivelsen) som vil kunne bli begrenset i form av inngjerding, for å forhindre unødvendig 

ferdsel i området. Planforslaget vurderes derfor til å ikke ha betydelig innvirkning på bruken av 

friluftsområdene i planområdet. I planforslaget er resterende LNFR-område og bestemmelsene 

videreført fra kommuneplanens arealdel.  

 

Naturmangfold- og kulturminneloven  

I saker som berører naturmangfold skal i henhold til naturmangfoldloven § 7 vurderinger og 

vektlegging av §§ 8-12 fremgå av vedtaket. Det er ifølge naturbase ikke registrert noen arter av særlig 

stor forvaltningsinteresse innenfor planområdet, eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er 

heller ikke registrert noen viktige naturtyper eller naturområder innenfor planområdet, eller i 

umiddelbar nærhet til planområdet. 

  

Planforslaget vurderes til ikke å ha særlig innvirkning på det biologiske mangfoldet eller de 

landskapsmessige kvalitetene i området. Planforslaget vurderes i tilstrekkelig grad til å ivareta kravene 

jf. Naturmangfoldloven. 

 

Det er ikke registrert kulturminner i området som blir berørt av tiltaket. Det er i tillegg tatt inn en 

bestemmelse som ivaretar dette. Planforslaget vurderes ikke til å medføre konsekvenser for 

kulturminner eller kulturmiljø.  

 

LNFR – område 

I LNFR-områder gjelder et generelt forbud mot iverksetting av tiltak som angitt i plan- og 

bygningsloven § 1-6 som ikke er i samsvar med arealbrukskategorien. Forbudet omfatter også 

plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg som nevnt i plan- og bygningslovens § 

20-1 første ledd bokstav j), og som ikke skal stå mer enn 2 måneder.  

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Planforslaget i sin helhet er ikke endret etter offentlig ettersyn, og det foreligger heller ingen 

innsigelser til planforslaget. Etter rådmannens vurdering kan kommunestyret gjøre endelig 

planvedtak.  

 

Konklusjon 
Rådmannen vurderer det som svært positivt at drikkevannskilden og vannverket sikres med 

hensynssoner og tilhørende bestemmelser. Rådmannen slutter seg til uttalelsen fra Nordland 

fylkeskommune (brev av 20.05.2020) om at planen bidrar til å følge opp Regional plan for 

vannforvaltning, og tjener sitt formål som både juridisk dokument og som informasjon til publikum 

om hvilke restriksjoner som er knyttet til de ulike områder.  

 

Narvik kommune legger til grunn FNs bærekraftsmål i sine planer og arbeid, og denne planen vurderes 

til å være i tråd med intensjonene i disse målsetningene. Det trekkes særlig frem bærekraftsmål 6 rent 

vann og gode sanitærforhold. 

 

Plandokumentene er tilfredsstillende utarbeidet, og problemstillinger og konsekvenser som følge av 

forslaget er godt nok utredet og belyst for å kunne gjøre et vedtak om å godkjenne eller avvise 

planforslaget. Ut fra en samlet vurdering av planforslaget og de innkomne merknadene vil rådmannen 

anbefale at Narvik kommunestyre vedtar planforslaget. 

  

Dersom kommunestyret ikke vil vedta planforslaget slik det foreligger, må dette begrunnes og saken 

tilbake til rådmannen for eventuelle endringer. 

 



Innstilling. 
Følgende merknader er behandlet: 

 

Nordland Fylkeskommune (NFK) 

Merknadens pkt. 1, 2, 3 og 4 tas til orientering 

Merknadens pkt. 5 tas til etterretning 

 

Statens vegvesen (SVV) 

Merknadens pkt. 1 og 3 tas til orientering 

Merknadens pkt. 2 tas til etterretning 

 

Bane NOR 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering 

 

Statskog 

Merknadens pkt. 1 tas til orientering  

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 

Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til orientering 

 

Mattilsynet 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering 

 

Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) 

Merknadens pkt. 1, 2 og 4 tas til orientering 

Merknadens pkt. 3 tas til etterretning 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for 

Fagerjord vannverk med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse revidert 27.02.2020 med 

vedlegg, planID 2018005. 

 

Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 avviser Narvik kommunestyre detaljregulering for 

Fagerjord vannverk med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse revidert 27.02.2020 med 

vedlegg, planID 2018005. 

Begrunnelse: 

… 
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