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1 Beskrivelse avtiltaket- formål med planarbeidet
1.1 Plangrep
Formåletmed planen er å omregulere formålettil områdetSkogveien 27 ligger på. I dag er
områdetregulerttil offentlig bebyggelse, og tiltakshaver ønsker nå å regulere om til
boligformål jf. anmodning om oppstartsmøte og planinitiativmottatt23.11.2020.
Detønskes tilrettelagtfor øktutnyttelsesgrad og bygging aven horisontal- og vertikaldelt
bolig over 2 plan med 4 leiligheter, men med mulighettil å øke antall boenheter til 6 ved
behov. Forslagsstiller ønsker øktutnyttelsesgrad i forhold til dagens plan på 20% på denne
parsellen. Byggehøyde tilpasses omkringliggende boligbebyggelse. Områdeter omfattetav
reguleringsplan for Midtre Ankenesstrand, og parsellen 45/971 er regulerttil offentlig
bebyggelse. Planlagtutbygging er i tråd med kommuneplanens arealdel for gamle Narvik
kommune vedtatt02.02.2017, men strider med gjeldende reguleringsplan, og derfor innledes
detnå en reguleringsprosess for området.
1.2 Begrunnelse for og fastsetting avplanens avgrensning
Forslagsstillers utkasttil plangrense følger grense for område avsatttil offentlig bebyggelse
etter gjeldende reguleringsplan. Der planområdetgrenser motvei settes plangrense i
senterlinjen til eksisterende vei. Narvik kommune mener plangrensen bør justeres til å
inkludere eiendommene i vest(45/435 og 45/721) og justeres moteiendomsgrensen i øst,
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men erenig i atplangrensen motvei settesi senterlinjen til eksisterendeveg jf. vedlagt
kartutsnittforområdet. Plangrensen motvei og veikrysskan evt. justeresi ettertid i
samarbeid med veg og park.
2Planområdetsstatus
Områdeteravsatttil boligbebyggelsei gjeldendekommuneplan forgamle Narvikkommune,
vedtatt02.02.2017. Områdeteri gjeldende reguleringsplan forMidtreAnkenesstrand vedtatt
24.02.1961 regulerttil offentlig bebyggelse. Mesteparten av45/435og 45/721 eravsatttil
boligformål i gjeldende reguleringsplan.
Detergittdispensasjon frakraveti KPLAom utarbeidelse avreguleringsplan forfradeling av
gnr.45, bnr.971 til boligformål. Detblesamtidig gittdispensasjon frajuridisketomtegrenseri
planen, samtfra arealformål i reguleringsplanen.
3Føringerfortiltaket
3.1 Aktuelle statligeføringer
Statligeplanretningslinjerforklima-og energiplanlegging og klimatilpasning
Statligeplanretningslinjerforsamordnetbolig-, areal-og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjerforbarn og planlegging
Retningslinjerforstøyi arealplanlegging T-1442
Retningslinjerforluftkvaliteti arealplanlegging T-1520
3.2 Forskriftom konsekvensutredning
Planforslagetvil ikkeutløsekravom konsekvensutredning i henhold til gjeldendeforskrift.
Arealbrukeravklarti overordnetplan.
3.3 Vann -og avløp, overvann
Deteri følgeNarvik Vann KF god kapasiteti området(sebildenedenfor). Ofoten Brann
visertil sin veiledernårdetgjeldertilrettelegging forbrannvesenet(NB! i veilederen skal det
ståTEK17 derdetstårTEK10).
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Kapasitetpå spillvann og overvann skal være ok. Overvannsledningen ned Svartdalsbakken
til bekkeinntak til høyre foreiendom 45/431, hardimensjon 315. Overvannsledningen videre
ned motsjø tilhørerNarvik kommune (se bilde nedenfor).

Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved regulering, detaljutforming og
prosjektering avtiltak. Terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og
overvannshåndtering skal samkjøres.
Åpne løsningerskal benyttes i alle tilfellerhvordette ermulig og hensiktsmessig. Håndtering
avnedbørskal fortrinnsvis skje gjennom infiltrasjon i grunnen og via åpne vannveier.
Naturlige flomveieri elleri nærhetavutbyggingsområderskal kartlegges og i størstmulig
grad bevares. Bekkelukking tillates ikke, og eksisterende bekkerskal bevares så nærtopp til
sin naturlige form som mulig. Detskal settesbyggegrense motovervannsystemer/åpne
grøfter, med en avstand på minst5 meter, avhengig avutformingen på grøft.
Deterkjentovervannsproblematikk i området, med blantannetflere flomhendelser.
Forslagsstillerskal sammen med veg og park og NVE finne løsningerforå bevare
flomveien.
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3.4 Veg og adkomst
Veg og park har følgende kommentarer til veg og adkomst:
Tilstrekkelig regulertvegareal som skal ligge på kommunens eiendom. Langs
Svartdalsbakken og Skogveien skal detvære minimum 9 meter bredde.
Plankartetskal vise byggegrenser langs offentlig kommunal veg.
På grunn avtopografien, anbefaler vi ateiendommen får atkomstfra Skogveien, men
atavkjørselen dras lengre unna kryssetmed Svartdalsbakken.
Atkomstutformes som avkjørsel med maksimalt4 meter bredde i tilknytningspunktet
og øvrig utforming iht. forskriften.
Detskal avsettes ettilstrekkelig parkeringsareal på egen eiendom.
Planforslagetvil føre til endrettrafikkmønster til og fra planområdet; fra barnehage til bolig.
Trafikken vil begrenses til boligene som etableres. Trafikksikker adkomstfor myke trafikanter
skal ivaretas og inngå i planen. Forslagsstiller utarbeider forslag til avkjøring, og vurderer
denne i samarbeid med veg og park.
3.5 Bebyggelse og grunnforhold
Forslagsstiller ønsker å føre opp en horisontal- og vertikaldelt6-mannsbolig i 2 etasjer. I
tilknytning til boligene vil detbli førtopp garasje eller carport, frittliggende eller
sammenhengende med boligene. Per i dag står detoppførtetbarnehagebygg på
eiendommen 45/971 som ble tattutavdriftfor flere år siden, samtnoen lekeapparater. Dette
er planlagtrevet. Deter oppgitti planinitiativetatutnyttelsesgraden ønskes lagtopp mot50
%. Etter kommunens vurdering er dette noe høyt, og vi ber derfor forslagsstiller vurdere om
man ved en så høyutnyttelse har plass til å imøtekomme kommuneplanens kravtil blant
annetlek, parkering og renovasjon i tillegg til bygningsmassen. Utnyttelsesgraden må
vurderes i detvidere planarbeidet.
Planområdetligger under marin grense, og er dermed etområde med mulig forekomstav
kvikkleire. Dette må vurderes grundig i planbeskrivelsen.
3.6 Uteoppholdsareal, lekeplasser og parkering
3.6.1 Uteoppholdsareal
I hht. §4.4 i kommuneplanens arealdel for gamle Narvik kommune skal alle boliger ha tilgang
til uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealeter de deler avtomta som ikke er bebygd eller
avsatttil parkering/innkjøring. Uteoppholdsarealetskal være egnettil rekreasjon, lek og
aktiviteter for ulike aldersgrupper. Arealetskal plasseres og utformes slik atgod kvalitet
oppnås, herunder forhold til sol og lys, støyog annen miljøbelastning.
Uteoppholdsarealetskal ikke ha støynivå høyere enn anbefalte grenseverdier, og ikke
helning brattere enn 1:3. Detskal tas inn i rekkefølgebestemmelser som sikrer atlekeplasser
er opparbeidetfør innflytting i første boenheti detaktuelle område. I planer og byggesaker
skal detredegjøres for hvordan kravtil uteoppholdsareal og lekeplass ivaretas. Plassering
avlekeplasser skal fremgå avreguleringsplaner. Alle boenheter skal ha etprivat
uteoppholdsareal. Felles uteoppholdsarealer skal ha tilgjengelighetfor personer med
funksjonsnedsettelser. Inntil 10 m2 avikke overbygd del avterrasser og takterrasser kan
regnes som uteoppholdsareal pr boenhet.
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3.6.2 Lekeplasser
Barnehageområdethari dag uteoppholdsareal som egnerseg godttil lek. Detbørvurderes
løsningersom erstatterdette områdeti detvidere planarbeidet. Deteri gjeldende
reguleringsplan forMidtre Ankenesstrand avsattlekeplass sørøstforplanområdet
(Hardhausveien). Hererdeti dag en liten balløkke og dumphuske. Lekeplassen bæreri dag
preg avmangel på vedlikehold. Kommuneplanens arealdel forgamle Narvik kommune har
følgende kravtil lekeplasser:
Lekeplass ved inngang
Detskal anleggeslekeplasspå fellesarealerforbolighus ellergrupperavhus som
inneholder5 boenheterellerflere. Avstanden til inngang skal være mindre enn 50 m. Hver
plass skal være på minst150 m²og skal betjene maksimum 15 boenheter. Forboliggrupper
med 5 boenheterellerfærre, kan størrelsen på plassen reduseres til 50 m².
Nærlekeplass
Detskal være minst15 m²areal pr. boenhet. Lekeplassen skal ligge nærmere inngang enn
150 m og skal være minst1,5 daa. Den skal betjene maksimum 100 boenheter. Arealetkan
deles på mindre enheter, men ikke mindre enn 0,5 daa. Formindre boligfeltmed færre enn
10 boenheterkan nærlekeplassen og lekeplassen ved inngang slåssammen til én enhet,
minst1 daa storog inntil 100 m i gangavstand fra inngang.
Strøkslekeplass
Detskal være minst10 m²areal pr. boenhet. Plassen skal ligge nærmere inngang enn 500
m og skal være minst5 daa. Den skal betjene maksimum 500 boenheter. Arealetkan deles
opp i mindre enheter, men ikke mindre enn 2,5 daa.
I middelstettog åpen bebyggelse kan avstanden til inngang økestil 1000 m. Likeså kan
skolegård ellerannetoffentlig areal godkjennes som strøkslekeplass, dersom detkan
godtgjøres atplassen ellerarealetskal holdes åpen forfri lek.
Nærlekeplassog strøkslekeplass kan slåssammen til én enhet, minst5 daa stor, nårhele
områdetikke omfatterflere enn 150 boliger.
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Kvalitetskravtil lekeplasser følger av§ 4.4.4 i kommuneplanens arealdel for gamle Narvik
kommune.
Kommentarer fra Miljørettethelsevern:
Detburde tilrettelegges for lekeområde for barn om leilighetene er rettetmot
barnefamilier. Her burde dettas hensyn til belysning, varierende lekeapparater,
benytte naturlige høydeforskjeller, unngå bruk avgummi som fallunderlag.
Gunstig å legge til rette for benker/uteområder i tilknytning til lekeområdetfor å
fremme sosiale møteplasser for beboerne.
3.6.3 Parkering
I plan,- bygge og delingssaker, herunder også seksjonering og endringer avbrukstillatelse
skal detavsettes plass for sykler og biler i samsvar med kravgitti tabell 2. Plass skal
avsettes på egen grunn eller i fellesanlegg innenfor angittkravtil avstand.
Kommunen er deltinn i følgende sone A, B og resten avkommunen. Planområdetfaller inn
under “resten avkommunen” (se tabell 2).
Uteoppholdsareal skal prioriteres løstforan parkering. For boligparkering er detkravom
tilgang til ladefasilitetpå etminimum av20 % avparkeringsplassene.
Oppstillingsplasser for sykkel skal etableres med fastmonterte sykkelstativ, letttilgjengelig
fra gateplan, i henhold til tabell 2. For publikumsrettede virksomheter og boligkomplekser
med mer enn 4 boenheter skal sykkelparkeringen være under tak. Bestemmelsen omfatter
områdene Håkvik, Ankenes, Fagernes, Narvikhalvøya og Øyjord. Før detgis brukstillatelse
skal sykkelparkering være opparbeidet. I plan- og byggesaker skal detredegjøres for
hvordan disse hensynene er ivaretatt.
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I tilknytning til boligene planlegges detoppførtgarasje ellercarport, frittliggende eller
sammenhengende med boligene.
3.7 Grunneier
Planområdetomfatteri hovedsak eiendommen 45/971 som eiesavOMTBBL, men også
45/1 som eiesavNarvik kommune, 45/435 som beståraven privatenebolig og eies av
privatpersoner, og 45/721 som beståraven privatenebolig/veg og som eies av
privatpersoner/Narvik kommune.
3.8 Grøntstruktur
Alle tiltak skal utformes med tanke på å sikre miljøeti etglobaltog lokaltperspektiv. Alle
reguleringsplanerskal utarbeidesmed mål om å legge til rette forfremtidsrettede miljø- og
klimaløsninger.
Detgåren bekk gjennom området. Naturlige flomveieri elleri nærhetavutbyggingsområder
skal kartlegges og i størstmulig grad bevares. Bekkelukking tillatesikke, og eksisterende
bekkerskal bevares så nærtopp til sin naturlige form som mulig. Detskal settes
byggegrense motovervannsystemer/åpne grøfter, med en avstand på minst5 meter,
avhengig avutformingen på grøft. Underfølgerveg og parks kommentarertil bekkeløpet:
Plankartetskal vise byggegrenserlangsvassdrag. Byggegrensene skal være iht.
kommuneplanens arealdel.
Bekkeløpetskal være åpent, avhensyn til samfunnssikkerhet(klimaendringer,
flomkapasitetog behovfortilsyn, beredskap og overvåkning).
Den delen av45/1 som bekken liggerpå, skal reguleresfriområde/hensynssone og
være i kommunens eie. Bekkeløpetskal være tilgjengelig, og detskal være mulig å
komme til med maskiner.
Bekken inkl. sidearealerog -vegetasjon harverdi med tanke på biologisk mangfold
og detforutsettervi blirivaretatti alle henseender.
I gjeldende reguleringsplan forMidtre Ankenesstrand erdetavsattflere større friområder
både sørog nord forplanområdet. Deterikke opparbeidetlekeplass på noen avdisse
områdene, med unntak aven liten balløkke og dumphuske i sør-øst(Hardhausveien).
Kommentarfra miljørettethelsevern:
Grøntområderpå planområdetburde tas vare på i størstmulig grad forå fremme
trivsel og avmiljøhensyn.
Forslagsstillerharingen planerom å fylle igjen bekken, og gåri dialog med NVE og veg og
park forå finne gode løsningersom skal ivareta denne på bestmulig måte.
3.9 Støy, støvog forurensning
Retningslinje forbehandling avstøyi arealplanlegging skal leggestil grunn i planarbeidet.
I følge miljørettethelsevern liggerplanområdetutenforde kjente områdene for
luftforurensning fra E6. Retningslinjerforluftkvaliteti arealplanlegging T-1520 legges til
grunn i planarbeidet.
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3.10 Landbruk
Planforslagetberørerikke landbruk.
3.11 Landskap og bygningersutforming
Iht. kommuneplanensarealdel forgamle Narvik kommune, vedtatt02.02.2017, stilles det
høye kravtil estetikk, utforming og materialkravinnenforhele planområdet. Nye områder,
bygningerog anlegg, samtendring aveksisterende skal utformes i samspill med
omgivelseneskarakterog form. Bebyggelse skal ha bygningsformer, volumerog
materialvalg som ertilpassetomgivelsene og detaktuelle stedetskarakter. Estetisk veileder
forNarvik legges til grunn forsaksbehandling og utbygging.
I mottattplaninitiativoppgis detatplanlagtbebyggelse skal ha flatttak, og atbebyggelsen
ikke vil skille seg formye utda områdetforøvrig harersværtvariertog sammensatt
bebyggelse. Kommunen erenig i atområdetharen variertog sammensattbebyggelse, men
den omkringliggende bebyggelsen har, med kun få unntak, saltak. Utforming med saltak vil
derforkunne dempe inntrykketavnybebyggelse med tanke på omkringliggende boliger.
Tiltaketvil gi minimale virkningerforlandskap og omgivelser. Bebyggelse i skrånende
terreng vil følge terrenget. Nybebyggelse vil ikke bryte med silhuetteri landskapetettersom
områdetskrårvidere oppover.
3.12 Naturmangfold og miljø
Biologisk mangfold skal vurderes jfr. de miljørettslige prinsippene §§ 8 - 12 i
naturmangfoldloven. Mulige konsekvenserfornaturmangfold skal utredes i ROS-analysen.
Detkreves tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag forå forutse eventuelle negative konsekvenser
fornaturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 8. Dersom eksisterende kunnskapsgrunnlag
vurderessom utilstrekkelig, kreves supplerende undersøkelser.
Veg og park viserhersærlig til bekken inkl. sidearealerog -vegetasjon som liggervestfor
planområdet. Denne harverdi med tanke på biologisk mangfold og den forutsettes ivaretatti
alle henseender.
3.13 Friluftsliv/folkehelse
Generell vurdering avområdet.
3.14Utbyggingsavtale/rekkefølgekrav
Deterikke meldtbehovforutbyggingsavtale.
noe som kommunen senere skal overta.

Deterhellerikke

oppgittatdetskal

bygges

3.15 Terrenginngrep
Ved alle typerterrenginngrep og utbygging skal man vise aktsomheti forhold til mulig
skredfare. Dette gjelderbåde ved graving og utfylling avmasser, oppsettavbygningereller
andre konstruksjonerog ved hogst. En skal være særlig varsom i bratte områdermed
løsmasserog i leirområderundermarin grense derdetkan finnes sonermed skredfarlig
leire.
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Deterikketillattålukkebekker,
og kantvegetasjonen skal bevares. Eventuellebruer,
kulverterog stikkrennerskal dimensjonerestil å tåleen 200-årsflom med pluss20%
klimafaktorog konstruerespåen slik måte attiltaketikkegirøktfareforflom
og erosjon.
Ved utbygging nærmereenn 20 meterfrabekkeløp kan detutøvesskjønn derbekk/elv
liggerdypti terrenget. Ved utbygging avelverog elvesletternærmereenn 50meterkan det
utvisesskjønn i sakerderelven liggerdypti terrengetog elvebredden haren visshelning.
Naturligeflomveierskal kartleggesog i størstmulig grad bevares. Bygningerog anlegg ved
flomveierskal utformesslikattilstrekkelig sikkerhetoppnås. Langsbekker, elverog
elvesletterskal kantvegetasjonen bevaressom en buffersonepåminst2 meter. Denne
fungerersom en erosjonssikring og eri tillegg viktig forbiologiskmangfold.
3.16Kulturminnerog kulturmiljø
Planområdetberørerikkeregistrertekulturminner.
kulturminneloven.

Minnerom generell aktsomhetspliktjfr.

3.17 Avfallshåndtering
DeterHRS som stårforavfallshåndteringen i Narvik kommune. Planforslagetskal gjøre
redeforhvordan avfall planleggeshåndtert. Plassering avrenovasjonsanlegg avklaresmed
renovasjonsselskapet, og dokumenteresved søknad om igangsetting.
3.18Annet
Fellesbehandling avplan og byggesak: Deterforeløpig ikkevurdertbehovforfelles
behandling. Men utbyggervil vurdereom detvil værelønnsomtføroppstartvarsles.
nærmereveiledning om parallell behandling, sevedlagteutdrag avKMDs
Reguleringsplanveilederpkt2.9.

For

Kravtil fagkyndighet: Kommunen måvurdereatkravtil fagkyndighetjf. § 3i forskriftom
behandling avprivateforslag til detaljregulering etterplan-og bygningsloven, eroppfylt. På
tidspunktetoppstartsmøtefantsted erkravtil fagkyndighetoppfyltmed SwecoNorgeAS
v/RonnyDahl som planfaglig konsulent.
Regionaltplanforum: Deterikkevurdertsom
planforum.

aktueltå bringe planforslagetinn forregionalt

4ROS -analyse
ROS -analyseskal utarbeidesi henhold til DSB sin veilederforROS i arealplanlegging. Det
opplysesi planinitiativetatman i forbindelsemed detaljreguleringen skal benytte
Fylkesmannenssjekkliste forROS-analyse. Denneskal væreiht. DSB sin veileder.
5Konklusjon
Utfraen samletvurdering, anbefalerkommunensadministrasjon oppstartavplanarbeidet
med planavgrensning som vedlagt.
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6 Kravtil videre planarbeid
6.1 Kravtil medvirkning
Narvik kommune anbefalerå bruke nyveilederfra Oslo kommune “Medvirkning i innsendte
reguleringsplaner” i tillegg til detsom erangitti PBL kap.5. Minnerom ataktivmedvirkning
fra gruppersom kreverspesiell tilrettelegging, herunderbarn og unge tassærlig ansvarfor.
Forslagsstillervarslerved eventuell oppstartavplanarbeidettil høringsinstanser, berørte
naboerog med avisannonse i Fremover. Forslagsstilleroversendertekst, pdfog sosi-fil av
planavgrensning til kommunen, som leggerdetutpå kommunens hjemmeside. Referatfra
oppstartsmøtetskal vedlegges som en del avvarsel om planoppstart.
6.2 Komplettplanforslag
Gebyri hht. Narvik kommunesgebyrregulativ. Planforslagetbehandlesnårkommunen anser
planforslagetsom komplett. Førplanforslagetanses som komplettmå følgende dokumenter
leveres:
Planforslagetskal inneholde:
Planbeskrivelse i word- og pdf-format.
Innkomne merknaderved varsel om oppstartmed skriftlige kommentarfra
forslagsstillerskal inngå i planbeskrivelsen.
Planbestemmelseri word- og pdf-format. Mal forbestemmelseroversendes.
Plankarti SOSI og Pdf(A3). Plankartetskal godkjennesavkommunens
GIS-ansvarlig førplanen tas opp til behandling.
Planskjema forNordland. Mal forplanskjema oversendes.
ROS-analyse
VA-plan, prinsipiell.
Situasjonsplan/terrengsnitt
3D-modelleravplanlagttiltak med sol/skyggediagram
Nødvendige utredninger
Alle illustrasjonerskal vise maksimal utnyttelse avhva planen åpneropp for.
Følgende føringergjelderforprosjektet:
Kommuneplanens arealdel med generelle bestemmelserog retningslinjer,
bestemmelserog retningslinjerfordetaktuelle arealbruksformålet, og eventuelle
hensynssoner.
KommunensVA-norm.
Statens vegvesensvegnorm.
Kommunensgebyrregulativ.
HRS sine retningslinjerforrenovasjon.
Statlige planretningslinjerforklima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
Statlige planretningslinjerforsamordnetareal- og transportplanlegging.
Statlige planretningslinjerforbarn og ungesinteresseri planlegging.
Retningslinjerforstøyi arealplanlegging T- 1442.
Retningslinjerforluftkvaliteti arealplanlegging T-1520.
Veilederfra Ofoten Brann IKS.
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7 Framdrift
Narvik kommune harinformertom saksgangen etterplan- og bygningsloven.
Saksbehandlingstid fra komplettplanforslag ermottatttil første gangsvedtak i saken er12
uker.
Deterikke lagtopp til overordnetfremdrift.
Planlagtdato forvarsel om oppstart: Så snartdetlarseg gjøre og referatfra
oppstartsmøte foreligger.
Planlagtdato forinnsending avkomplettplanforslag: Etterinnspill.
Behovformøterunderveis vurderesfortløpende, f.eks mellom varsel om oppstartog
innsending avplanforslag.
Referatetog Narvik kommunes merknaderog innspill byggerpå de opplysningerog
planfaglige forhold som forelå på dettidspunktetoppstartsmøtetfantsted.
Detgjøresoppmerksom på athverken oppstartsmøte ellermøtereferatetgirnoen avde
enkelte parterrettigheteri den senere saksbehandlingen. Naboprotester, protesterfra
beboerorganisasjoner, kravfra offentlige myndighetermv. vil kunne føre til kravom endring
avprosjekter, evt. endring avframdriften forprosjektet.

Med vennlig hilsen
Linda Gabrielsen
Arealplanlegger
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