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Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for del av Prestjordneset 
 
Delegert myndighet Møtedato Politisk saksnr. 
Hovedutvalg for plan og utvikling  171/21 

 
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. 12-11, legges forslag til detaljreguleringsplan for del av 
Prestjordneset, planID 2019010, ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i 6-seks- uker fra 
utlysningsdatoen. 
 
 
Saksutredning: 
 
Fra Landskapsarkitekt John Lie er det på vegne av forslagsstiller og tiltakshaver Rogers Maskin og 
Transport AS v/ Roger Martinsen, mottatt forslag til detaljregulering for del av Prestjordneset. 
Planbestemmelser og beskrivelse er datert 15.01.2021, siste revisjon mottatt 12.05.2021. 
Planforslaget fremmes som detaljregulering etter plan- og bygningsloven (heretter kalt pbl) § 12-3.  
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette fritids- og turistanlegg med korttidsplasser for bobiler 
og biler med campingvogner samt telt, servicebygg med kafé med nødvendige fasiliteter og med 
tilliggende parkeringsplasser, samt sanitæranlegg. Badeplass ved sjøen og atkomst fra E10 inngår i 
planområdet. Planforslaget er i tråd med overordnet planverk. I samråd med Narvik kommune er 
tiltaket vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning 
 
Faktadel 
Planprosess 
Oppstartsmøte ble avholdt 16.10.2019. Oppstart av planarbeidet ble meldt 15.01.2020, og direkte 
berørte grunneiere, naboer og overordnede myndigheter ble tilskrevet i brev, datert 09.01.2020 med 
frist for innspill 15.02.2020. Invitasjon til medvirkning i planarbeidet er overholdt. Det kom totalt 9 
innspill til varsel om oppstart. Innspillene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. 
Planforslaget ble mottatt i kommunen 25.01.2021. Etter tilbakemeldinger fra kommunen mottok 
kommunen siste oppdaterte dokumenter 12.05.2021, og korrigert sosifil 18.05.2021. 
 
Planforslaget 
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Planforslaget berører eiendommene gnr/bnr 9/1, 9/2, 9/12, 9/12/1, 9/31, 9/41, 9/86, 9/140, 9/141, 
9/143, 9/146, 10/10 og 96/1. Planområdet er på ca. 41 daa og lokalisert på Prestjordneset i Bjerkvik. 
Hovedformålet med planforslaget er fritids- og turistformål BFT1 på ca. 17 daa. Feltet skal 
opparbeides som område for fritids- og turistformål med plass til inntil 50 oppstillingsplasser for 
bobiler og campingvogner, telt, servicebygg med kaféfunksjon, parkeringsplasser, grønnstruktur, 
sanitæranlegg og lekeområde. I tillegg kommer blant annet atkomstvei med fortau, badeplass, 
naturområde og friluftsområde. I planforslaget opplyses det at det i perioden fra 1959 til 1975 ble 
drevet campingplass i dette området. For nærmere redegjørelse vises til vedlagt planbeskrivelse, 
plankart, bestemmelser og andre vedlegg. 
 
Størstedelen av planområdet er avsatt til Fritids- og turistformål FT1 i kommunedelplanen for 
Bjerkvik (KDP) med krav om detaljregulering. Del av planområdet omfattes av hensynssone H 530-1, 
bevaring av naturmiljø/friluftsliv i KDP. Planområdet grenser til hensynssone H 550, landbruk / 
landskap / kulturmiljø i KDP. Planområdet endrer deler av reguleringsplan for BJ-2.23 Prestjordnes 
med endring av del 9/12, BJ-2.21 Bjerkvik Sør og BJ-2.24 Prestjord. 
 
Økonomi 
Selve planforslaget forventes ikke å få direkte virkning på kommunes økonomiplan. Forhold som 
gjelder oppgradering av kommunal veg, Kvitbergveien, med nytt fortau med påfølgende drift og 
vedlikehold vil måtte behandles som egen sak. Det er ikke startet forhandlinger om utbyggingsavtale, 
men dette er varslet samtidig med varsel om planoppstart. Det vises til rekkefølgebestemmelser som 
sikrer gjennomføring av tiltak innenfor planområdet. 
 
Enhetsleders vurdering av planforslaget 
Enhetsleder vurderer planforslaget som viktig for satsing på fritids- og turistformål og Bjerkvik som 
viktig knutepunkt, både nord-sør og øst-vest. Planforslaget følger etter enhetsleders vurdering opp 
viktige krav i KDP, blant annet landskapsverdier, friluftsliv/folkehelse og trafikksikkerhet.  
 
Konsekvensutredning 
I oppstartsmøtet ble konklusjonen at planforslaget ikke ville utløse krav om konsekvensutredning. 
Enhetsleder viser her til tidligere konsekvensutredning for KDP Bjerkvik og redegjørelse fra 
forslagsstiller i planbeskrivelsen. Planforslaget og tiltak er vurdert i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning § 8, jf § 10 med vedlegg II pkt 12 bokstav d. Byggeområdets avgrensning er 
avklart i KDP Bjerkvik. Selv om planområdet omfatter viktige og svært viktige friluftsområder vil dette 
i seg selv ikke utløse krav om konsekvensutredning ettersom disse områdene ikke skal endres, men 
heller sikres gjennom planbestemmelsene. Det legges ikke til rette for ytterligere nedbygging av 
strandsonen. Ut fra en samlet vurdering vil planforslaget ikke få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn og utløser derfor ikke krav til konsekvensutredning. Planforslaget ivaretar imidlertid etter 
enhetsleders vurdering hensyn til miljø og samfunn gjennom plandokumentene og krav i 
planbestemmelsene. 
 
Landskap 
Enhetsleder viser til vurderinger av området som ble gjort i konsekvensutredningen da området ble 
avsatt til byggeområde i KDP Bjerkvik. Sammen med vurderingene i planforslaget vurderer 
enhetsleder at etablering av campingplass innenfor planområdet ikke vil medføre negative virkninger 
på landskapsbildet. Det er også positivt at det skal utarbeides landskapsplan i forbindelse med 
etablering av campingplassen. Her vurderer enhetsleder det som viktig at landskapsplanen viser 
hvordan man ivaretar ønske om utsikt for bobilturister, skjerming for vær/vind og hensyn til 
landskapsbildet på en best mulig måte. Område LF - et belte på 10 meter som reguleres til parkskog 
mellom veien og område for Fritids- og turistformål vil etter enhetsleders vurdering bidra positivt til 
områdets nær- og fjernvirkning. Enhetsleder registrerer imidlertid at terrengarbeid er igangsatt 
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innenfor planområdet, men forutsetter at tiltak gjøres i henhold til plan- og bygningslovens regelverk 
og krav i kommende reguleringsplan.  
 
Kulturminneloven 
Det er ikke registrert kulturminner i området som blir berørt av tiltaket, det er ett SEFRAK-registrert 
bygg innenfor planområdet. Dette vil ikke bli berørt av tiltaket. Krav til aktsomhet følger direkte av 
kulturminneloven, dette gjelder også samiske kulturminner. Det er likevel tatt inn 
aktsomhetsbestemmelse i planforslaget. Planforslaget vurderes ikke til å medføre konsekvenser for 
kulturminner eller kulturmiljø. Enhetsleder gjør likevel tiltakshaver oppmerksom på, at dersom det 
påtreffes automatisk fredete kulturminner, som ikke tidligere er kjent, jamfør Kulturminneloven § 4, 
må arbeidet stanses i den grad det kan berøre kulturminnet jf. Kulturminneloven § 3. Rette 
myndighet må varsles umiddelbart, jf. Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
Naturmangfoldloven 
Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning eller viktige artsforekomster 
innenfor planområdet, det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper som er 
vurdert som svært viktige, viktige eller lokalt viktige. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede 
eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter innenfor planområdet. Det er registrert 
brakkvannsdelta med lav verdi ved utløpet av Prestjordelva, dette berøres ikke av tiltaket. En 
fremmed art er registrert ved elvekanten ved utløpet av Prestjordelva (rynkerose). 
Enhetsleder viser til saker som berører naturmangfold skal i henhold til naturmangfoldloven § 7 
vurderinger og vektlegging av §§ 8-12 fremgå av vedtaket. 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.  
 
Friluftsliv 
Enhetsleder viser til at området utenfor planlagt campingplass/Fritids- og turistformål  er et mye 
benyttet strandområde som er avsatt til friluftsområde i sjø og Hensynssone H530, bevaring av 
friluftsområde på land i KDP Bjerkvik. Enhetsleder mener det vil gi større forutsigbarhet at dette 
området videreføres og inngår i planområdet med bestemmelser som sikrer områdets bruk som 
friluftsområde. Dette gjelder også turveg fra sjøen - Sjøveien - opp langs område for Fritids- og 
turistformål. I tillegg er det lagt hensynssone H560 Bevaring naturmiljø i regulert sjø- og 
strandområde i sør, noe som etter enhetsleders vurdering styrker reguleringen av strandområdet 
som har egne planbestemmelser. Det er satt av et belte på 10 meter til parkskog mellom veien og 
område for Fritids- og turistformål. Dette vil etter enhetsleders vurdering bidra til skjerming mot 
friluftsområdet. 
 
Trafikkforhold  
E10-Trollvikveien har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2750 enheter. Hastigheten er 50 km/t. Kryssområde 
ved Kvitbergveien er utflytende uten godt definert trafikkareal. Enhetsleder vurderer det som 
positivt at planforslaget er utarbeidet i dialog med Statens vegvesen med hensyn til kryssløsning mot 
E10 og sikring av myke trafikanter og regulert busslomme ved E10 med fortau og venteskur. 
Rekkefølge for etableringene er sikret i planbestemmelsene. Så langt enhetsleder vurderer 
planforslaget er også innspill fra kommunens vegmyndighet til planprosessen ivaretatt. 
 
Barn og unge 
Enhetsleder vurderer at barn og unges interesser i området blir ivaretatt gjennom sikring av 
friluftsområde og badeplass og tilrettelegging med fortau langs Kvitbergveien ved etablering av 
campingplassen. I tillegg vil det innenfor området Fritids- og turistformål bli lagt til rette for 
etablering av lekeområde. 
 
Støy og støv 
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Eventuell støy fra område for Fritids- og turistformål skal tilfredsstille kravene i retningslinje T-
1442/2016. Det kan påregnes noe støy og støv i anleggsperioden, men enhetsleder vurderer at 
konsekvensene av trafikk eller anleggsstøy ikke er store nok til at tiltaket ikke skal kunne 
gjennomføres. Det er sikret i planbestemmelsene at grenseverdier angitt i tabell 3 i T-1442/2016 skal 
gjøres gjeldende i planen. Det er videre opplyst at veger og plasser vil ha fast dekke noe som vil 
forhindre støvproblematikk. 
 
Teknisk infrastruktur 
Planforslaget legger opp til VA-tilknytning til offentlig ledningsnett. Det er redegjort for kapasitet på 
ledningsnettet til Narvik Vann KF, dette må vurderes i forhold behov i prosjektet. Det er stilt krav til 
VA-plan i planbestemmelsene. Her skal det redegjøres for vannbehov inkl. slokkevann og mengde 
sanitært avløpsvann. Det er krav til plan for overvannshåndtering med fordrøyning. Planer for VA og 
overvann skal samordnes med landskapsplan. Planbestemmelsene har videre krav om byggeplan for 
regulerte avkjørsler, kjøreveger, kollektivfelt og gangarealer.  
 
Energibehovet til planområdet dekkes gjennom strømforsyning. Eventuell økning i kapasitet mm må 
avklares med netteier Hålogaland Kraft Nett ved detaljprosjektering. Det er sikret i 
planbestemmelsene at alle kabler i planområdet skal legges som jordkabler, noe enhetsleder 
vurderer som positivt for omgivelsene.  
 
Renovasjon tenkes løst i tråd med renovasjonsselskap og plassering av anlegg skal fremkomme i 
landskapsplanen. 
 
Enhetsleder mener at krav til teknisk infrastruktur er tilstrekkelig ivaretatt krav. 
 
Geoteknisk vurdering 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med dette planarbeidet. Området ligger under 
marin grense og vestre del av planområdet er angitt som “Mulighet for sammenhengende 
forekomster marin leire” i Skrednett. Dette oppgis i planbeskrivelsen å være stabile leirmasser med 
liten dybde og at det forøvrig er et tynt løsmassedekke over fjellgrunn på sentrale deler av 
Prestjordneset. Tiltakshaver har det siste året utført endel gravearbeid i de flatere-liggende partiene 
vest i planområdet og bekrefter at det er avdekket leireforekomster. Leira er hard og ligger oppå 
fjellgrunn. Over leirelaget ligger en blanding av grus og kulestein, med en rein sand- og 
grusforekomst i varierende dybde - og som øverste lag, over kulesteinsforekomsten. Massene er av 
tiltakshaver/utbygger og planfaglig konsulent vurdert å være stabile og ikke fare for å rase/ skli ut. 
Det er fjell i dagen nede ved naustområde sør i planområdet. Nærmere vurderinger gjøres før 
sluttbehandling av planforslaget.. 
 
ROS 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan for del av Prestjordneset camping, hvor det er vurdert 42 punkter hvorav 4 
punkt er vurdert av forslagsstiller som aktuelle hendelser som kan medføre risiko i planforslaget. Det 
vises her til ROS-analysen for vurdering av avbøtende tiltak. Enhetsleder vurderer at ROS- analysen 
har vurdert tilstrekkelig med hendelser og risiko knyttet opp til tiltaket. Rådmann vil ved 
merknadsbehandling gjøre en nærmere vurdering. 
 
Innspill og medvirkning 
Slik enhetsleder vurderer planforslaget, er innspill til oppstart tilfredsstillende kommentert og 
ivaretatt i planprosessen. Krav til medvirkning vurderes som ivaretatt. 
 
Forhold til bærekraftsmålene 
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Narvik kommune legger til grunn FNs bærekraftsmål i sine planer og arbeid. Enhetsleder vurderer at 
planforslaget er i tråd med intensjonene i disse målsetningene. Det trekkes særlig frem 
bærekraftsmål 11 bærekraftige byer og lokalsamfunn.  
 
Konklusjon 
Enhetsleder har etter en samlet vurdering kommet frem til at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt 
og dokumentert, og er utført i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk og kommunens 
overordnede planer. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med 
høringsfrist på 6 uker. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 

Marianne Dobak Kvensjø Anne Elisabeth Evensen 
Enhetsleder saksbehandler 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 

Vedlegg: 
Forslag til plankart del av Prestjordneset 1485144 
Forslag til bestemmelser del av Prestjordneset 1485143 
Forslag til illustrasjonsplan del av Prestjordneset 1485140 
Forslag til planbeskrivelse del av Prestjordneset 1485142 
ROS-analyse del av Prestjordneset 1485141 

 
Kopi til: 
Roger Normann Leirvik 
Martinsen 

Ramerveien 8 8530 BJERKVIK 

 
 


