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Uttalelse til varsel om oppstart - Regulering Toften boligfelt, 
Narvik kommune  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 16. april 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Saken 
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av 15 nye boenheter. 
Planområdet er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. Reguleringsarbeidet 
utløser ikke KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger, og gjennomføres som 
en ordinær prosess. 
 
Uttalelse 
I følge Norges geologiske undersøkelse ligger planområdet innenfor en forekomst av 
sand og grus med lokal betydning1. De planlagte boligene tilsluttes et eksisterende 
boligfelt. Det er tidligere tatt ut masser i forekomstområdet.  
 
DMF oppfordrer til at man i planprosessen vurderer muligheten til å benytte stedlige 
masser, da korte transportavstander ofte er gunstig både for klima og 
prosjektøkonomien. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 

                                                           
 
1 Forekomst Beisfjord: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=82816 
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Vennlig hilsen 
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Innspill til varsel om oppstart av regulering - Toften boligfelt, Narvik 

kommune   
 

Vi har mottatt oppstartsvarsel for regulering av Toften boligfelt i Beisfjord. Reguleringsarbeidet 

gjelder eiendommene gnr./bnr.: 44/57, 44/142, 44/335, 44/336,44/490, 44/500, 44/525 og deler av 

97/1.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 15 + 7 boliger i tilknytning til 

eksisterende boligområde. I kommuneplanens arealdel for Narvik kommune, er planområdet 

regulert til fremtidig boligområde. 15 boliger inngår i arealformålet fremtidig boligområdet og 7 

inngår i eksisterende boligområde.  

 

Vi beklager at innspillet kommer etter fristen. 

 

Kommunen har vurdert at tiltaket ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger, siden det er 

i tråd med overordnet plan.  

 

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

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill.  

 

Merknader 

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

arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i det videre planarbeidet.  

 

Viser særlig til kap. 8.2. By- og tettstedsutvikling: 

b) Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for 

god funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets 

karakter.  

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

stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer 

miljøvennlig transport.  

l) Det skal legges til rette for gående og syklende gjennom et trafikksikkert og 

sammenhengende gang- og sykkelveinett.  

q) Uteområder skal i størst mulig grad sikres en design med universell utforming.  

https://www.nfk.no/_f/p34/i464c63a3-349d-4a28-a47e-cc086828280f/arealpolitiske-retningslinjer.pdf
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Vannmiljø 

I tillegg til nevnte utredningstemaer er det relevant å undersøke hvilke konsekvenser planen kan få 

for vannmiljøet i Mølnelva. Deler av Mølnelva er anadrom strekning, strekning hvor laksen lever. 

Vann-nett viser at Mølnelva har god økologisk og kjemisk tilstand og dette må ivaretas gjennom 

planarbeidet.  

 

Vannforskriften § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep 

i en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet ifølge plan- og 

bygningsloven som er ansvarlig for en slik vurdering. Veiledning til helhetlig vannforvaltning finnes 

på våre nettsider. Vi viser også til vannportalen for veiledning til bruk av § 12 samt vann-nett 

portal for informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle vannforekomster.   

 

Barn og unges interesser 

Vektleggingen av barn og unges interesser i etableringen av et nytt boligfelt ser vi på som positivt. 

For å sikre at interessene ivaretas, bør det planlegges for aktiv medvirkning fra barn og unge. Viser 

til regjeringen.no og den nye veilederen om barn og unge i plan og byggesak, for hvordan man kan 

bidra til å skape gode oppvekstvillkår for barn og unge gjennom planlegging og 

byggesaksbehandling.  

 

Friluftsliv 

Det er ikke kartlagte friluftsområder i selve planområdet. Durmålslia som ligger øst for planområdet 

og langs med Lakselv, som ligger sør for planområdet, er kartlagte som svært viktige 

friluftsområder. Det blir viktig å ivareta trafikksikker og enkel tilgang til disse områdene i 

planarbeidet.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Vi har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt 

med verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig 

uttalelse når planforslag foreligger. 

 

Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Klima og klimatilpasning 

Reduksjon av klimagasser og styrking av klimatilpasningsevnen til Nordland, er viktige 

prioriteringer med et endret klima. Med bygging av nye boliger blir det bla. relevant å vurdere 

byggeprosesser med minst mulig klimagassutslipp, tilrettelegge for miljøvennlige energiløsninger, 

og blå-grønne strukturer som tiltak for håndtering av overvann og flom. Deler av planområdet 

inngår i aktsomhetsområder for jordskred og flom. Se NVEs nettsider for mer informasjon.  

 

For informasjon om hvordan klimaendringene kan påvirke Nordland, se Norsk 

klimaservicesenter som har utarbeidet en klimaprofil for Nordland. Profilen gir et kortfattet 

sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer. Klimaprofilen er et 

supplement til klimahjelperen. Vi viser også til klimatilpasning.no, se havnivå i kart og Veiledning til 

Statlige planretningslinjer for klimatilpasning.   

 

  

Fylkesveg 

https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/planveiledning/
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
https://vann-nett.no/portal/
https://vann-nett.no/portal/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/?ch=1
https://www.nve.no/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/klimahjelperen/
http://www.klimatilpasning.no/fylkesoversikt/
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-planretningslinjer-for-klimatilpasning/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-planretningslinjer-for-klimatilpasning/
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Adkomst til boligområdet planlegges via eksisterende avkjørsel (Toften) fra fylkesvegen (fv. 7570). 

Vi uttaler oss i denne saken som vegeier og forvalter av fylkesveger. Vår interesse i saken er å 

ivareta fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikanter som skal ferdes på og langs 

fylkesvegen. 

 

• Planavgrensningen bør gå i senterlinje av fylkesvegen, eller følge eiendomsgrensene.  

• Avkjørsel/kryss og areal som blir omfattet av frisiktlinje og hensynssone må vises på 

plankartet. Areal til veggrunn må følge eiendomsgrensen, og være regulert med formålet 

«Annen veggrunn».  

• For dimensjonering av avkjørsel/kryss viser vi til Statens vegvesens sine håndbøker N100, 

«Veg og gateutforming», og V121, «Geometrisk utforming av veg- og gatekryss». 

Dimensjonerende kjøretøy må velges ut fra vegens funksjon og trafikkmengde.  

Geometriske krav må være oppfylt både horisontalt og vertikalt plan. Planer/tegninger som 

viser utforming av avkjørsel/kryss skal godkjennes av Nordland fylkeskommune før 

reguleringsplanen legges ut på offentlig ettersyn. 

• Det må være satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av avkjørsel/kryss før utbygging av 

boligområdet. Det kan også være aktuelt med andre rekkefølgekrav.  

• Det er viktig at det ikke bygges tett inn til fylkevegen. Byggegrensene må vises på 

plankartet, og tas i utgangspunkt fra senterlinje av vegen (50 m). Byggegrensene ivaretar 

trafikksikkerheten, vedlikehold og drift av vegnettet, arealbehov ved en eventuell utvidelse 

av vegen, og miljøet på eiendommene langs fylkesvegen. 

• Det må dokumenteres stabilitet av grunnforholdene til boligfeltet før igangsetting. 

Eventuelle ustabile grunnforhold i boligfeltet kan påvirke stabiliteten til fylkesvegen. 

Geoteknisk rapport skal dokumentere stabilitet. 

• Håndtering av overvann fra boligfeltet må fremgå av planen og må ikke komme i konflikt 

med fylkesvegen. Dersom overvannanlegget eller annen infrastruktur berører fylkesvegen, 

må planer/tegninger som beskriver tiltaket godkjennes av Nordland fylkeskommune før 

reguleringsplanen legges ut på offentlig ettersyn. 

 

Vi har ingen flere innspill så langt og ser frem til å motta mer konkrete planer for videre behandling. 

Vi gjør oppmerksom på at det kan framkomme andre merknader i den videre planprosessen. 

 

Veiledning  

Rammer for planarbeidet 

I tillegg til nevnte statlige og rikspolitiske planretningslinjer, skal også regionale planer legges til 

grunn for planarbeidet. Viser særlig til:  

• Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 

• Regional plan – Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020 

• Regional transportplan Nordland 2018-2029 

• Kilder til livskvalitet – Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025.  

 

Det skal vises hensyn til pågående planprosessen som kan berøre planarbeidet. Vi påminner om 

at Narvik kommune har en pågående planprosess med å revidere kommuneplanens samfunnsdel 

og arealdel.  
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Gjeldende kommuneplanens arealdel er det en bestemmelse for Toften boligområde, om at det 

skal opparbeides lekeplass før det gis brukstillatelse. Generelle bestemmelser og retningslinjer 

skal også tas med i utarbeidelsen av planen.  

 

Digital plandialog  

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av 

planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi 

ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 

til plannordland@kartverket.no. 

 

Planprosess  

Det fremkommer ikke tydelig av oppstartsvarselet hvordan medvirkning ivaretas i planarbeidet. 

Hvordan medvirkning ivaretas må fremkomme i det videre planarbeidet.  

 

Generelle bemerkninger: 

• Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for 

samfunns- og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger.  

• Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 

personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas. 

• Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 

klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 

energikilder bør alltid vurderes. 

• Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer 

og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder 

der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.   

• Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. 

plan- og bygningsloven § 1-1. 

• Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.  

• Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

 

Kontaktliste 

Tema Navn Tlf.: 

Kulturminner og kulturmiljø Martinus Hauglid 76 65 05 26  

Fylkesveg Asbjørn Rudolf Nilsen 75 65 52 27 / 907 74 023  

Øvrig  Silje C. Wästlund  75 65 00 29 / 47834942  

 

 

mailto:plannordland@kartverket.no
tel:75%2065%2052%2027
tel:907%2074%20023
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Silje Charlotta Wästlund 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Multiconsult Norge AS Nedre Skøyen vei 2 0276 OSLO 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 

  
 



Multiconsult Norge as  
Trude Johnsen 
Fagernesveien 1 
8514 Narvik         Narvik 15.05.2020 
 
 
Dokumentkode 10215830-Plan-Brev-001 
 
 
Oppstart regulering Toften boligfelt 
 
 
Viser til deres brev 16.04.2020 samt samtaler med kontaktperson Lars Arne Kimo Jørgensen. 
 
Vedrørende ny vei til planlagt boligfelt fra Fjordveien.  
 
Vi har forstått at vei mot nytt boligfelt er planlagt plassert mellom eiendom Gnr 44 Bnr 336 
Toften 18 og elvedalen mot Mølnelva. 
 
Vi gjør herved oppmerksom på at vi vil protestere mot en slik plassering av vei og vil gjøre 
det som er i vår makt for å stoppe et slikt tiltak. 
 
Alle inngrep i området og da spesielt i område nært elvedalen Mølnelva kan medføre 
betydelig fare for utglidning og ras av masser.  
 
Det er godt kjent at grunnforholdene i området 
varierer fra sand, grus og leire.  
 
Storflom 1959 endret elveleiet og gravde ut sving like ved oppgitt planlagt boligfelt. 
Etter 1959 har det vært jevnlige flomskred i elvedalen Mølnelva. 
 
 
 
Mh 
 
Eier av Gnr 44 Bnr 336 Toften 18 
Vigdis Kristensen  
Anett Kristensen Berntsen 
Lene Kristensen Vestgård 
 
 
Kopi 
 
Ann Elisabeth Evensen 
Postmottak Narvik Kommune 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



From:                                 Trine Remman
Sent:                                  Thursday 14. May 2020 08:56:21
To:                                      Johnsen, Trude
Cc:                                      postmottak@narvik.kommune.no;fmnopost@fylkesmannen.no
Subject:                             Oppstart regulering- Toften Boligfelt Beisfjord

Hei
 
Uttalelse fra Mattilsynet til Varsel om oppstart regulering- Toften Boligfelt Beisfjord.
 
Vi viser til epost sendt til Mattilsynet 16.04.2020 fra Multiconsult ved administrasjonsmedarbeider 
Hanne Sofie Schjelderup.
 
Det er viktig at man er sikker på at man har nok vann av drikkevannskvalitet. Utover det har Mattilsynet 
ingen kommentarer.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Trine Remman
Førsteinspektør
Mattilsynet
 
Telefon: 22 77 94 82 / 40 51 50 57
Besøksadresse: Fagernesveien 3, Narvik
Postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2321 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no  
www.mattilsynet.no   www.matportalen.no 
 
 

mailto:postmottak@mattilsynet.no
http://www.mattilsynet.no/
http://www.matportalen.no/


       
       
E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  07.05.2020  2020/2580 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  16.04.2020  10215830 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Ole Christian Skogstad,  
  
 
 
  

Multiconsult Norge AS v/T. Johnsen 
 
  
 

  

 

Oppstart - Reguleringsplan for Toften boligfelt - Gnr 44 bnr 57 m.fl. - 
Beisfjord - Narvik 

 
Fylkesmannen viser til varsel om planoppstart oversendt 16.04.20. 
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av 15 boliger i henhold til overordnet 
arealplan. 
 

Fylkesmannens innspill 
Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt som byggeområde for boliger. Dette 
området, og det nå oppstartsmeldte reguleringsplanområdet, grenser helt ned mot Mølnelva. Det er 
i overondnet plan ikke angitt byggegrense mot vassdraget. Det vil derfor være naturlig at man tar 
nærmere stilling til dette i detaljreguleringsplanen.  
 
Det er forholdsvis bratt ned mot elva, og Fylkesmannen legger derfor til grunn at det ikke er aktuelt å 
tilrettelegge for inngrep langs elva eller i breelvavsetningens skråning. Vi ber imidlertid om at det 
avsettes en tilstrekkelig bred sone mellom boligområdene og skråningen, slik at allmennhetens 
ferdsel og opphold kan skje uhindret her.  
 
Barn og unge 
Det vil være vesentlig å legge til rette for optimale oppvekstvilkår for barn og unge. Hensynet til barn 
og unges oppvekstvilkår må ivaretas i planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 1-1 siste ledd. 
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. Vi viser her bl.a. til veiledning gitt i Miljøverndepartementets 
rundskriv T-2/08. 
 
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.  Kommunal - og moderniseringsdepartementet har kommet med en ny veileder om barn 
og unge i plan og byggesaker, og vi anbefaler at denne benyttes. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for 
kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning. Det er utarbeidet en egen 
veileder for hvordan klimatilpasningsarbeidet kan gjennomføres. Her er det henvisninger til lovkrav 
og lenker til en rekke eksempler. Veilederen tar for seg klimatilpasning for både planstrategi, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplan og reguleringsplaner. Veilederen viser også til 
hvilket ansvar ulike offentlige aktører har i klimatilpasningsarbeidet.  
 
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»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. 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. 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Ole Christian Skogstad 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Narvik kommune    
Norges vassdrags- og energidirektorat    
Nordland fylkeskommune    

 
 

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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Oppstart regulering Toften boligfelt - Merknader fra Veg og park 
 
Vi viser til varsel om planoppstart med merknadsfrist 18.5.2020.  
 
Generelt 
Veg og park har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av offentlig kommunale veger og parker 
i Narvik. Det er ingen offentlig kommunale veg- eller parkanlegg innenfor planområdet. Med den 
grøntfaglige kompetansen enheten innehar, velger vi også å uttale oss til forhold som ikke direkte 
berører vår virksomhet. Veg og park har følgende merknader: 
 

1. Plangrensen bør settes slik at den ivaretar Mølnelva eller ikke berører den overhodet. 
2. Det skal være byggegrenser langs Mølnelva. Veg og park vil hevde at grensene bør settes på 

en slik måte at elva inkludert tilstrekkelig kantvegetasjon blir bevart. Både for å ivareta 
naturmangfoldet men også for å unngå at erosjon fører til skader. 

3. Det forutsettes at overvann blir håndtert mest mulig lokalt. 
4. Veg og park krever at vegvesenets håndbøker (med lokale tilpasninger) legges til grunn ved 

planlegging og bygging av offentlig kommunal veg. Vi anbefaler at normalene også blir lagt til 
grunn ved planlegging og bygging av øvrige veger. 

5. Veg og park krever normalt at boligveger som ønskes tatt opp som offentlig veg skal ha en 
regulert bredde på minimum på 12 m. Kravet kan bli skjerpet dersom vegen planlegges med 
fortau, har mer enn 7 % stigning, eller det er topografiske, klimatiske eller andre forhold som 
tilsier det. 

 
Med hilsen Veg og park 
 
 

Trond Solberg Sigbjørn Normann 
Enhetsleder senioringeniør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
Kopi til: 
Anne Elisabeth Evensen    
Trude Johnsen    
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Marinarkeologisk vurdering: Varsel om oppstart regulering Toften 
boligfelt i Beisfjord, Narvik k. 

Vi viser til ovennevnte søknad oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø 
Museum – Universitetsmuseet, til vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens 
§ 14 er UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana 
kommune. 

Planforslaget omfatter tilrettelegging for etablering av boliger i Beisfjord, Narvik kommune. Tiltaket vil 
ikke omfatte tiltak i Mølnelva og vi har derfor ingen merknader til planforslaget. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr. 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 
forsker 
– 
stephen.wickler@uit.no 
77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune 
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Transport og samfunn Inger Moen Utnes / 95049475 20/73925-2    24.04.2020 

     

      

Varsel om oppstart regulering Toften boligfelt i Narvik kommune 

Viser til varsel om oppstart for regulering av Toften boligfelt i Narvik kommune. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som 

forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligfelt iht. kommuneplanens 

arealdel. 

Generelt er det viktig å avsette tilstrekkelig trafikkareal innenfor planområdet, herunder gode 

adkomstveger med tilstrekkelig bredde og funksjonelle snuplasser for kjøretøy som skal 

betjene området.  

I plansammenheng er det viktig at trafikkarealene som vegbredder, byggegrenser, siktsoner 

med mer fremgår av planen og er målsatt eller beskrevet i bestemmelsene, slik at 

fremkommelighet og trafikksikkerhet blir ivaretatt. 

 

Fylkeskommunen overtok veieierrollen fra 01.01.20 for fylkesveg, og vil kunne komme med 

en vegfaglig vurdering av saken.  Statens vegvesen har ut fra sitt ansvarsområde ingen flere 

merknader til oppstartsvarselet. 

  

 

Transportforvaltning nord Nordland 

Med hilsen 

 

 

 

Jan-Åge Karlsen 

Seksjonsleder Inger Moen Utnes 
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 Rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for 

Toftten boligfelt - GBnr 44/57 mfl. - Fjordveien, Beisfjord - Narvik 

kommune 

Vi viser til varsel om planoppstart datert 16.04.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdrag ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.    

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og 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. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

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

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:rn@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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FYLKESMANNEN I NORDLAND 
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