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NOTAT  

OPPDRAG Detaljregulering Framnesveien 130, Narvik 
kommune  

DOKUMENTKODE 713032-PLAN-NOT-002 

EMNE Planinitiativ   TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Thomas Nystad OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen 

KONTAKTPERSON Thomas Nystad SAKSBEHANDLER Trude Johnsen 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 5032 Arealplan og 
utredning, Nord 

 

I forbindelse med anmodning av oppstartsmøte for detaljregulering Framnesveien 130, oversendes 
planinitiativ iht. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 
1. 

Adresse:  Framnesveien 130 
Gnr./bnr.:  39/1857 og 39/1823 
Tiltakshaver: Thomas Nystad  

 

Punkt Redegjørelse 

a) formålet med planen 
 

Formålet med planen er å legge til rette for 
etablering av bolig(er).  

Det ønskes tilrettelagt for enebolig, ev. 
tomannsbolig. 

 
b) planområdet og om planarbeidet vil få 

virkninger utenfor planområdet 
 

Planområdet er foreslått som vist med blå, stiplet 
linje på figuren under. Planavgrensningen følger 
eiendomsgrensene.  Det avklares i møtet om 
planavgrensning skal legges i midt vei (Framnesveien 
og Stormyrveien).  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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Gjeldende reguleringsbestemmelser for eksisterende 
bolighus på eiendommen  videreføres ev. med 
mindre justeringer.   

I utgangspunktet vurderes tiltaket primært å berøre 
omgivelsene ved at det etableres ny bebyggelse som 
vil kunne endre dagens situasjon mtp utsikt og 
sol/skygge. Økt biltrafikk vurderes som marginal.  

Hverken når det gjelder planlagt bebyggelse eller 
tilhørende trafikk vurderes tiltaket på nåværende 
tidspunkt å gi vesentlige konsekvenser utenfor 
planområdet.   

Framnesveien er etablert med tosidig fortau forbi 
eiendommen.  

c)  planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 

Det ønskes tilrettelagt for enebolig, eller 
tomannsbolig.   

Det er ikke utarbeidet 
skisseprosjekt/konseptmateriell. Tomt vil bli fradelt.  

Tiltaket vil synliggjøres i 3D-modell i form av enkle 
volumer. 

Det ønskes etablert avkjørsel fra Stormyrveien. Det 
skal også legges til rette forstrøm, samt 
stikkledninger for vann- og avløp. 

Eksisterende bolig på eiendom 39/1857 beholdes på 
egen tomt. 

d) utbyggingsvolum og byggehøyder 
 

Det ønskes tilrettelagt for bebyggelse i inntil 2 
etasjer.  

e) funksjonell og miljømessig kvalitet 
 

Detaljreguleringsplanen vil stille krav om plassering 
av bebyggelsen på eiendommen.   

 

 
f)  tiltakets virkning på, og tilpasning til,        

landskap og omgivelser 

 

 

Naboeiendommene er romslige, og relativt stor 
avstand til nabohus vil opprettholdes. Plassering av 
ny bolig framgår på bildet under.  

 

Helheten i bygningsmiljøet kan til en viss grad 
oppleves som svekket som følge av tiltaket. Dog er 
det god avstand mellom bygningene og 
konsekvensene vurderes ikke som vesentlige på 
nåværende tidspunkt. 
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g)  forholdet til kommuneplan, eventuelle        

gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid 

 

Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
boligbebyggelse.  

  

 

 

Deler av planområdet er avsatt til Hensynsone H570 
– Kulturminner og kulturmiljø med følgende 
bestemmelse:  

 

 

 

Planområdet inngår i reguleringsplan N-2.83 
Verneverdig bebyggelse, LKAB funk boliger.  
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Følgende bestemmelser gjelder:  

 

Det er ikke kjent at det pågår annet planarbeid i 
området. 

 
h)  vesentlige interesser som berøres av 

planinitiativet 
 

Utover ovennevnte kulturminneinteresser, er en 
ikke kjent at det foreligger private, kommunale, 
regionale eller statlige interesser som blir berørt av 
planinitiativet.  

 
i)   hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, 

blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 

 

Eiendommen ligger under marin grense. Forholdet 
til områdestabilitet vil bli dokumentert i planen.  

I forbindelse med detaljreguleringen utarbeides 
ROS-analyse som inntas i planbeskrivelsen.  

 
j)   hvilke berørte offentlige organer og andre 

interesserte som skal varsles om 
planoppstart 

 

Berørte parter, myndigheter og andre interessenter 
varsles iht. varslingsliste mottatt fra kommunen. 

 
k)   prosesser for samarbeid og medvirkning fra     

berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 

 

Planarbeidet varsles med avisannonse i Fremover og 
på internett. I tillegg får naboer og berørte parter 
eget varslingsbrev.  

Det vurderes ikke som nødvendig å gjennomføre 
særskilte medvirkningsprosesser i forbindelse med 
planarbeidet.  

Det avholdes møter med berørte fagmyndigheter 
ved behov.  

 l)    vurderingen av om planen er omfattet av 
forskrift om konsekvensutredninger, og 

Planen vurderes ikke til å omfattes av forskrift om 
konsekvensutredning.  

Se vedlagt KU- vurdering.  
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hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli 
ivaretatt. 

 

 

 

Det ønskes tilbakemelding på følgende i oppstartsmøtet:  

- Mulig påkoblingspunkt for vann og avløp. 

- ÅDT for Framnesveien. 

 


