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Imøtekommelse av innsigelse - detaljregulering - Nordre Bjerkvik 
næringsområde (Skoglund leir) - Narvik  

 
Fylkesmannen viser til brev av 08.08.2016 med samordnet uttalelse med innsigelse til  
Forslag til detaljreguleringsplan. Nordre Bjerkvik næringsområde. Viser også til forslag til 
oppdatert støyutredning datert 29. november 2016 og e-poster fra John Lie med forslag til 
endring av reguleringsbestemmelsene, siste e-post mottatt 09. februar 2017. 
 
Fylkesmannen fremmet innsigelse mhp på ivaretakelse av støy fordi foreliggende 
støyutredning er mangelfull og planlagt arealbruk medfører at grenseverdier for støy 
overskrides uten at avbøtende tiltak er tilstrekkelig innarbeidet i planforslaget 
 
Vi har i e-post datert 05.12.2016 fått oversendt oppdatert støyutredning datert 29.11.2016. 
Det er her tatt utgangspunkt i en utnyttelsesgrad på 40 % BYA for næringsområdene BN 1- 
6, som er i samsvar med maksimal tillatt BYA i § 3.1.1. Det er lagt til grunn vegvesenets 
norm for turproduksjon etter arealbruk i håndbok V713. Fordelingen av tillatt arealbruk innen 
planområdet vil være avgjørende for turproduksjonen, og dermed økningen i ÅDT på 
tilførselsveiene Nordmoveien og E6. 
 
Det er i e-post datert 09. februar 2017 fra John Lie oversendt forslag til endringer i § 3.1.1: 
 
3.1.1 NÆRINGSBEBYGGELSE – OMRÅDE BN1-6 
Områdene BN1-6 kan benyttes til håndverksbedrifter, lager, bil- og maskin-forretninger. 
Etablering av støykrevende-, forurensende (luft/vann/grunn) og/eller brann- og 
eksplosjonsfarlig industri, som vil være til vesentlig ulempe for omkringliggende områder, 
tillates ikke. 
Maks 15 % av bebygd areal innenfor hvert av områdene BN1-6, kan være bil- og 
maskinforretninger. 
Det kan knyttes nødvendig kontorvirksomhet til bedriftene som etablerer seg innenfor 
områdene BN1-6. 
 
 
Innenfor området tillates maksimum 40 % bebygd areal – BYA=40 %. Tillatt maksimum 
bygghøyde er 12 meter. Ved oppføring av bygg med saltak blir maks mønehøyde 12 meter, 
beregnet fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen. Ved oppføring av bygg med 
tilnærmet flatt tak skal maks gesimshøyde være 12 meter. 
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Det tillates mindre takoppbygg for kanalføringer og tekniske installasjoner inntil 2,5 meter 
over den tillatte bygningshøyden. 
Kontinuerlige støykilder som vifter, avsug, port åpner og lasteplass for lastebil eller  
andre støyende aktiviteter må i størst mulig grad plasseres på nordøstsidene av 
næringsbyggene. 
Fasademateriale skal være av høy kvalitet og kan bestå av glass og behandlet betong, tre 
eller stål. Tekniske installasjoner på tak skal være tilbaketrukket og arkitektonisk tilpasset 
bygningen.  
Det tillates oppført midlertidige bygg, som til enhver tid skal underkastes nødvendig 
vedlikehold.  
Utvendig lagring tillates på områder vist i landskapsplanen.  
Anlegg av parkeringsplasser skal skje som vist i landskapsplanen. 
 
Det er gjennomført oppdatert støyutredning med nye prognoser for turproduksjon. 
Forretningsformål gir høyest turproduksjon, men det er i bestemmelsene satt krav om at det 
kun er tillatt å etablere bil- og maskinforretninger innenfor planområdet. Det er grunn til å tro 
at slike forretninger vil generere færre bilturer per 100 m² areal enn detaljhandel. 
Fylkesmannen tar oppdatert støytredning til etterretning. 
 
Økning i bilturproduksjon med bakgrunn i utbygging av områdene vil skje gradvis, og vi har 
forståelse for at krav til gjennomføring av støytiltak ved første utbygging i planområdet vil 
gjøre det vanskelig å utvikle næringsområdene. 
 
Det er i e-post datert 09.02.2017 oversendt forsalg til nye rekkefølgekrav, hvor det 
fremkommer av 2.13 at «Før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for nye tiltak 
innenfor planområdet (strekpunkt 8) 

- skal det utføres nye støyfaglige analyser av reell turproduksjon (ÅDT) og støynivå, 
  basert på det som er utbygd innenfor næringsområdet, og sett i forhold til det som 

på dette tidspunkt omsøkes ved rammetillatelse/ byggetillatelse. Dette må gjøres 
for å oppnå kontroll på når behovsgrensen passeres for gjennomføring av tiltakene 
nevnt under: 

o opparbeidelse av GS-veg langs E6 fra eksisterende GS-veg sør for 
    Bjørnberget og opp til Gamle Nordmoveien ved Nylund;. 
o opparbeidelse av fortau - områdene SF1-3, langs Gamle Nordmoveien 
   o_SKV2; 
o gjennomføring av støydempende tiltak for boligene i Nordmoveien 250, 
   236, 204, 201 og 121 – utført i henhold til ny støyfaglig analyse, som følge 
   av økt støy fra trafikk som genereres ved utbygging av næringsområdet.» 

 
Vi legger til grunn at de foreslåtte endringene vil være tilstrekkelige til å imøtekomme vår 
innsigelse knyttet til manglende avbøtende støytiltak i planbestemmelsene. 
 
Konklusjon  
Innsigelsen anses for imøtekommet og kommunen kan egengodkjenne planen med de 
foreslåtte endringer i planbestemmelsene som er oversendt fra John Lie i e-post datert 
09.02.2017 og referert til i dette brevet. 
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Med hilsen 
 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder Sten D. Bruaas 
 senioringeniør 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
Kopi: john.lie@online.no 
 
 


