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Forslag til planprogram med merknadsbehandling for detaljregulering 

med konsekvensutredning av Vassvikbukta - fastsetting av planprogram 

 
Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende 

 
 

1. Fylkesmannen 

Merknadens pkt. 1 og 5 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 2, 3 og 4 tas til følge. 

 

Brit Schøning og Geir Wallenius 

Merknadens pkt. 1-12 tas til orientering.  

 

Huseiere i Sjøveien 15-25 v/ Elisabeth Wallenius 

Merknadens pkt. 1 – 7 tas til orientering. 

 

Statens vegvesen 



Merknadens pkt. 4, 5 og 8 tas til følge. 

Merknadens pkt. 1, 2, 3, 6, 7 og 9 tas til orientering. 

 

Narvik Havn KF 

Merknadens pkt. 1 tas til etterretning. 

 

Jan Rognmo 

Merknadens pkt. 1 tas til etterretning. 

 

Interimsstyre for berørte beboere v/Jan-Krister Pedersen 

Merknadens pkt. 1-9 tas til orientering. 

 

Tromsø museum – Universitetsmuseet 

Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til orientering. 

 

Bente og Geir Sørås 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Merknadens pkt. 1, 3 og 5 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 2 og 4 tas til følge. 

 

Fylkeskommune 

Merknadens pkt. 2, 4, 5 og 10 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 1, 3, 6 og 7 tas til etterretning. 

Merknadens pkt. 8, 9 og 11 tas til følge. 



 

2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsetter Narvik Bystyre omsøkte 

planprogram med merknadsbehandling for detaljregulering med konsekvensutredning av 

Vassvikbukta datert 20.10.2017. 

 

 

Møtebehandling fra Komite for plan og næring 09.11.2017 

 

PLAN - behandling: 

Saksordfører: May Kristin Fjell 
 
Votering: Rådmannens forslag - enstemmig vedtatt. 

 

PLAN-028/17 vedtak: 

 

1. Fylkesmannen 

Merknadens pkt. 1 og 5 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 2, 3 og 4 tas til følge. 

 

Brit Schøning og Geir Wallenius 

Merknadens pkt. 1-12 tas til orientering.  

 

Huseiere i Sjøveien 15-25 v/ Elisabeth Wallenius 

Merknadens pkt. 1 – 7 tas til orientering. 

 

Statens vegvesen 

Merknadens pkt. 4, 5 og 8 tas til følge. 

Merknadens pkt. 1, 2, 3, 6, 7 og 9 tas til orientering. 

 

Narvik Havn KF 

Merknadens pkt. 1 tas til etterretning. 

 



Jan Rognmo 

Merknadens pkt. 1 tas til etterretning. 

 

Interimsstyre for berørte beboere v/Jan-Krister Pedersen 

Merknadens pkt. 1-9 tas til orientering. 

 

Tromsø museum – Universitetsmuseet 

Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til orientering. 

 

Bente og Geir Sørås 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Merknadens pkt. 1, 3 og 5 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 2 og 4 tas til følge. 

 

Fylkeskommune 

Merknadens pkt. 2, 4, 5 og 10 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 1, 3, 6 og 7 tas til etterretning. 

Merknadens pkt. 8, 9 og 11 tas til følge. 

 

2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsetter Narvik Bystyre omsøkte 

planprogram med merknadsbehandling for detaljregulering med konsekvensutredning av 

Vassvikbukta datert 20.10.2017. 

 

 

 

Møtebehandling fra Bystyret 23.11.2017 

 

BYST - behandling: 



Bjørnar Evenrud og Eirik Djupvik erklærte seg inhabile og fratrådte. Bystyret godkjente dette. 38 av 

41 voterende til stede. 

 

Votering: 

Komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

BYST-124/17 vedtak: 

 

1. Fylkesmannen 

Merknadens pkt. 1 og 5 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 2, 3 og 4 tas til følge. 

 

Brit Schøning og Geir Wallenius 

Merknadens pkt. 1-12 tas til orientering.  

 

Huseiere i Sjøveien 15-25 v/ Elisabeth Wallenius 

Merknadens pkt. 1 – 7 tas til orientering. 

 

Statens vegvesen 

Merknadens pkt. 4, 5 og 8 tas til følge. 

Merknadens pkt. 1, 2, 3, 6, 7 og 9 tas til orientering. 

 

Narvik Havn KF 

Merknadens pkt. 1 tas til etterretning. 

 

Jan Rognmo 

Merknadens pkt. 1 tas til etterretning. 

 

Interimsstyre for berørte beboere v/Jan-Krister Pedersen 

Merknadens pkt. 1-9 tas til orientering. 



 

Tromsø museum – Universitetsmuseet 

Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til orientering. 

 

Bente og Geir Sørås 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Merknadens pkt. 1, 3 og 5 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 2 og 4 tas til følge. 

 

Fylkeskommune 

Merknadens pkt. 2, 4, 5 og 10 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 1, 3, 6 og 7 tas til etterretning. 

Merknadens pkt. 8, 9 og 11 tas til følge. 

 

2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsetter Narvik Bystyre omsøkte 

planprogram med merknadsbehandling for detaljregulering med konsekvensutredning av 

Vassvikbukta datert 20.10.2017. 

 

 

 

 

Rådmannen i  Narvik, 2. november 2017 

Lars Norman Andersen 

 

 

Saken oversendes Komite for plan og næring for behandling. 

 

Ordføreren i Narvik, 2. november 2017 

Rune Edvardsen 

 
 



 

SAKSUTREDNING : 
 

1.Innledning. 
I brev av 25.10.2017, søker Multiconsult AS v/ Trude Johnsen på vegne av Vannkanten AS om 

behandling og fastsetting av forslag til planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for 

Vassvikbukta.  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boliger, flytebrygge, tursti, småbåthavn/molo, 

maritim næring/reiseliv, maritim handel/service og næring. 

 

2.Faktadel. 
Reguleringsforslaget fanges opp av forskriften om konsekvensutredning jf. Vedlegg I pkt. 25: « Nye 

bolig- og fritidsområder som ikke i samsvar med overordnet plan». Dette innebærer at planen må 

inneholde en konsekvensutredning, og første skritt er da utarbeidelse av et planprogram.  

Planprogrammet skal minimum redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.  

 

Hovedtrekk i planprogrammet – endelig forslag 

Etter offentlig ettersyn er det gjort mindre justeringer i planprogrammet jf. innkomne merknader. 

Tema for konsekvensutredning er forsøkt tydeliggjort eller supplert. 

 

Forslag til planprogram ble sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.09.2017-

16.10.2017. Det er kommet 11 innspill og merknader til planprogrammet. Det vises til 

merknadsbehandling fra konsulent/forslagsstiller og revidert planprogram som begge er vedlagt saken.  

 

Gjeldende planer 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 02.02.2017, avsatt til småbåthavn.  

 

I kommuneplanens bestemmelsene står følgende for S 4 – Småbåthavn og gjestehavn, Vassvika: 

«Forhold avdekt i konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med 

kommunedelplanen for Narvikhalvøya i 2011 skal vurderes og sikres ved utarbeidelse av 

detaljregulering, jf bestemmelser i kap 2. Land- og sjøområdene skal reguleres samlet i egen 

detaljreguleringsplan. I hele området skal det legges til rette for publikum, både for båtgjester og 

andre. Aktiviteter skal kunne spenne fra rekreasjon og lek til kulturopplevelser og handel. Publikum 

skal fritt kunne bevege seg rundt sjøområdet, og arealene skal være et åpent friareal/parkområde også 

for ikke betalende gjester.  Vassvikkaia må hensyntas og ivaretas i videre planprosess. 

Gjennomgående tursti skal ivaretas gjennom reguleringsplanarbeidet. Det må foreligge tilstrekkelige 

tillatelser etter havne- og farvannsloven før tillatelse til tiltak kan gis».  

 

Området omfattes foreløpig ikke av reguleringsplan. 

 

Planområdet 

Planområdet ligger 1,5 km nord for Narvik sentrum. Se kart i planprogrammet for plangrense.   

 

Tema for konsekvensutredning 

Følgende tema foreslås utredet: 

· Nærmiljø og friluftsliv 

· Barns interesser 

 

Organisering og framdrift 

Organisering av arbeidet og metode for utredning av konsekvenser og risiko/ sårbarhet er nærmere 

beskrevet i planprogrammet. Etter foreslått fremdriftsplan i planprogrammet skal endelig planforslag 

for detaljregulering med konsekvensanalyse av Vassvikbukta legges til offentlig ettersyn uke 1 i 

januar 2018.  

 

Offentlig ettersyn og merknadsbehandling 



Planprogrammet var til offentlig ettersyn og høring i tidsrommet 01.09.2017 – 16.10.2017. I denne 

sammenheng ble det mottatt følgende merknader: 

 

Fylkesmannen i Nordland 

1. Viser til vår uttalelse av 23.06.2017 når det gjelder forholdet til overordnet plan. 

2. Planen legger til rette for omfattende tiltak i et område som er lite bebygd fra før. Vi 

registrerer at hovedformålet er beskrevet som utbygging av boliger på 39/1897, og presiserer 

at hele planområdet må omfattes av planlagte utredninger og undersøkelser. 

3. For at småbåthavn og molo skal kunne utredes tilfredsstillende, er det nødvendig å ta stilling 

hvor de enkelte tiltakene skal etableres og i hvilket omfang. 

4. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder bør skje etter anerkjent metodikk. Det er i 

forslaget til planprogram bl.a. sagt at metodikken beskrevet i håndbok 25 benyttes i 

kartleggingsarbeidet. Vi gjør oppmerksom på DN-håndbok nr. 25 er revidert, se 

Miljødirektoratets veileder M98-2013. 

5. Fylkesmannen vil presisere betydning av aktiv medvirkning i planprosessen. Vi forutsetter 

at det gjøres mye for å involvere brukere av området. 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til orientering.  

2. Tas til følge. Må ivaretas i den videre utarbeidelsen av planen.  

3. Tas til følge. Må ivaretas i den videre utarbeidelsen av planen. 

4. Tas til følge. Planprogrammet justeres. 

5. Tas til orientering. Medvirkning sikres gjennom offentlig ettersyn av planprogrammet, 

særskilt varsling til barnas representant, samt kontakt med barnehager og skoler ved 

delutredninger før planforslaget sendes til kommunen for behandling. Videre medvirkning 

sikres i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslag. 

Brit Schøning og Geir Wallenius 

1. Vi er i mot at Vassvikbukta bygges ut til boliger og næringsvirksomhet. Utbygging av 

Vassvikbukta vil i vesentlig grad berøre eksisterende bebyggelse negativt blant annet i form 

av forringet utsikt, soltilfang, økt støy og trafikk.  

2. Vi kan ikke se at det er gjort tilstrekkelige vurderinger i forhold til trafikk, fri ferdsel, støy, 

naturmangfold mm. 

3. Området rundt Vassvikbukta er område sterkt forbundet med Narvik sin historie jfr. det 

forholdet at kaia har status som kulturminne. 

4. Narvik har en relativt stor småbåthavn som genererer mye aktivitet. Det er vanskelig å se 

hvilke aktiviteter man skal legge til rette for som det ikke er mulig å drive fra eksisterende 

anlegg og område.  

5. Eventuell oppføring av bebyggelse i planområdet må ikke være av en høyde, utforming og 

tetthet som i betydelig grad berører eksisterende bebyggelses utsikt og soltilfang.  

6. Framfor vårt hus i Lomveien 84 bør det ikke tillates bygg med mønehøyde på over 5,5 meter 

over dagens gateplan. Vi forutsetter da at en fylling i høyde ikke overstiger dagens vegnivå. 

7. Det bør ikke tillates at reguleringsområdet bebygges med mer enn 40% og det bør settes 

vilkår om at resterende arealer skal avsettes til grøntarealer og friarealer for allmenn ferdsel.  

8. Det må åpenbart settes krav til at bebyggelse og anlegg har en utforming og et materialvalg 

som står i forhold til eksisterende bebyggelse og det maritime miljøet som allerede er 

etablert i småbåthavna.  

9. Eventuelle servicehus og hus for annen næringsvirksomhet bør ikke tillates oppført lengre 

vest enn N 68 grader 26 min 778 s, Ø 017 grader 25 min 324 s. 

10. Det må settes strenge vilkår om at en eventuell utbygging kun kan skje ved vesentlige 

forbedringer og endringer av de trafikale forhold til og omkring Vassvikbukta. Konkret må 

det tas hensyn til veinettets kapasitet, veinettets sikkerhet og parkeringsmuligheter i 

området.  

11. Vi krever å bli holdt løpende orientert i den videre saksgangen. 

12. En eventuell utbygging vil kunne utløse privatrettslige krav fra oss med boliger rundt 

området. 



Rådmannens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2. Tas til orientering. Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning, og det vil bli 

gjort særskilte utredninger iht. planprogram som har vært ute til offentlig ettersyn. 

3. Tas til orientering. Tas med i den videre behandlingen av saken. 

4. Tas til orientering. Utvikling av området er i tråd med vedtaket i kommuneplanens arealdel. 

Grunneiere ønsker å utvikle området i tråd med dette.   

5. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. 

6. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. 

7. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. 

8. Tas til orientering. Planbestemmelser vedrørende materialbruk for ny bebyggelse vurderes i 

det videre planarbeidet. 

9. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. 

10. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. 

11. Tas til orientering. Hjemmelshavere som grenser til planområdet varsles av kommunen i 

forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget. I tillegg kunngjøres offentlig ettersyn i 

Fremover og på kommunens hjemmeside. Kommunen har også rutine for å sende 

planforslag til parter det er mottatt merknader fra. 

12. Tas til orientering.  

Huseiere i Sjøveien 15-25 v/ Elisabeth Wallenius 

1. Vi registrerer at vi ikke er ansett som part i saken, og krever med dette å bli ansett som part. 

2. Slik som planene fremstår vil vi miste utsikt og vårt boligområde vil bli betraktelig mer 

trafikkert og utsatt for støy. Dette er noe som vil bidra til å forringe verdien på våre boliger. 

3. Det er ikke tilrettelagt for fortau eller gangfelt, slik at utelek og barns skoleveg vil bli 

betydelig mere farlig. På vinterstid er det tidvis så smalt etter brøyting at det kun er plass til 

ett kjøretøy i bredden i Sjøveien og i området bak de opptegnede blokkene i Strandveien.  

4. Høyde, utforming og tetthet på nye bygninger må ta hensyn til eksisterende bebyggelse. Ut 

fra hva vi kan se vil ny bebyggelse påvirke bakenforliggende bebyggelse i negativ grad. 

Blokkene er skissert med tre etasjer, det er ikke angitt høyde på teknisk rom på tak, og heller 

ikke hvilket nivå det skal fylles opp til.   

5. Ny bebyggelse må få en utforming som passer inn i området for øvrig med tanke på 

bygninger og det maritime miljøet som er etablert i småbåthavnen. 

6. Vi krever å bli holdt løpende orientert i den videre saksgang. 

7. En eventuell utbygging vil kunne utløse privatrettslige krav fra oss. 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til orientering. Partsforholdet reguleres av forvaltningsloven § 28 og plan- og 

bygningsloven regler om samråd og medvirkning. 

2. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. 

3. Tas til orientering. Sjøveien ligger utenfor planområdet, og det vil i utgangspunktet ikke 

legges til rette for fortau eller gangveg i selve reguleringsprosessen.  

4. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. 

5. Tas til orientering. Planbestemmelser vedrørende materialbruk for ny bebyggelse vurderes i 

det videre planarbeidet.   

6. Tas til orientering. Hjemmelshavere som grenser til planområdet varsles av kommunen i 

forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget. I tillegg kunngjøres offentlig ettersyn i 

Fremover og på kommunens hjemmeside. Kommunen har også rutine for å sende 

planforslag til parter det er mottatt merknader fra. 

7. Tas til orientering. 

Statens vegvesen 

1. Viser til brev datert 01.09.2017, samt våre tidligere uttalelser fra 04.12.2015 og 08.06.2017. 

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

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

3. Avkjørsler som skal inngå i planen skal vises med atkomstpil, eller reguleres i hht. N100. 

4. Det bør innarbeides fortau eller gang-sykkelveg i planforslaget. For å sikre etablering av 



løsning for gående og syklende, bør det stilles rekkefølgekrav. 

5. Videre at det avsettes/dimensjoneres tilstrekkelig areal inklusive snuplass for kjøretøyer som 

skal betjene området (vogntog/brøyte/renovasjon/utrykningsbiler). 

6. Våre tidligere merknader gjelder i tillegg til denne uttalelsen. (Tidligere merknader er angitt 

i punkt 7-9 under). 

7. Det må fremgå av planarbeidet at tiltaket er i tråd med prinsippene i Statlig planretningslinje 

for samordnet areal og transportplanlegging med hensyn til gang-, sykkel- og 

kollektivtrafikk. 

8. Det fremgår ikke av varsel antall boenheter, hvor stor havn som skal bygges eller størrelse 

og type næring. I planarbeidet må det vurderes hvilken trafikkøkning som må påregnes. 

Kapasiteten for eksisterende veg/gatenett/kryss må beregnes jfr. bestemmelse pkt. 3.1 i 

kommunedelplanen. 

9. Det kan bli stilt krav om rekkefølge. 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til orientering.  

2. Tas til orientering.  

3. Tas til orientering.  

4. Tas til følge. Må ivaretas i den videre utarbeidelsen av planen. 

5. Tas til følge. Må ivaretas i den videre utarbeidelsen av planen. 

6. Tas til orientering.  

7. Tas til orientering.  

8. Tas til følge. Området vil detaljeres og illustreres i utarbeidelsen av planforslaget. Det 

bemerkes at kommunedelplanens bestemmelse pkt. 3.1 er ikke videreført i kommuneplanens 

arealdel. Vurderinger av kapasitet på vegnett vil bli gjennomført i det videre planarbeidet. 

9. Tas til orientering. 

Narvik Havn KF 

1. Vassvik-kaia er avsatt til spesialområde bevaring i temaplan for kulturminner 2017-2028. 

Etter det vi har brakt i erfaring foreligger det ingen konkrete vurderinger som begrunner 

bevaring av kaia. Etter vår vurdering har kaia begrenset historisk verdi, er i dårlig stand og 

uegnet for den båttrafikken som er i området. Vi anmoder om at Vassvik-kaia ikke gis noen 

form av vernestatus i planforslaget.  

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til etterretning. Vurderes i det videre planarbeidet i samråd med kommunen og 

fylkeskommunen. 

Jan Rognmo 

1. Det er ønskelig å få på plass et lite parkanlegg ved Vassvik-kaia for en mulig minneplakett 

e.l. for å minnes den enestående innsats av den engelske offiseren Patric Dalzel-Job for 

Narvik under krigen 1940-1945. 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til etterretning. Vurderes i det videre planarbeidet.  

Interimsstyre for berørte beboere v/Jan-Krister Pedersen 

Merknadene fra Interimsstyre for berørte parter synes å være et innspill til tidligere planforslag som 

ble lagt ut til høring i mai 2017, og ikke merknader direkte til forslag til planprogram eller varsel om 

oppstart regulering. Alle spørsmålene besvares derfor ikke. Det forutsettes at det foreligger tilpassede 

merknader når nytt reguleringsforslag legges ut til offentlig ettersyn, som da vil bli kommentert i sin 

helhet. 

1. Varsel om oppstart redegjør ikke for om dette er en områderegulering eller en privat 

reguleringsplan. 

2. Det vises til Kommunedeplan for Narvikhalvøya sine bestemmelser og beskrevne forhold 

det skal redegjøres for. Vi kan ikke se at varslet planområde er i samsvar med område angitt 



som Ny småbåthavn og gjestehavn i KDPen.  

3. Høyde og utforming av boligblokker vannkanten. Det stilles en rekke spørsmål vedrørende 

høyde og utforming av leilighetsbyggene; hvor høy blir blokkene inkludert teknisk rom, fra 

hvilket flomål beregnes høyde, hva er eksisterende nivå på i dag, hvor langt ut vil det fylles i 

sjø, størrelse på hver leilighet, lengde og bredde på hvert bygg inkludert mål på terrasse, 

avstand mellom hvert bygg osv. I tillegg påpekes det at bakenforliggende bebyggelse ikke 

blir ivaretatt, og at dette vil medføre til verditap for eksisterende boliger.   

4. Parkering. Interimsstyre stiller spørsmål om antall parkeringsplasser, planer for regulering 

av krysset mellom Sjøveien, Vassvikkaia og Strandveien, samt etterlyser figur for 

illustrasjon av parkeringsplasser. 

5. Estetikk boenheter Vannkanten. Det stilles en rekke spørsmål vedrørende utforming av 

ventilasjonsaggregat. Det påpekes også at de nye leilighetsbyggene vil bryte med estetikken 

i området, og at man ikke vil oppnå en forskjønnelse av området.  Det stilles spørsmål om 

blokkene er et resultat av god landskapstilpasning. Vi føler ikke allmenhetens tilgang og 

ferdsel blir sikret godt nok i planforslaget. 

6. Utbygging Lomveien. Det stilles en rekke spørsmål vedr. ny bebyggelse nedenfor 

Lomveien. Vi registrer at BKB mangler reguleringsbestemmelser. Hva er tenkt her? Det er 

svært viktig at tilgang til fjæra ivaretas. Det etterspørres hvorfor det ikke kommer klarere 

fram at det kan bygges et servicehus mellom Vassvik-kaia og pumpehuset. For BKB må det 

legges fram detaljerte planer. Hvordan vil en utbygging her påvirke lys- og solforhold i 

Lomveien ? Det må også redegjøres for utsikt, trafikale forhold, parkering, antall bygg, 

formål med utbygging osv. 

7. Trafikk i det regulerte området. Det registreres at kommunen ikke har oppdatert 

trafikkberegninger i området etter 2005. Vi har allerede betydelige støvplager. Prosjektet vil 

gi økt støy- og støvbelastning for alle berørte boenheter, samt for alle som går tur i området. 

Det må etableres busstopp i området, og planen må legge til rette for gang- og sykkelveg og 

tiltak langs skoleveg. Det må redegjøres for tilgang til og kapasitet på nærliggende 

lekeplasser. Antall daglige passeringer med bil som ny bebyggelse genererer vurderes til å 

være for lave.  

8. Privatisering av området. Vi er bekymret for at gangvegen som er planlagt mellom 

kaiområdet for blokkene vil være såpass begrenset i størrelse at det vil føre til forstyrrelse 

for beboere i blokkene, samt at allmenheten vil føle at de beveger seg på privat område. Det 

stilles også spørsmål om det er tilstrekkelig at èn flytebrygge blir avsatt til allmenheten. Det 

er fare for at allmenheten vil føle seg som «inntrengere» ved bruk av området. 

9. Vær, vind og natur. Det stilles spørsmål ved at internveg er tegnet inn på kote +3,9 mens 

blokkene er tegnet inn på kote +4,2. Har det blitt konsekvensutredet hva som vil skje ved en 

eventuell flom? Bør det ikke bygges molo her? Bør det ikke gjøres en ROS-analyse? Er det 

tatt hensyn til vær og vind når flytebrygger er planlagt? Er det gjennomført radonmålinger i 

byggeområdet, og vil graving og fylling påvirke radonnivået? Det er påvist verdier over 

normalverdier. Hvordan tenkes dette ivaretatt i forhold til omgivelsene? Vi ønsker at det 

utarbeides en oversikt over naturmangfoldet i hele det regulerte området. Hvilke 

konsekvenser vil utbygging få for naturen? 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til orientering. Detaljreguleringen er av privat karakter. Det er avholdt oppstartsmøte og 

Narvik kommune har anbefalt oppstart av planarbeidet.  

2. Tas til orientering. Det gjøres oppmerksom på at Kommunedelplan for Narvikhalvøya ikke 

lenger er gjeldende. Varsel om oppstart er gjort etter vedtak om ny kommuneplan, og det er 

denne planforslaget må forholde seg til. Planavgrensningen er gjort i samsvar med 

kommuneplanens arealdel 2017-2028, vedtatt 02.02.2017. 

3. Tas til orientering. Generelt kan det bemerkes at det ikke er gjort noen detaljprosjektering av 

leilighetsbyggene, og det foreligger kun et skisseprosjekt. Nevnte forhold vurderes videre i 

det planarbeidet. 

4. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. Parkering dokumenteres i 

planforslaget når det legges ut til offentlig ettersyn i hht. krav til parkering innenfor 

planforslaget. 

5. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet.  



6. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet.  

7. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. 

8. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. 

9. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. 

Tromsø museum – Universitetsmuseet 

1. Viser til vår uttalelse av 23.06.2017 til tidligere offentlig ettersyn for Vassvikbukta hvor vi 

ikke hadde merknader. 

2. Tromsø museum hadde anledning til å befare tiltaksområdet i etterkant av opprinnelig 

oppstartsmelding uten at det ble registrert automatisk vernet kulturminner eller andre funn 

av kulturhistorisk interesse.  

3. Vi minner om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over automatisk vernete 

kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum 

varsles jfr. Kulturminneloven § 8, 2. ledd.  

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til orientering.  

2. Tas til orientering.  

3. Tas til orientering.  

Bente og Geir Sørås 

1. Det opplyses at blokken skal være på 4 etasjer + teknisk etasje. Det er ikke oppgitt noen 

steder hva total høyde på blokken vil bli, inklusive tekniske rom. Vi vil gjerne få opplyst 

total høyde på blokkene, inklusive teknisk etasje.  

2. Det er vel ingen som motsetter seg en pen bebyggelse i stedet for naustene som står der i 

dag, men det må være mulig å oppføre en bebyggelse som passer inn i forhold til hele 

området.  

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til orientering. Må ivaretas i den videre utarbeidelsen av planen.  

2. Tas til orientering. Vurderes i det videre planarbeidet. 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

1. Viser til vår tidligere uttalelse av 03.12.2015. 

2. I henhold til NGUs løsmassekart består planområdet på land av forvitringsmateriale. 

Dersom det planlegges ny bebyggelse eller utfyllinger i sjø på arealer med marin må det 

gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for 

kvikkleireskred. Plandokumentene skal på en tydelig måte vise hvordan fare for 

kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til, og dette skal foreligge før reguleringsplan 

vedtas. Grunnforholdene må vurderes i samsvar med sikkerhetskravene i Byggeteknisk 

forskrift (TEK17) § 7-3 og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred.  

3. Planområdet berører ikke vassdrag eller energianlegg. 

4. NVE anbefaler at ny utbygging bør ta hensyn til beregnede stormflohøyder ved det 

havnivået en vil ha om 100 år. I henhold til TEK17 skal det tas utgangspunkt i 200-års flo 

for bygg i sikkerhetsklasse 2 og 1000-års flo for bygg i sikkerhetsklasse 3. 

5. I forbindelse med offentlig ettersyn ber vi om at det kommer tydelig frem av 

plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt 

planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt relevante fagkyndige utredninger som er 

gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at plandokumenter sendes 

elektronisk til oss. 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til orientering.  

2. Tas til følge. Grunnforholdene skal utredes nærmere. 

3. Tas til orientering.  

4. Tas til følge. Tas med i den videre behandlingen av saken.  



5. Tas til orientering.  

Nordland fylkeskommune Kultur- og miljøavdeling 

1. Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare 

mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet, og 

viser spesielt til kap. 8.3 om Naturressurser, kulturminner og landskap: 

· Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 

arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 

landskapselementer. 

· Viktige friluftsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å 

ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena. 

· Kulturminner- og miljø av stor lokal, regional eller nasjonal verdi skal sikres gjennom 

den kommunale planleggingen som en ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling, 

næringsutvikling, opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk.  

2. Planområdet berører følgende kartlagte friluftslivsområder:   

· Vassvika – registrert som viktig nærturterreng med uberørt strandsone.   

· Framneslia – registrert som svært viktig nærturterreng med uberørt og opprinnelig 

strandlinje og spor etter 2. verdenskrig.   

· Videre grenser planområdet til Småbåthavna – molo området i Vassvika, registrert som 

svært viktig i friluftslivskartleggingen. 

3. Kap. 8.5. om Kystsonen:   

f) Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-metersbeltet / den funksjonelle 

strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, høy estetisk og 

arkitektonisk kvalitet, og allmennhetens tilgang og ferdsel. 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor, gjør Nordland fylkeskommune oppmerksom på 

at planarbeidet kan være i strid med vesentlige regionale interesser knyttet til friluftsliv, 

tilgang i kystsonen og kulturminner. Vi ber om at det i planarbeidet legges vekt på å 

bevare verdiene knyttet til friluftsliv og opplevelse som ligger i området. 

4. Nordland fylkeskommunen viser til kommunens særlige ansvar for å sikre medvirkning fra 

grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. 

5. Nordland fylkeskommune ber om at følgende regionale planer legges til grunn for det videre 

arbeidet: 

· Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021  

· Regional plan – klimaendringene i Nordland 2011-2020 

6. Vi gjør oppmerksom på at Nordland fylkeskommune har gjennomført prosjektet 

Landskapskartlegging av Nordland og at det foreligger nedlastbare rapporter om dette  

arbeidet på fylkeskommunens nettside. Kartleggingen er også tilgjengelig som kartlag «NiN  

Landskapstyper» i Miljødirektoratets kartportal Natur i Norge. Nordland fylkeskommune 

har  videre i samarbeid med regionale friluftsråd utarbeidet en friluftslivskartlegging. Vi ber 

om at dette kunnskapsgrunnlaget legges til grunn for konsekvensutredningen av temaene 

friluftsliv og landskap. 

7. Tiltaket ligger i et område som er omfattet av regional forvaltningsplan i henhold til 

vannforskriften. Det er vedtatt miljømål for vannforekomstene innen planområdet. Det 

generelle miljømålet er at alle vannforekomster skal nås innen 2021. Nordland 

fylkeskommune ber kommunen om å innhente informasjon om karakteriseringen (risiko- og 

påvirkningsanalyse) av de vannforekomster som kan bli berørt av planarbeidet, og ta hensyn 

til dette i videre planlegging. Denne informasjonen finnes på vann-nett portal. Når det fattes 

enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at 

miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes, skal vannforskriften § 12 vurderes. Det er 

ansvarlig sektormyndighet (her kommunen), som har ansvaret for å gjøre en slik vurdering.  

8. Nordland fylkeskommune viser til forskrift om konsekvensutredninger § 21. Listen er ikke 



uttømmende, men de tema som er nevnt skal vurderes utredet. Dersom noen av temaene som 

er opplistet i § 21 vurderes å ikke være beslutningsrelevante, kan disse utelates fra 

utredningen. Da skal begrunnelsen for dette fremgå av planprogrammet. Nordland 

fylkeskommune ser at alle tema i listen ikke er omtalt eller vurdert i forslaget til 

planprogram. Vi ber om at temaene i forskriften § 21 inkluderes i planprogrammet, eller at 

kommunen sannsynliggjør at disse temaene ikke er relevante for beslutninger i planen. 

9. Deler av metoden er beskrevet i forslagets kap. 7.6. For å sikre at planprosessen kan 

etterprøves og forstås, ber Nordland fylkeskommune om at metodene som blir brukt 

beskrives detaljert. Vi anbefaler at relevant litteratur benyttes, herunder Statens vegvesens 

Håndbok V712 om Konsekvensanalyser. 

10. På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:   

· Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 

spesielt viktig i forhold til utbygginger, plassering og dimensjonering av viktig 

infrastruktur. Det skal legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-

analyser.   

· Nasjonal politikk pålegger også kommunen å planlegge med tanke på en utforming som 

er tilrettelagt for alle grupper. Dette vil blant annet si at interessene til personer med 

funksjonsnedsettelser må ivaretas.   

· Alternative energikilder bør alltid vurderes. Fylkeskommunen ber om at bygninger og 

tiltak oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer, og med tanke på å redusere 

energibehov og utslipp av klimagasser.  

· Eventuell 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.   

11. Planprogrammets kap. 6.4 om kulturminner og kulturmiljø omhandler feil planområde. Det 

aktuelle planområdet omfatter kulturminnet Vassvikkaia, jf. tidligere planbeskrivelses kap. 

5.4. Vi gjentar våre råd i uttalelse av 26.06. 2017 angående utforming av 

reguleringsbestemmelser knyttet til hensynssone for bevaring av Vassvikkaia (hensynssone 

H570):   

· Først og fremst må det gis en eksplisitt bestemmelse om at kaia ikke tillates revet.   

· Det bør også gis føringer for at kaia skal beholde sin eksisterende utforming og 

materialbruk. (Eventuelt at kaia bare tillates ombygd eller utbedret under forutsetning av 

at utformingen beholdes uendret eller tilbakeføres til dokumentert tidligere utseende).   

· Dersom kaia har i behold autentiske eldre materialer og elementer, bør det sies i 

bestemmelsene at disse skal bevares i den grad det er mulig.   

· Bestemmelsene bør bygge på nærmere kunnskap om kulturminnet. 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til etterretning. 

2. Tas til orientering. 

3. Tas til etterretning. 

4. Tas til orientering. 

5. Tas til orientering. 

6. Tas til etterretning. 

7. Tas til etterretning. 

8. Tas til følge. Planprogrammet er justert. 

9. Tas til følge. Planprogrammet er justert. 

10. Tas til orientering. 

11. Tas til følge. Planprogrammet er justert. Planbestemmelser vedrørende Vassvik-kaia 

vurderes i det videre planarbeidet.  



3.Økonomi.  
Planforslaget er av privat karakter og vil ikke ha direkte innvirkning på kommunens økonomiplan. 

 

4.Rådmannens vurdering: 
Det er positivt at det tilrettelegges for boliger, og at det legges vekt på å få en differensiert 

boligtypologi i området. Dette er også i samsvar med intensjonen i bystyrets vedtak av 

kommunedelplanen for Narvikhalvøya i 2011 og kommuneplanens arealdel i 2017. 

 

Rådmannen og utbygger har i samråd kommet fram til tema for KU, og disse temaene er ytterligere 

utdypet og konkretisert som følge av innkomne merknader til offentlig ettersyn. Rådmannen mener at 

dette oppfyller lovens krav. 

 

Rådmannen forutsetter at grunnforholdene utredes nærmere jf. innspill fra NVE. Det forutsettes også  

at medvirkning ivaretas på en god måte jf. krav i PBL, da særlig med hensyn til barn og unge. 

 

Rådmannen anser forslag til planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning av 

Vassvikbukta ivaretar samfunnets interesser på en tilfredsstillende måte, og at planprogrammet 

redegjør for de krav til planprogram som er satt i plan- og bygningsloven. Rådmannen vil derfor 

anbefale at planprogrammet gis en politisk tilslutning.  

 

5.Innstilling. 
1. Fylkesmannen 

Merknadens pkt. 1 og 5 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 2, 3 og 4 tas til følge. 

 

Brit Schøning og Geir Wallenius 

Merknadens pkt. 1-12 tas til orientering.  

 

Huseiere i Sjøveien 15-25 v/ Elisabeth Wallenius 

Merknadens pkt. 1 – 7 tas til orientering. 

 

Statens vegvesen 

Merknadens pkt. 4, 5 og 8 tas til følge. 

Merknadens pkt. 1, 2, 3, 6, 7 og 9 tas til orientering. 

 

Narvik Havn KF 

Merknadens pkt. 1 tas til etterretning. 



 

Jan Rognmo 

Merknadens pkt. 1 tas til etterretning. 

 

Interimsstyre for berørte beboere v/Jan-Krister Pedersen 

Merknadens pkt. 1-9 tas til orientering. 

 

Tromsø museum – Universitetsmuseet 

Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til orientering. 

 

Bente og Geir Sørås 

Merknadens pkt. 1 og 2 tas til orientering. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Merknadens pkt. 1, 3 og 5 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 2 og 4 tas til følge. 

 

Fylkeskommune 

Merknadens pkt. 2, 4, 5 og 10 tas til orientering. 

Merknadens pkt. 1, 3, 6 og 7 tas til etterretning. 

Merknadens pkt. 8, 9 og 11 tas til følge. 

 

2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsetter Narvik Bystyre omsøkte 

planprogram med merknadsbehandling for detaljregulering med konsekvensutredning av 

Vassvikbukta datert 20.10.2017. 
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