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INNSPILL KOMMENTARER 
1. Fylkeskommunen i Nordland – Brev datert 

15.08.2016 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, 

naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, 

gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:  

 

Planfaglig uttalelse  
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid 

med regionale interesser slik det blant annet 

fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i 

Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025. 

Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til 

planforslagets areal-disponering.  

Plandokumentene er etter fylkeskommunens 

vurdering klare og entydige og tjener etter vår 

vurdering formålet som både juridiske dokumenter 

og informasjon til publikum.  

 

Kulturminnefaglig uttalelse  
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi 

kjenner til er planforslaget med foreslått 

arealdisponering, ikke i konflikt med kjente 

verneverdige kulturminner.  

Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. 

Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt dersom en under 

markinngrep skulle støte på fornminner, jf. 

kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under 

arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av 

trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner 

må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at 

nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre 

arbeidet i marken.  

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi 

viser til egen uttalelse fra Sametinget. 

Samferdselsfaglig uttalelse  

Vi har ut fra gjeldende lov- og regelverk knyttet til 

våre ansvarsområder samt til Transportplan Nordland 

og fylkets planverk og retningslinjer forøvrig, ingen 

spesielle merknader til planforslaget.  

Vi bemerker at det ved etablering av holdeplass bør 

tilrettelegges for av- og påstigning på begge sider av 

vegen. Dersom busslommen utformes på en slik 

måte at den kan benyttes i begge retninger vil det 

også kunne være en løsning. Dette forutsatt at 

trafikkmengden ikke er så betydelig at det medfører 

vanskeligheter og risiko for buss ved inn- og 

 

 

 

I forhold til Sametingets merknad, er det tatt med slik 

bestemmelse til planen – hva gjelder meldeplikten/ 

aktsomhetsansvaret: 

 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken 

komme fram gjenstander eller andre spor som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 

sendes Sametinget og fyIkeskommunen omgående, jf. lov 

9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette 

pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet 

i marken. 

 

Øvrige merknader fra Nordland fylkeskommune tas til 

etterretning. 

 



utkjøring fra lommen. 

  
2. Fylkesmannen i Nordland – Brev datert 

08.08.2016 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til 

planforslaget, da foreliggende støyutredning er 

mangelfull og planlagt arealbruk medfører at 

grenseverdier for støy overskrides uten at 

avbøtende tiltak er tilstrekkelig innarbeidet i 

planforslaget. 

 

Nærmere begrunnelse 

Planforslaget legger til rette for utbygging av et 

næringsareal på ca. 100 daa. 

Utbygginggsområde BN1-6 har arealformål 

næringsbebyggelse (sosikode 1300). I 

planbeskrivelse og støyberegninger legges til grunn 

en gjennomsnittlig utnytting av næringsarealet på 30 

%. Det er på denne bakgrunn beregnet en 

trafikkøkning på ca 1500 

ADT, basert på Vegdiretoratets håndbok 146 —

Trafikkberegninger. Beregningene tar utgangspunkt i 

at det kan etableres forretning (BRA 1000 m2) i 

planområdet. I plankartet er det ikke avsatt areal til 

forretning (sosikode 1150) og planbestemmelsen § 

3.1.1omtaler kontor, håndverksbedrifter, lager, bil- 

og maskinforretninger. Vi er derfor usikker på om 

beregningsforutsetningene i støyberegningene er  

korrekte. 

Støyberegningene må uansett ta utgangspunkt i hva 

planen faktisk legger til rette for når det gjelder 

utbygging av næringsareal, ikke hva man tror/antar 

er realisitisk. Alternativt må næringsarealet planen 

legger til rette for reduseres til hva som anses som 

realistisk. 

Basert på full arealutnyttelse og arealbruk ihht  

eregningsforutsetningene i støyrapporten, vil 

ÅDT (2/3 av trafikken som sørgående fra 

næringsområdet) øke med ca. 3300 ÅDT. Det er etter 

det vi kan se ikke gjennomført støyberegninger for 

denne situasjonen. Dagens ÅDT oppgis til 2000, slik 

at en økning med mer enn 3000 vil øke støyen 

vesentlig (> 3 dB) med samme andel tungtrafikk og 

fartsgrense. Det er trolig også boligeiendommer 

lengre sør mot 

Bjerkvik som allerede ligger i støysonene (bl.a. 

Nordmoveien 201, 195, 204), og som vil få en 

økning av støynivået på mer enn 3 dB. 

I bestemmelsene § 2.13 er det satt rekkefølgekrav 

knyttet til at halvparten av næringsarealet er bygget 

ut. Dette gjelder bygging av støyskjerm mot E6 ved 

boligeiendommene sør for planområdet - Gamle 

Nordmoveien, samt fasadetiltak på bygget sør for 

planområdet. 

Med bakgrunn i at det er antatt en utbygging på 30 % 

av tillatt areal vil bestemmelsen slik den er utformet 

ikke sikre at støytiltak gjennomføres. Vi antar det er 

Nordmoveien 250 det vises til når bestemmelsen 

omtaler bygget. Bestemmelsen omfatter dermed 

 

Tiltakshaver ved planlegger John Lie, har i dialog med 

Fylkesmannen i Nordland v/ Sten D. Bruaas i februar 

2017, gjort nødvendige avklaringer i forhold til 

Fylkesmannens begrunnelse for å fremme innsigelse til 

planen.  

 

I brev datert 13.02.17 trekker Fylkesmannen sin 

innsigelse: 

 

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 regulerings-bestemmelsene, 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. 

Det tillates mindre takoppbygg for kanalføringer og 



heller ikke andre boligeiendommer som allerede 

ligger i støysonene og som får vesentlig økt støynivå 

som følge av trafikk generert av aktiviteter i 

planområdet. 

Fylkesmannen fremmer på denne bakgrunn 

innsigelse til planforslaget, jf T-144212015 

Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging og rundskriv T-2/16 Nasjonale og 

vesentlige regionale interesser på miljøområdet —

klargjøring av miljøfolvaltningens 

innsigelsespraksis. 

Etter Fylkesmannens vurdering er foreliggende 

støyutredning mangelfull og planlagt 

arealbruk medfører at grenseverdier for støy 

overskrides uten at avbøtende tiltak er 

tilstrekkelig innarbeidet i planforslaget. 

 

Planfaglig råd 

I bestemmelsenes § 2.9 er det satt krav om at 

virksomheter som etablerer seg innenfor området må 

gjøre vurderinger som viser at de ikke overskride 

gjeldende gjeldende støygrenser i T-1142. 

Støyberegningene angir maksimale 

lydeffektnivåer/emisjonsnivåer fra installasjoner og 

prosesser i næringsbygg for utbyggingsområdene 

BN1-BN6 og BV1. Tillatt driftstid i bestemmelsene 

korresponderer ikke med støyrapporten. 

Fylkesmannen antar likevel at det kan være 

hensiktsmessig å ta angitte i lydeffektnivåer i 

støyutredningen inn i 

bestemmelsene. 

 

Videre saksgang 

Innsigelsen fra Fylkesmannen medfører at planen 

ikke kan egengodkjennes av kommunestyret. 

Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til 

følge, vises det til rundskriv H-2/14 Retningslinjer 

for innsigelse i plansaker etter plan- og 

bygningsloven for videre behandling. 

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 forslag 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:  

- opparbeidelse av GS-veg langs E6 fra 

eksisterende GS-veg sør for Bjørnberget og opp 

til Gamle Nordmoveien ved Nylund;.  

- opparbeidelse av fortau - områdene SF1-3, 

langs Gamle Nordmoveien o_SKV2;  

- 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. 

  
3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) – 

Brev datert 17.08.2016 

Nordland fylke er med i forsøk om samordning av 

statlige innsigelser og våre uttalelser skal normalt 

sendes via fylkesmannen. På grunn av at 

høringsfristen er i ferd med å gå ut sendes uttalelsen 

direkte til 

kommunen, med kopi til fylkesmannen. 

NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til 

vassdrag, flom-, erosjon- og skredfare samt 

energianlegg blir innarbeidet i arealplaner. 

Hensikten med detaljreguleringsplanarbeidet er å 

legge til rette for at det kan etableres 

næringsvirksomhet på området som er avsatt til 

næringsformål i  kommunedelplan for Bjerkvik. 

 

Vassdrag 

Planområdet berører/ grenser til Prestjordelva i vest, 

Tverrelva i nord og et bekkedrag i sør. I vårt innspill 

til planoppstart gjorde vi oppmerksom på at det i 

planen må gjøres en konkret vurdering av og 

begrunnelse for byggeavstand mot vassdraget, samt 

at det må stilles krav om at kantsonen langs vassdrag 

skal bevares. NVE synes det er positivt at det i 

planen er avsatt naturområde LNA 1-3 for sikring og 

bevaring av naturmangfoldet langs Prestjordelva og 

Tverrelva i en bredde på omkring 20 meter fra 

elvekant. 

Videre synes NVE det er positivt at det for 

bekkedraget (flombekk fra Kvanndallia) som går 

gjennom planområdet i sør er regulert inn en 

grønkorridor. Overvann fra Kvanndallia skal ledes 

gjennom og føres langs overkant av Nordmoveien til 

bekkedraget og videre ned til Prestjordelva. 

 

Skredfare 

I henhold til aktsomhetskart for skred som ligger 

tilgjengelig på www.skrednett.no er deler av 

planområdet i vest markert som skredutsatt. NVE 

synes det er positivt skredutsatt område er avmerket 

på kartet som hensynssone skred H310_1, jfr. plan- 

og bygningsloven § 12-6, og tilknyttet bestemmelser 

som sier at det skal foreligge skredfarevurdering 

utført av relevant fagekspertise før tillatelse til tiltak 

kan gis. 

 

Oppsummering 

NVE mener våre tidligere gitte innspill er ivaretatt 

og har ikke ytterligere merknader til offentlig 

ettersyn 

av detaljreguleringsplan for Nordre Bjerkvik 

næringsområde. 

 
 

Merknadene fra NVE tas til etterretning. 

  

4. Sametinget – Brev datert 11.07.2016 
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk 

 

Det er tatt med slik bestemmelse til planen - i forhold til 



freda samiske kulturminner i det omsøkte området. 

Sametinget har derfor ingen spesielle 

kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det 

nåværende tidspunktet. 

Vi minner imidlertid om det generelle 

aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av 

reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende 

tekst når det gjelder dette: 

 

Kulturminner og aktsomhetsansvaret. 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken 

komme fram gjenstander eller andre spor som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og 

melding sendes Sametinget og fyIkeskommunen 

omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 

Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg 

formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i 

marken. 

 

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner 

eldre enn 100 år er automatisk freda i følge lov 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet 

ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være 

bygninger, hustufter, gammetufter (sirkulære flater, 

ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), 

teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike 

typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift 

eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det 

knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen 

måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke 

funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 

ikke tillatt å skade eller skjemme et freda 

kulturminne eller sikringssonen å 5m rundt 

kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare 

gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 

Nordland fylkeskommune. 

meldeplikten/ aktsomhetsansvaret: 

 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken 

komme fram gjenstander eller andre spor som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 

sendes Sametinget og fyIkeskommunen omgående, jf. lov 

9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette 

pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet 

i marken. 

 

Øvrige merknader fra Sametinget tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
5. Statens vegvesen – Brev datert 19.08.2016 

Statens vegvesen fremmer innsigelse til forslag til 

reguleringsplan for Nordre Bjerkvik næringsområde. 

Vi vurderer planforslaget slik at det er krav om 

opparbeidelse av kryss E6/ Nordmoveien og gang- 

og sykkelveg på et tidligere tidspunkt enn hva 

rekkefølgebestemmelsene hjemler.  

 

Saksopplysninger 

Planforslaget har til hensikt å legge til rette for 

næringsareal med ulike krav og egenskaper. 

Utbygging av planområdet vil generere økt trafikk 

langs E6 og vil medføre en merkbar 

endring av trafikkforholdene i området. 

Vi har hatt god dialog med konsulent for 

planarbeidet gjennom planprosessen og videre dialog 

med Narvik kommune etter at planforslaget ble lagt 

ut til offentlig ettersyn. 

Innsigelser skal samordnes hos  Fylkesmannen i 

Nordland, men på grunn av ferieavvikling har dette 

ikke latt seg gjøre denne gangen. Statens vegvesen 

 

Tiltakshaver ved planlegger John Lie, har i dialog med 

Statens vegvesen v/ Helga Elisabeth Instanes i februar 

2017, gjort nødvendige avklaringer i forhold til Statens 

vegvesen sin begrunnelse for å fremme innsigelse til 

planen.  

 

I brev datert 15.02.17 trekker Statens vegvesen sin 

innsigelse: 

 

Statens vegvesen fremmet innsigelse til forslag til 

reguleringsplan for Nordre Bjerkvik næringsområde. Vi 

vurderte planforslaget slik, at det er krav om 

opparbeidelse av kryss E6/Nordmoveien og gang- og 

sykkelveg på et tidligere tidspunkt enn hva rekkefølge-

bestemmelsene hjemlet. 

 

Rekkefølgebestemmelsene er nå endret til; 

Før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for 

nye tiltak innenfor planområdet 

- skal regulert kryss ved E6 med 



har fått utsatt frist og vi sender vår innsigelse som 

eget brev direkte til Narvik kommune. 

 

Vår vurdering av planforslaget 

Trafikkberegninger 

Vi ser behov for at det gjennomføres nye 

trafikkberegninger for området før videre 

behandling, som viser klar kopling mellom 

rekkefølgen på utbygging og behov for tiltak på 

vegnettet. En beregning av samlet trafikkmengde inn 

til planområde vil være avgjørende for når krysset 

skal utbedres med trafikkøy, venstresvingefelt og 

høyresvingefelt. 

I trafikkberegningen er det lagt til grunn at området 

for bensin og vegserviceanlegg - BV1 vil i hovedsak 

betjene passerende trafikk. Selv om denne 

næringstypen ofte ikke genererer ny/økt trafikk langs 

E6, vil denne trafikken likevel ha påvirkning på 

trafikken inn og ut av krysset – og dermed ha 

betydning for kapasiteten i krysset. 

I trafikkberegningen skal alle områder som har 

tilknytning til samme atkomst/kryss tas med. 

Dette gjelder også området øst for E6, som har 

atkomst via samme kryss, via  Normoveien og i 

undergang under E6. Bruken av dette området har 

endret seg de siste årene, og dermed også trafikken. 

Ved å legge til trafikken som BV1 generer, samt 

dagens bruk av atkomsten, vil behovet for 

venstresvingefelt komme raskere enn 

rekkefølgebestemmelsene stiller krav om. Vi ser 

derfor behov for å endre rekkefølgekravet for 

etablering av venstresvingefelt. 

Atkomsten til planområdet vil få en annen funksjon, 

og skal dermed utformes som kryss. 

Etablering av trafikkøy i sekundærvegen er derfor et 

krav før området tas i bruk. 

 

Gang- og sykkelveg 

Ved etablering av et næringsområde i kort avstand 

fra boligområder, må det tilrettelegges for at en kan 

gå og sykle trygt og sikkert til og fra arbeid. Det er 

dermed fare for at foreslåtte rekkefølgebestemmelser 

for opparbeidelse av gang- og sykkelveg trer for 

seint i kraft. 

Tidspunkt for når det er behov for å etablere gang- 

og sykkelvegen vil kunne avdekkes med en 

utbyggingsrekkefølge for planområdet, samt at en 

differensierer de ulike underformålene innenfor 

næringsområdene. 

 

Rekkefølgekrav 

For å sikre at atkomstforholdene er tilfredsstillende 

når planområdet tas i bruk, må rekkefølgekravene tre 

i kraft på et tidligere tidspunkt enn foreslåtte 

rekkefølgebestemmelser legger opp til. 

Dette gjelder utbedring av kryss E6/Nordmoveien, 

med trafikkøy, venstresvingefelt og høyresvingefelt, 

samt etablering av gang- og sykkelveg fra Nylund til 

eksisterende gang- og sykkelveg ved Bjørnberget. 

Felles bestemmelser og dokumentasjonskrav 

venstresvingefelt fra sør og trafikkøy i 

sekundærveg, være ferdig opparbeidet. 

- skal det utføres nye støyfaglige analyser av 

reell turproduksjon (ÅDT) og støynivå, 

basertpå 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: 

- opparbeidelse av GS-veg langs E6 fra 

eksisterende GS-veg sør for Bjørnberget og opp 

til Gamle Nordmoveien ved Nylund;. 

 

Slik planforslaget fremkommer nå, anser vi vår 

innsigelse for imøtekommet.  
 

Statens vegvesen trekker sin innsigelse og 

reguleringsplan for Nordre Bjerkvik næringsområde 

kan sluttbehandles. 



Byggeplan – Statens vegvesen skal godkjenne alle 

byggeplaner før oppstart på tiltak på og langs 

europavegen. Her strykes følgende del av setningen; 

...etter at halvparten av BYA innenfor planområdet 

er bygget ut. 

 

Parkering 

Det må tas inn en bestemmelse som sikrer etablering 

av sykkelparkering – trygg og sikker parkering, helst 

under tak. 

 

Forslag til endringer av planen 

For at Statens vegvesen skal kunne trekke sin 

innsigelse og planforslaget skal kunne tas opp til 

sluttbehandling, har vi følgende forslag til hvordan 

Narvik kommune skal kunne komme seg videre i 

prosessen: 

- Det må gjennomføres nye  trafikk-

beregninger som også tar med området 

BV1, samt eksisterende område øst for E6. 

- Områdene BN1 - BN6 må ha klarere 

bestemmelse som fordeler andelen av de 

ulike underformålene. 

- Krysset skal utbedres med 

trafikkøy/dråpeøy i sekundærveg før 

midlertidig brukstillatelse gis – endres i 

rekkefølgebestemmelsene. 

- Krysset E6/Nordmoveien skal være ferdig 

opparbeidet med venstresvingefelt og 

høyresvingefelt på et tidligere tidspunkt enn 

foreslått rekkefølgebestemmelser stiller 

krav om – Nye trafikkberegninger vil 

klargjøre etableringsbehovet. 

- Behovet for gang- og sykkelveg fra Nylund 

til eksisterende gang- og sykkelveg ved 

              Bjørnberget må knyttes til bruk av området,      

              samt andel av underformålene som tillates       

              etablert innenfor planområdet. 

 

Konklusjon 

Statens vegvesen fremmer innsigelse til forslag til 

reguleringsplan for Nordre Bjerkvik 

næringsområde. Vi vurderer planforslaget slik at det 

er krav om opparbeidelse av kryss E6/Nordmoveien 

og gang- og sykkelveg på et tidligere tidspunkt enn 

hva rekkefølgebestemmelsene hjemler. 

  
6. Kartverket Bodø – Kontroll arealplan 

20.06.2016 

Kontrollert av Ole Kristian Furnes – 32118767. 

 

Kontrollrapporten fra Kartverket i Bodø, tas til 

etterretning. Kommunen må rette opp at planen 

ikke finnes i digitalt planregister. 

  

 

Skien 17.04.2017 

John Lie 


