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NOTAT

09.04.2018

Merknadsbehandling – Innkomne merknader til varsel om planoppstart
Detaljreguleringsplan for Ny ungdomsskole Narvik

Bane NOR
1. Planavgrensningen ligger 25 meter fra spormidte. Bane NOR ber om at det legges inn en
byggegrense regnet 30 meter fra nærmeste spormidte, i henhold til jernbaneloven § 10.
2. Bane NOR vil minne om at håndtering av overvann må skje på egen tomt slik at jernbanens
dreneringssystem ikke blir ytterligere belastet. Videre må det dokumenteres at tiltaket ikke vil
føre til økt fare for utglidninger/skred, setninger og erosjon mot jernbanen.
3. For å kunne godtgjøre at sikkerheten ivaretas, forutsetter Bane NOR at tiltakshaver som del
av ROS-analysen til planforslaget, dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet til jernbanen iht. kravene
i TEK17 kap. 7/PBL § 28-1 om sikkerhet mot naturfare. Eventuelle risikoreduserende tiltak,
midlertidig og permanent, må vurderes og beskrives.

Kommentar:
1. Tas til følge. 30 meter berør kun deler av området avsatt til park og det legges ikke til rette for
bebyggelse i parken.
2. Tas til følge. Blir ivaretatt i planforslaget.
3. Tas til følge. Blir ivaretatt i ROS-analysen og planforslaget.

DSB
1. I følge DSBs objektarkiv har Parken ungdomsskole et tilfluktsrom bygget i 1966,
plassberegnet til 535 personer. Hvis eksisterende skole planlegges revet må det søkes sanering
av tilfluktsrommet i forkant. Hvis det bygges ny skole, må det søkes om fritak for bygging av
tilfluktsrom, iht. st. meld. 25 (1997-1988) «Hovedretningslinjer for det sivile beredskaps
virksomhet og utvikling mv».
2. Det er også et tilfluktsrom i fjell. Dette eies av Narvik kommune. Det er eier som er ansvarlig
for at tilfluktsrommet er i forskriftsmessig stand og forsvarlig låst for uvedkommende.

Kommentar:
1. Tas til orientering.
2. Tas til orientering.

Fylkesmannen i Nordland
1. Det er slik Fylkesmannen vurderer det ikke grunnlag for å anvende unntaksregelen i
forskriftens §§ 6 bokstav b og 8 bokstav a. Fylkesmannen ber med bakgrunn i dette om at det
gjøres en ny vurdering av konsekvensutredningsplikten.
2. Furuholtet utgjør et av relativt få større grøntområdet i byen, og er registrert som et svært
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viktig nærturterreng (FK00004009). Friluftslivsområdet har stor bruksfrekvens, og scorer høyt på
de fleste verdsettingsfaktorene for kartlegging av friluftslivsområder. Det er vesentlig at
allmennhetens tilgang til området ikke hindres eller i vesentlig grad forringes.
3. Meld. St. nr. 18 (2015-2016) understreker viktigheten av å ivareta og videreutvikle
grønnstrukturer i byer og tettsteder. Det er for friluftslivspolitikken fastsatt nasjonale mål om at
friluftslivet skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og
tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle. Videre
skal naturen i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.
4. Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår må ivaretas i planarbeidet, jf. plan- og
bygningsloven § 1-1 siste ledd. Enhver som fremmer planforslag skal i henhold til pbl. § 5-1
legge til rette for medvirkning, og har plikt til å sørge for at berørte barn og unge blir hørt og får
medvirke i planleggingen.
5. 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.
6. Planens konsekvenser for barn og unge må i det videre planarbeidet vurderes, og kravene til
planleggingsprosessen og fysisk utforming i de rikspolitiske retningslinjene for barn og
planlegging må oppfylles i prosjektet.
7. Det fremgår av T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging at skoler
regnes som bygning med støyfølsom bruk. Retningslinjen må derfor legges til grunn i det videre
planarbeidet. Det bør derfor utarbeides støyfaglig utredning for å sikre at hensynet til støy
ivaretas som forutsatt og sikre hensiktsmessig plassering av bygninger planløsninger, og
skjerming av uteoppholdsarealer tidlig nok i planarbeidet.
8. For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no.

Kommentar:
1. Tas til følge. Ny vurdering av konsekvensutredningplikten vedlegges saken til offentlig
ettersyn.
2. Tas til følge. Ivaretas i planforslaget.
3. Tas til orientering. Friområdet Gulbrandsens park vil bli ivaretatt som rekreasjonsområde,
samt bli videreutviklet som læringsarena/aktivitetsområde. Planforslaget vil bedre
tilgjengeligheten til området og stimulere til økt bruk av friluftsområdet.
4. Tas til følge. Det har vært avholdt medvirkningsmøte med elevrådene på begge skolene.
5. Tas til følge. Ivaretas i planforslaget.
6. Tas til følge. Ivaretas i planforslaget.
7. Menes ivaretatt. Det ble utarbeidet en støyanalyse i forbindelse med detaljreguleringsplan E6
Narviktunnelen og Kongens gate. Støyforhold ivaretas i planforslaget.
8. Menes ivaretatt. Planen ble sendt til Kartverket i forbindelse med varsel om oppstart.

Kartverket
1. Planen har feil kommunenr. og PlanID. Dette må rettes opp til offentlig ettersyn.
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2. Plannavnet synes noe ufullstendig, det bør være et stedsnavn eller skolens navn inkludert.

Kommentarer:
1. Tas til følge.
2. Tas til orientering.

Nordland Fylkeskommune
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 kapittel 8.2 By- og tettstedsutvikling.
2. Nordland fylkeskommune ber om at kommunen redegjør for de endringene reguleringsplanen
vil medføre i forhold til KPA, samt at beskrivelse av virkningene av endringene kommer tydelig
frem når saken legges ut på offentlig ettersyn og høring.
3. Planforslaget er sjekket mot Fylkeskommunens arkiver. Så langt Fylkeskommunen kjenner til
er planforslaget ikke i konflikt med registrerte verneverdige kulturminner og har derfor foreløpig
ingen merknader til planforslaget.
4. I dag stopper bussen i Frydenlundgata. Ved oppstart av ny rutestruktur vil bussen stoppe i
Kongens gate (E6). Det er derfor ingen skoleskyss eller annen busstransport inn i planområdet.
Fylkeskommunen ber om at det i det videre planarbeidet legges til rette for trygge og effektive
gang/sykkelveger til og fra busstopp og skolen.
5. Det er viktig at man ved en utbygging ivaretar folkehelsen i form av god tilrettelegging av
uteområdet for fysisk aktivitet og deltakelse. Gjennom arbeidet med Kartlegging og verdisetting
av friluftsområder i Narvik kommune er friluftsområdet Furuholtet og tilgrensende Carl
Guldbrandsons park verdisatt som svært viktig friluftsområder. I tillegg er uteområdet rundt
Parken ungdomsskole verdisatt som et viktig leke- og rekreasjonsområde. Det er viktig at
allmennhetenes tilgang og tilgjengelighet til både Furuholtet og parken ikke blir berørt og at
også leke- og aktivitetsområdet til skolen opprettholdes til dette formålet.

Kommentarer:
1. Tas til følge.
2. Tas til orientering.
3. Tas til orientering.
4. Tas til følge.
5. Tas til følge. Planforslaget vil bedre tilgjengeligheten til området og stimulere til økt bruk av
områdene på og ved skolen.

NVE
1. NVE kan ikke se at planforslaget berører vassdrag, grunnvann, skredutsatte områder,
herunder ustabile grunnforhold eller energianlegg. NVE har derfor ingen merknader til varsel om
planoppstart.

Kommentar:
1. Tas til orientering.
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Sametinget
1. Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det
omsøkte området og har derfor ingen kommentarer til planforslaget.
2. Sametinget minner i midlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst: «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 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.»

1. Tas til orientering.
2. Tas til følge. Det etableres bestemmelse som ivaretar dette.


