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Detaljregulering Nordre Bjerkvik næringsområde - 2. gangs behandling 

med merknadsbehandling 

 
Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende 

 
1. I Sametinget 

Merknadens pkt. 1 tas til orientering.  

Merknadens pkt. 2 tas til følge.  

 

II NVE 
Merknadens pkt. 1, 2, 3 og 4 tas til orientering.  

 

III Nordland Fylkeskommune 
Merknadens pkt. 1, 2, 3, 4 og 5 tas til orientering.  

 

IV Fylkesmannen i Nordland  
Merknadens pkt. 1 og 2 tas til følge.   

 

V Statens Vegvesen 
Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til følge.  

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik Bystyre omsøkte 

reguleringsplan for Nordre Bjerkvik næringsområde, bestående av plankart og 

planbeskrivelse datert 12.05.2016 og planbestemmelse datert 17.04.2017.  

3. I tillegg til endringene som framkommer av merknadsbehandlingen skal eventuelle feil i 

SOSI-fil, rettes opp i etterkant av vedtaket. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/suppleringer i plankartet, 

planbestemmelser og andre vedlegg som følger planen, og som ikke har vesentlig betydning 

for innholdet i planen. 



 

Møtebehandling fra Komite for plan og næring 01.06.2017 

 

PLAN - behandling: 

Saksordfører: Ronny Simonsen 
 
Høyre og KRF tok forbehold om å komme tilbake til realitetsbehandling av saken i bystyret.  
 
Votering: 
Rådmannens forslag - enstemmig vedtatt. 

 

PLAN-013/17 vedtak: 

1. I Sametinget 

Merknadens pkt. 1 tas til orientering.  

Merknadens pkt. 2 tas til følge.  

 

II NVE 
Merknadens pkt. 1, 2, 3 og 4 tas til orientering.  

 

III Nordland Fylkeskommune 
Merknadens pkt. 1, 2, 3, 4 og 5 tas til orientering.  

 

IV Fylkesmannen i Nordland  
Merknadens pkt. 1 og 2 tas til følge.   

 

V Statens Vegvesen 
Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til følge.  

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik Bystyre omsøkte 

reguleringsplan for Nordre Bjerkvik næringsområde, bestående av plankart og 

planbeskrivelse datert 12.05.2016 og planbestemmelse datert 17.04.2017.  

3. I tillegg til endringene som framkommer av merknadsbehandlingen skal eventuelle feil i 

SOSI-fil, rettes opp i etterkant av vedtaket. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/suppleringer i plankartet, 

planbestemmelser og andre vedlegg som følger planen, og som ikke har vesentlig betydning 

for innholdet i planen. 

 

 

Møtebehandling fra Bystyret 15.06.2017 

 

BYST - behandling: 

Bror Martin Hanssen, MDG, fremmet følgende forslag: 

Etter romertall V tilføyes det: Det etableres bestemmelse som sikrer etablering av sykkelparkering 

under tak. 

 

Votering: 

Komiteens innstilling enstemmig vedtatt 

Bror M Hanssens forslag - vedtatt mot 17 stemmer 

 

BYST-065/17 vedtak: 

1. I Sametinget 



Merknadens pkt. 1 tas til orientering.  

Merknadens pkt. 2 tas til følge.  

 

II NVE 
Merknadens pkt. 1, 2, 3 og 4 tas til orientering.  

 

III Nordland Fylkeskommune 
Merknadens pkt. 1, 2, 3, 4 og 5 tas til orientering.  

 

IV Fylkesmannen i Nordland  
Merknadens pkt. 1 og 2 tas til følge.   

 

V Statens Vegvesen 
Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til følge.  

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik Bystyre omsøkte 

reguleringsplan for Nordre Bjerkvik næringsområde, bestående av plankart og 

planbeskrivelse datert 12.05.2016 og planbestemmelse datert 17.04.2017.  

3. I tillegg til endringene som framkommer av merknadsbehandlingen skal eventuelle feil i 

SOSI-fil, rettes opp i etterkant av vedtaket. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/suppleringer i plankartet, 

planbestemmelser og andre vedlegg som følger planen, og som ikke har vesentlig betydning 

for innholdet i planen. 

 

 

5. Etter romertall V tilføyes det: Det etableres bestemmelse som sikrer etablering av 

sykkelparkering under tak. 

 

 

 

 

 

Rådmannen i  Narvik, 24. mai 2017 

Wenche Folberg 

 

 

Saken oversendes Komite for plan og næring for behandling. 

 

Ordføreren i Narvik, 24. mai 2017 

Rune Edvardsen 

 
 

 

SAKSUTREDNING : 
 

Fra landskapsarkitekt John Lie er det på vegne av forslagsstiller, eierne av de berørte eiendommene, 

mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Nordre Bjerkvik næringsområde, Narvik kommune. 

Plankartet og planbeskrivelsen er datert 12.05.2016 og planbestemmelsene er datert 17.04.2017. 

Planforslaget fremmes som detaljregulering etter plan og bygningsloven § 12-3. 

 

Tiltakshaver søker gjennom reguleringsplanen å sikre en høyere beredskap med næringsområder for 

Narvik kommune.  

 



Faktadel. 
Reguleringsplanen for Bjerkvik næringsområde omfatter tidligere Skoglund leir som ligger på 

eiendommene – gnr 10/bnr 1, 3, 6, 271 og 274, som ligger ved E6 ca. 2,5 km nord for sentrum av 

Bjerkvik. Planens areal er på omkring 218 dekar, der område for næringsformål utgjør ca. 102 dekar, 

bensinstasjon og veiserviceanlegg ca. 8,5 dekar, og veiareal ca. 29 dekar. Naturområde som ligger ned 

mot Prestjordelva i vest og Tverrelva i nord og et bekkedrag sør i planområdet, utgjør til sammen ca. 

78 dekar. Resten er grønnstruktur innenfor planområdet som skal sikre løp for overvann og 

vegetasjonssoner/ skråningsutslag mellom byggeområder. Det legges opp til å benytte eksisterende 

avkjørsel ved E6 som atkomst til fremtidig næringsområde, og gamle Nordmoveien reguleres som 

kommunal veg fra avkjørselen og sørover gjennom planområdet. 

 

I kommunedelplanen for Bjerkvik, vedtatt 2012, (heretter kalt KDP) er området avsatt til framtidig 

næringsområde. Området er ikke detaljregulert.  

 

Det meste av området reguleres til næringsformål. Formålet er delt opp i områder med ulike 

bestemmelser knyttet til hvert område. Utnyttelsesgraden for næringsbebyggelse er i bestemmelsene 

satt til 40% BYA, og maksimum byggehøyde er satt til 12 meter. Utnyttelsesgraden for arealformålet 

bensinstasjon/vegserviceanlegg er også satt til 40%, mens maksimum byggehøyde her er 8 meter. 

Eksisterende buffersone mellom gamle Skoglund leir og elva er regulert inn. 

 

Hjemmelshavere på området er Bjørn og Ulf Ingebrigtsen gnr/bnr 10/1, Rolf Bjarne Normann gnr/bnr 

10/3, Ørjan Dybfest gnr/bnr 10/6, Ingolf Thune gnr/bnr 10/271 og 274 og Statens vegvesen Region 

Nord 94/1.  

 

Forslaget til reguleringsplan var ute til offentlig ettersyn i perioden 18.6.2016 – 13.8.2016. 

Direkte berørte grunneiere, naboer og overordna myndigheter ble tilskrevet i brev datert 14.6.2016 

med høringsfrist 13.8.2016. Invitasjon til medvirkning i planarbeidet jf. plan og bygningslovens § 12-

10 jf.§ 12-11 er overholdt. Mottatte merknader til offentlig ettersyn er sammenfattet og kommentert av 

forslagsstiller og vedlagt saken.  

 

For nærmere redegjørelse vises til vedlagt plankart og planbeskrivelse datert 12.05.2016 og 

planbestemmelse datert 17.04.2017. 

 

Økonomi. 
Planforslaget er et privat anliggende som ikke forventes å få direkte virkning på Narvik kommunes 

økonomi.   

 

Merknader.  
Saken var til offentlig ettersyn i tidsrommet 18.6.2016 – 13.8.2016. Statens vegvesen og Nordland 

Fylkeskommune fikk utsatt høringsfrist til 20.8.2016. I denne sammenheng ble det mottatt følgende 

merknader: 

 

Sametinget 

1. Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte 

området og har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 

2. Sametinget minner om det generelle aktsomhetsansvaret og at følgende bestemmelse tas inn i 

reguleringsplanens bestemmelser: «Skulle det under bygge- og anleggsarbedet i marken komme fram 

gjenstander eller andre sport som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 

sendes Sametinget og fylkeskommunen 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.» 

 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til orientering.  

2. Tas til følge. Foreslått bestemmelse er innarbeidet i planforslaget § 2.2.   

 

NVE 



1. 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. 

2. Videre synes NVE det er positivt at det for bekkedraget (flombekk fra Kvanndallia) som går 

gjennom planområdet i sør er regulert inn en grønnkorridor. 

3. 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. 

4. NVE mener tidligere gitte innspill er ivaretatt og har ikke ytterligere merknader til planforslaget.  

 

Rådmannens kommentarer:  

1. Tas til orientering. 

2. Tas til orientering.  

3. Tas til orientering.  

4. Tas til orientering.  

 

Nordland Fylkeskommune 

1. Tiltaket vil ikke være i strid med regionale interesser slik det blant annet fremkommer i 

arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. 

2. Plandokumentene er etter fylkeskommunens vurdering klare og entydige og tjener etter 

vår  

vurdering formålet som både juridiske dokumenter og informasjon til publikum.  

3. Så langt Fylkeskommunen kjenner til er planforslaget med foreslått arealdisponering, 

ikke i 

 konflikt med kjente verneverdige kulturminner.  

4. Fylkeskommunen viser til 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.  

5. Ved etablering av holdeplass bør det 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 utkjøring fra lommen.   

 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til orientering.  

2. Tas til orientering.  

3. Tas til orientering.  

4. Tas til orientering. Sikret i bestemmelsene § 2.2, jf. merknad nr. 2 fra Sametinget.  

5. Tas til orientering. Vurderes ved utarbeidelse av byggeplan jf. § 2.1.  

 

Fylkesmannen i Nordland merknad med innsigelse 

1. Fylkesmannen er usikker på om beregningsforutsetningene i støyberegningene er korrekte. 

Støyberegningene må ta utgangspunkt i hva planen faktisk legger til rette for når det gjelder utbygging 

av næringsareal, ikke hva man tror/antar er realistisk. Alternativt må næringsarealet planen legger til 

rette for reduseres til hva som anses som realistisk. 

2. 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. Det antas at bygget som omtales i 

planbestemmelsene er Nordmoveien 250. Bestemmelsen omfatter dermed heller ikke andre 

boligeiendommer som allerede ligger i støysonene og som får vesentlig økt støynivå som 

følge av trafikk generert av aktiviteter i planområdet. 

 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til følge. Støyberegningen er oppdatert jf. innsigelsen. Nærmere kommentert i rådmannens 

vurdering.  

2. Tas til følge. Bestemmelse § 2.13 er endret.   

 

Statens vegvesen merknad med innsigelse 

1. 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.  

2. 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. 

3. Det må tas inn en bestemmelse som sikrer etablering av sykkelparkering – trygg og sikker 

parkering, helst under tak.  

 

Rådmannens kommentar:  

1. Tas til følge. Rekkefølgebestemmelsene er endret jf. innsigelsen. Nærmere kommentert i 

rådmannens vurdering. 

2. Tas til følge. Bestemmelsen endres jf. merknaden.  

3. Tas til følge. Det etableres bestemmelse som ivaretar dette.  

 

Rådmannens vurdering. 
Det vises til KDP Bjerkvik og bestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutredning for Skoglund, 

NO7. Planområdet er i KDP avsatt som framtidig næringsområde med krav til detaljregulering. Det 

ble i oppstartsmøtet gjort oppmerksom på at formålet næringsbebyggelse omfatter industri-, 

håndverks- og lagervirksomhet i tillegg til kontor, hotell og bevertning. Formålet omfatter ikke 

forretning og tjenesteyting. Det tillates ikke etablering av varehandel, og kun mindre 

forretningsvirksomhet tilknyttet produksjon eller lignende kan tillates. I planbeskrivelsens side 5 kap 

2.1 Hensikt med planen står det en setning om «bilbasert handel». Rådmannen antar at dette er en feil 

da det ikke er nevnt andre steder i plandokumentene, og ber setningen omskrives i forbindelse med 

vedtaket av planen. Hovedformålet i reguleringsplanen vil være næringsbebyggelse. Sentralt ved 

innkjøringen til området skal det legges til rette for et område for bensinstasjon og veiserviceanlegg. 

Planforslaget vurderes til å være i tråd med KDP.  

 

I oppstartsmøtet ble det gitt tilbakemelding om at planen bør avstedkomme et klarere skille mellom 

ulike arealbruksområder og at avbøtende tiltak mot omgivelsene skal fremgå av planen, med krav om 

rekkefølge for gjennomføring. Til offentlig ettersyn var det i planbestemmelsene satt krav til 

utarbeidelse av landskapsplan, men rådmannen mente at det ikke i stor nok grad framkommer hva som 

var avbøtende tiltak. Bestemmelse § 3.1.1 er noe mer spesifisert nå, samt er det etablert 

rekkefølgebestemmelse § 2.13 ifht støy, og utbyggingsrekkefølge for bl.a. avkjørselen og gang og 

sykkelveg. Rådmannen mener planen som følge av endringer etter offentlig ettersyn er tilfredsstillende 

på dette området.  

 

I bestemmelsene til KDP stilles det krav om felles avkjørsel fra E6 for områdene N07, N08, R/ID2 og 

RI. Med bakgrunn i færrest mulig avkjørsler fra E6 er det ikke ønskelig med flere enn en felles 

avkjørsel fra E6 Nordmoveien. Dette betyr at dagens gjennomkjøring med avkjørsel fra Nylund må 

stenges. I planforslaget er avkjørsel fra E6 – Nordmoveien regulert til samleveg for planområdet.  

 

Under oppstartsmøtet ble det opplyst om at det er krav til VA- plan for området, og at ansvar for 

videre drift av pumpestasjon må avklares i planen. Forsvarsbygg eier pumpestasjoner samt 



ledningsnett ned til gamle Bjerkvik Auto. Overvann gjennom området må også ivaretas. I følge 

planbeskrivelsen er det etablert eget vann- og avløpssystem innenfor planområdet. Dette var i drift så 

lenge Forsvaret hadde sin virksomhet i området. Det er ført strøm fram til trafokiosk som ligger 

sentralt øst i planområdet – oppe ved gamle Nordmoveien. Det er i bestemmelsene sikret at det må 

foreligge godkjent overordnet Teknisk plan før byggearbeidet kan starte opp.  

 

Utnyttelsesgraden er forutsigbar – da tillatt bruksareal BRA er tatt med. Rådmannen mener det er 

positivt at det er etablert bestemmelser som sikrer at ny bebyggelse utformes slik at området samlet 

fremstår med et godt helhetlig preg.  

 

Barn og unge 

Da området tidligere ble brukt til militær virksomhet, ansees planforslaget til ikke å berøre barn og 

unges interesser negativt. Planforslaget tilrettelegger for etablering av gang- og sykkelveg, noe 

rådmannen synes er positivt. Vegvesenet har i sin merknad bedt om at det etableres 

rekkefølgebestemmmelse for opparbeidelse blant annet av sykkelvegen. Dette er ivaretatt i 

planforslaget. Vegvesenet har også bedt om at det etableres sykkelparkeringer på næringsområdet.  

 

Naturmangfoldsloven og kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner i området, og aktsomhetsbestemmelse er tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene.  

I saker som berører naturmangfold skal i henhold til naturmangfoldloven (nml) § 7 vurderinger og 

vektlegging av §§ 8-12 fremgå av vedtaket. Det er ikke registrert naturverdi eller biologisk mangfold 

av betydning i området. Utbygging skjer i et område hvor det ikke er kjente registreringer. På 

bakgrunn av denne informasjonen er det ikke gjort videre undersøkelse for å øke kunnskapsgrunnlaget 

for planområdet, eller vurdert tiltak i forhold til føre-var-prinsippet, jfr. naturmangfoldloven §§ 8 og 9. 

Planforslaget vurderes til at det ikke vil påføre nye eller fremtidige belastninger på eksisterende 

naturmangfold. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 10, 11 og 12 er av den grunn ikke tatt 

ytterligere stilling til. 

 

Innsigelse fra Fylkesmannen i Nordland og Statens Vegvesen 

Fylkesmannen mente støyutredningen var mangelfull og at planlagt arealbruk medførte at 

grenseverdier for støy ville overskrides uten at avbøtende tiltak var tilstrekkelig innarbeidet i 

planforslaget. Med bakgrunn i dette fremmet Fylkesmannen innsigelse til planforslaget. Det er som 

følge av innsigelsen gjennomført en oppdatert støyutredning med nye prognoser for turproduksjon. 

Fylkesmannen har på bakgrunn av denne, samt etablering av rekkefølgebestemmelse § 2.13, trukket 

innsigelsen.  

 

Statens vegvesen vurderte planforslaget slik, at det er krav om opparbeidelse av kryss 

E6/Nordmoveien og gang- og sykkelveg på et tidligere tidspunkt enn hva 

rekkefølgebestemmelsene hjemlet og fremmet på bakgrunn av dette innsigelse til planforslaget. 

Rekkefølgebestemmelsen er som nevnt endret, og innsigelsen fra Vegvesenet er også trukket.  

 

Revideringen av planbestemmelsene er ikke av et slikt omfang at det kreves nytt offentlig ettersyn. 

Vedlagt bestemmelser er revidert, men mangler oppdatering jf. Statens vegvesens merknad pkt. 2 og 3. 

Hvis rådmannens innstilling vedtas, vil bestemmelsene bli endelig oppdatert jf. dette.  

 

Konklusjon. 
Slik rådmannen vurderer planforslaget er det tilstrekkelig redegjort for utbygging og de konsekvenser 

det vil medføre for omgivelsene og berørte parter. Ut fra en samlet vurdering anbefaler rådmannen at 

Narvik bystyre vedtar planforslaget.  

 

Innstilling.  
Det vises til merknadene og foreslås følgende 

 

1.  

I Sametinget 



Merknadens pkt. 1 tas til orientering.  

Merknadens pkt. 2 tas til følge.  

 

II NVE 
Merknadens pkt. 1, 2, 3 og 4 tas til orientering.  

 

III Nordland Fylkeskommune 
Merknadens pkt. 1, 2, 3, 4 og 5 tas til orientering.  

 

IV Fylkesmannen i Nordland  
Merknadens pkt. 1 og 2 tas til følge.   

 

V Statens Vegvesen 
Merknadens pkt. 1, 2 og 3 tas til følge.  

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik Bystyre omsøkte 

reguleringsplan for Nordre Bjerkvik næringsområde, bestående av plankart og 

planbeskrivelse datert 12.05.2016 og planbestemmelse datert 17.04.2017.  

3. I tillegg til endringene som framkommer av merknadsbehandlingen skal eventuelle feil i 

SOSI-fil, rettes opp i etterkant av vedtaket. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/suppleringer i plankartet, 

planbestemmelser og andre vedlegg som følger planen, og som ikke har vesentlig betydning 

for innholdet i planen. 

 

 

 

Dokumentliste: 
 

Vedlegg: 
Planbeskrivelse-12-05-16 

Plankart revidert 

Regbest-17-04-17 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE-12-05-16 

Status rapport, overvåking av miljøsituasjon Skoglund leir og Dalhaug tankanlegg fra Cowi 

Slutt rapport, overvåking av miljøsituasjon Skoglund leri og Dalhaug tankanlegg fra Norconsult 

SOSI-fil 

Uttale med innsigelse: Forslag til detaljregulering for Nordre Bjerkvik næringsområde - Narvik 

kommune sendt fra Statens vegvesen 

Imøtekommelse av innsigelse Nordre Bjerkvik næringsområde 

Tilbaketrekking av innsigelse - Reguleringsplan Nordre Bjerkvik næringsområde. sendt fra Statens 

vegvesen 

NORDRE BJERKVIK NÆRINGSOMRÅDE - MERKNADER OFFENTLIG ETTERSYN-

KOMMENTARER - 17-04-17 

N 161129 Bjerkvik næringsområde  støy R6 

 

 


