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Forord 

Konsekvenser for tema landskap og estetikk er utarbeidet med bakgrunn i Statens vegvesens 
handbok 140 Konsekvensanalyser for tema landskapsbilde. Den utgjør en av delutredningene i 
konsekvensutredningen til områdereguleringsplan for Narvikfjellet i Narvik kommune. 

Noen tiltak har blitt tatt ut undervegs. Dette gjelder særlig byggeområder og heis ned mot 
cruisekaien. Men for at den innbyrdes sammenhengen mellom tiltaksbeskrivelsen og ulike 
dokumenter skal bevares, er nummereringen beholdt. Dette har medført at tiltaksnummer 5-8 ikke 
benyttes. 

Til grunn for utnyttingen i utredningen, legges en skjønnsmessig vurdering av de enkelte områdene 
gjort som et grunnlag i energiutredningen. Denne finnes utarbeidet som et eget vedlegg som ikke 
inngår i konsekvensutredningen. 

Omfanget på utbyggingen (BRA) er anslått i daa for å understrek at tallene er omtrentlige og ment 
som grunnlag for å vurdere de visuelle konsekvensene på et overordnet nivå. 
 
 
 
 
 
DBC AS 
Oslo 6. august 2014 
 
 
 
 
Bård M. Fauske 
Fagleder arealplan 
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Planprogrammet 

Landskap og estetikk 

Dagens situasjon 
For uten heiser og nedfarter er store deler av området forholdsvis urørt. Store deler av området ligg i 
relativt bratt terreng. 

Utfordringer 
Fjellsiden er bratt og godt synlig «utenfra». Det blir derfor viktig at områder med bebyggelse får en 
god landskapsmessig og estetisk tilpassing/bearbeiding. 

Utredningsbehov 
Synliggjøre landskapsmessige og estetiske forhold knytt til bygg og anlegg. Vurdere behov for 
skjermsoner og krav i forbindelse med terrengbearbeiding. 

Planbeskrivelsen 
Beliggenhet: Planområdet ligger på nordvest siden av Fagerfjellet, mellom bykjernen og toppen av 
fjellet. Området som skal reguleres grenser mot bebyggelse i nedre del og høyfjell i øvre del. I dag blir 
området brukt til skianlegg med tilhørende funksjoner, friluftsaktiviteter og lignende. Heisene i 
anlegget går opp til 1003 moh. og høyeste punkt er på 1272 moh. Nedstigning et totalt på 950 
høydemeter fra øverste heis. 

5.2 Stedets karakter 
Planområdet ligger i en nord- til nordvestvendt helling, med relativ bratt oppstigning fra de laveste 
områdene i sør til de høyeste områdene i nord. Dette gjør at store deler av planområdet ligger fritt 
med god utsikt mot både fjell og fjord. 

Planens store utstrekning gjør at området preges av ulike karakterer. Den sørlige delen av område 
ligger høyest over havet og består mest av snaufjell med bratte skrenter og mye stein og ur. 
Skianlegget med heiser og nedfarter starter på ca. 1000 moh. og strekker seg fra snaufjellet gjennom 
et belte av småskog ned mot sentrumskjernen lengst nord i planområdet. Inn mot planområdet 
avgrensning mot nord ligger et ”belte” av eneboliger. 

5.3 Arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området brukt til skianlegg med tilhørende funksjoner, friluftsaktiviteter og lignende. Skianlegget 
inkluderer 15 nedfarter, aktivitetspark, barneskitrekk, lysløyper, sykkelløyper, turstier, fjellrestaurant 
og aktiviteter som paragliding. Innenfor planområdet ligger det også noen spredte enkelthytter og 
eneboliger. 
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Konsekvensutredning 
Landskap og estetikk 
Konsekvenser for tema landskap og estetikk vurderes som tema landskapsbilde med bakgrunn i 
Statens vegvesens handbok 140 Konsekvensanalyser. 

Metode 
Landskapet beskrives med utgangspunkt i nasjonalt referansesystem for landskap. De karakteristiske 
egenskapene for planområdet og de større landskapsformene rundt dette framheves og utdypes. 
Deretter fastsettes verdien til delområder innenfor eller i tilknytning til planområdet hvor det 
vurderes som viktig å fastsette omfanget av det planlagte tiltak. Til dette brukes kriteriene for 
verdifastsetting og omfangsvurdering i Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser. Til slutt 
vurderes konsekvensen i samsvar med skalaen gitt i fastsatt planprogram og konsekvensviften, samt 
definisjoner og avgrensninger av tema landskapsbilde, i handbok 140. 

Det er benyttet kart og foto samt annen dokumentasjon som grunnlag for vurderingene. 
Planområdet er ikke befart i samband med konsekvensutredning for tema landskapsbilde. 

Verdikriterier 
Handboken opererer med tre ulike områdetyper. For å få fram skillet mellom den bebygde delen 
med Narvik som byområde og den ikke bebygde delen av landskapet over byen, benyttes bare to av 
landskapstypene her. 

• Områder der naturlandskapet er dominerende 
• Områder i by og tettbygde strøk 

Områdetypen spredtbygde strøk vurderes som ikke relevant her. 

 
Figur 1. Verdikriterier for landskapsbilde i de aktuelle områdetypene, jfr. figur 6.8 i HB 140. 

Verdien fastsettes ut fra en regional vurdering. Et typisk landskap vil da få middels verdi. Visuelle 
kvaliteter som er bedre enn vanlig, gis stor verdi, mens områder med lavere opplevelsesverdi gis liten 
verdi. Nasjonalt viktige områder gis stor verdi, mens områder som ikke er vanlig i regionen, men 
vanlig ellers, vil få middels verdi. 
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I de bebygde områdene, gis vanlige visuelle kvaliteter middels verdi. Disse har en klar overordnet 
struktur, men med elementer som reduserer det visuelle totalinntrykket. Områder med en klar 
byform/bebyggelsesstruktur der elementene spiller sammen med helheten og danner et 
stimulerende helhetsinntrykk, har stor visuell verdi. Rotete, usammenhengende områder gis liten 
visuell verdi. 

Kriterier for vurdering av omfang 
Omfanget vurderes ut fra hvor store positive eller negative endringer tiltaket har på det enkelte 
landskapsområdet, sammenlignet med alternativ 0. Kriteriene i HB140 er tilpasset veganlegg. Her 
tilpasses de planlagt utbygging av et alpinanlegg med nye boliger og fritidsboliger med tilhørende 
infrastruktur. 

 
Figur 2. Tiltakets omfang for landskapsbilde, jfr. fig. 6.9 i HB 140 

Omfangsvurderingen gjøres slik at følgende forhold vektlegges ved vurderingen av de ulike kriteriene 
i HB140: 

• Lokalisering/linjeføring: Tiltakets lokalisering i fjellsiden og mulighet for eksponering. Ligger 
tiltaket høyere i hht. høydelagskartet, gir det mer negativt omfang. Dersom tiltaket i tillegg er 
lokalisert i en brattere del av terrenget i hht. hellingskart, gis tiltaket et mer negativt omfang. 

• Dimensjon/skala: Vurderingen graderes på samme måte som for høydelag og helling, men 
her er det utbyggingens omfang, det vil si mengden areal som bebygges, antall etasjer og 
mulighet for utbygging av flere tilbygg, garasjer m.v. og størrelsen på disse som avgjøre 
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omfangsvurderingen. Men på grunn av de høye fjellene, skal det mye til for å sprenge 
landskapets skala. 

• Utforming: Her vurderes det hvorvidt bestemmelsene stiller krav som kan dempe et 
eventuelt større negativt omfang vurdert ut fra de to øvrige kriteriene. Gitt at en større 
utbygging høyt oppe i fjellsiden tilsier både et mer eksponert tiltak som sprenger skalaen på 
stedet, vil krav til materialbruk, utforming av bygg og terrengtilpasning bidra til å dempe den 
visuelle virkningen på landskapsbilde. På den andre siden kan et tiltak gis positivt omfang viss 
det tilfører nye kvaliteter. Dette kan for eksempel gjøres gjennom bruk av konkurranse ved 
utforming av et konkret prosjekt. Siden dette ikke er kjent på nåværende tidspunkt, anses en 
slik vurdering som uaktuell nå. 

Vurdering av konsekvens 
Ved vurdering av konsekvens, avveies omfangsvurderingen opp mot landskapets verdi, jfr. verdikart 
for planområdet i figur 19. I planområdet, er verdien vurdert til å ligge mellom liten og middels verdi. 
Ingen områder har verdi fra middels-stor til stor verdi. Siden positiv konsekvens på landskapsbilde 
ikke er aktuelt å vurdere nå, jfr. avgrensningen av utformingskriteriet over, følger det av dette at 
konsekvensen vil ligge mellom liten negativ (-) og middels negativ (--). Gitt stort negativt omfang i et 
område med middels verdi, kan tiltakets konsekvens på landskapsbilde bli stor negativ (---). I denne 
sammenhengen skal det mye til å oppnå denne konsekvensen, med mindre den samlede vurderingen 
av alle kriteriene tilsier dette. 

 
Figur 3. Konsekvensvifte 
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Eksisterende situasjon 

Landskapsbeskrivelse 

 
Figur 4. Nijos landskapsregion 32, underregion 13 og 36, underregion 10. Målestokk 1:2000000. Region 32 utgjer 25,5% og 
region 36 utgjer 26% av fylkets areal. 51,2% av region 32 og 64,1 % av region 36 ligg i Nordland fylke. 

Området rundt Narvik er dominert av de to viktigste landskapsregionene i Nordland, landskapsregion 
32 Fjordbygdene i Nordland og Troms og 36 Høgfjellet i Nordland og Troms. 

 
Figur 5. Landskapsregionene 32 og 36 og utbredelsen av disse. 

Beskrivelse av hovedelementene i disse landskapsregionene i dette området 
Planområdet ligger innerst Ofotfjorden, i en bratt helling over landtungen hvor Narvik ligger. Slike 
smale strandflater danner sammen med fjortrauet nedenfor og den bratte fjellsiden opp til 
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Fagerfjellet det karakteristiske landskapet i indre Ofotfjorden. Dette er en av de lange fjordene i 
regionen. Fjellmassivene i regionen er gjerne avrundete og høye. Her innerst i Ofotfjorden, går de 
over i tinder med en dominerende høgalpine trekk, hjemmehørende i region 36. Innerst i Ofoten 
begynner en lagdeling som gir mer særpregede tinderekker. Fjorden skjærer ut i korte fjordarmer 
som Beisfjorden og viker inn til Rombak og Bjerkvik. Disse fortsetter som dype U-daler, men så langt 
øst, går disse bare kort inn i høyfjellet rundt. Det er godt utsyn fra fjellsidene til motsett side av 
fjorden, både fra Narvik til den mer avrundede og lave Veggen (vernet) og Langmarka på nordsiden 
av Ofotfjorden, i Evenes kommune og derfra til Narvik og Fagerfjellet. 

Alpine former medfører vanligvis stupbratte fjellsider og flåg. På Fagerfjellet finnes disse først og 
fremst høyere oppe, innenfor region 36. Selve fjellsiden ned mot fjorden er bratt, men rik på 
bjørkeskog som dominerer fjellsiden på grunn av skred og vitringsjord i liene. Her finnes også tilgrodd 
ur i fjellsidene. Generelt har region 32 mye godt jordsmonn, mens det høyere i terrenget og i region 
36 er mer sparsomt både med løsmasser og nakne, stupbratte bergflater dominerer. Fagerfjellet 
inngår i Narvikdekkekomplekset som består av granat-toglimmergneisser og lag med 
glimmerskifre/glimmergneiser, sulfidrike, rustvitrende, med linser og andre bergarter. Langs 
Beisfjorden finnes innslag av kvartsitt og kvartsskifer. I planområdet finnes et felt med gangbergarter, 
lyse, vesentlig trondhjemitt. Det ligger hovedsakelig over marin grense. Det finnes rik flora der det 
finnes næringsrik berggrunn, i regionen blant landets rikeste fjellflora1. Det er lite jordbruksmark i 
tilknytning til planområdet. Mye av eventuelt tidligere dyrka mark (40 % i regionen) drives ikke 
lenger. Det kan derfor finnes rester av dyrka mark eller beitelier som kan være verdifull dersom 
denne brukes riktig, men de fleste steder gror disse nå igjen. 

Det er ikke lange vassdrag i planområdet. De største elvene fra Fagerfjellet ligger på nordsiden i 
Tøttadalen og Taraldsvikeelva frå Mølnhola. Ellers er flere tidvis strie smeltevannsbekker og elver et 
betydelig element i den bratte fjellsiden rundt Fagerfjellet. Men den er likevel ikke bratt nok til at det 
finnes markante fossefall her, slik som andre steder i disse to regionene. 

I øverste del av planområdet finnes et antenneanlegg som eksempel på den type bebyggelse som 
finnes i den ellers lite eller ikke bebygde region 36. Nederst ved fjorden og oppover lia til 
planområdets begynnelse ligger Narvik. Byen er et bindeledd mellom fjorden og innlandet, noe som 
særlig vises med den karakteristiske Ofotbanen som med sin malmtransport følger fjorden til 
Rombak og videre inn til Kiruna i Sverige. Mye av bebyggelsen er gjerne arkitekttegnede og 
prefabrikkerte typehus oppført etter krigen. 

Verdifastsetting 
Det forutsettes at skillet mellom områder der naturlandskapet dominerer og områder i by og 
tettbygde strøk, går i plangrensen mellom bybebyggelsen og det eksisterende alpinanlegget. 
Begrunnelsen for at områdetypen «spredtbygde strøk» ikke benyttes, er for å framheve skillet 
mellom bylandskapet og naturlandskapet der alpinanlegget er lokalisert. Selv om det finnes 
bygninger som inngår i alpinanlegget, vurderes dette som bygninger i et område der naturlandskapet 
dominerer mer enn «spredtbygde strøk», som vanligvis assosieres med bygder eller 
landbruksområder. 

Verdien for byområdet vurderes som middels stor, men det vil være områder med stor verdi for 
eksempel knyttet til kulturhistoriske minner eller Narvik som en av brente steders regulering. Videre 
vil det være områder med liten verdi fordi områdene har dårligere visuelle kvaliteter enn områdene 

                                                        
1 Ikke identifiert her nå, men verdifull hvis den finnes. 
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rundt. De øvre byområdene opp til plangrensen vurderes å ha middels til liten verdi fordi 
totalinntrykket fra bebyggelsen er noe redusert sammenlignet med den øvrige bybebyggelsen. 

Fjellsiden i Fagerfjellet hvor alpinanlegget ligger, har i utgangspunktet vanlige, visuelle kvaliteter for 
regionen. Men siden alpinanlegget med sine løyper og skitrekk har markant eksponering i et 
karaktersterkt landskap, vurderes denne delen av planområdet å ha reduserte visuelle kvaliteter. Det 
tilsier liten visuell verdi i de delene av landskapet hvor alpinanlegget ligger. Også Tv-tårnet Linken 
vurderes å ha reduserte visuelle kvaliteter i dette karaktersterke landskapet. Det begrunnes med at 
tårnet kunne vært gitt en utforming som ville gjort det til et visuelt landemerke også ut over dets 
størrelse og lokalisering. Områder som blir liggende mellom arealene med disse (eksisterende) 
inngrepene, har middels til liten visuell verdi. 

Konsekvens og avbøtende tiltak 
Omfangsvurderingen gjøres for de ulike arealbruksformålene i planforslaget på bakgrunn av plankart 
datert 29.07.2014 med tilhørende bestemmelser datert 29.07.2014. 

Vurdering av omfang 
Til grunn for vurdering av omfang, legges avgrensningen og graderingen av kriteriene ovenfor. I 
tillegg vurderes flere arealbruksformål samlet slik at konsekvensutredningen blir mer lesbar. Hvilke 
formål som vurderes sammen, fremgår av figur 6, figur 7 og figur 19 og tabell 2. 

I henhold til bestemmelsene, gjelder følgende for de ulike formålene: 

Formål2 Areal Etg Typologi boenheter Tilbygg Vilkår 
B 123,6 2 A C  
BFR 411 2 A C  
BKB-B/FR 88 2 A C  
BFT 120,5 2/3 B D 3 etg. i BFT 2-3 
SUM 738,6    Ikke B2 og B13 

Tabell 1. Sammenstilling av noen vilkår for utbygging i bestemmelsene. 
Typologi: A: Enkeltvis/tun/rekketun B: Større leilighetsbygg 
Tilbygg: C: anneks/uthus/skibod og 

carport/garasje 
D: garasje og uteboder samles i fellesbygg eller 
parkeringskjeller 

I tillegg legges følgende generelle bestemmelser til grunn i omfangsvurderingen: 
• Krav om detaljreguleringsplan 
• Krav til landskapsvurdering med plan for vegetasjon og landskapspleie. 
• Dersom formålsgrenser endres, skal dette ikke medføre at formålene øker vesentlig i 

størrelse. 
• Sammen med detaljplan, kreves det illustrasjon som sier noe om lokalisering. Det forutsettes 

at denne er innenfor formålsgrensen og/eller byggegrense. 
• Krav om hensyn til områder for reinbeite tilsier at disse forutsettes visuelt uendret. 

                                                        
2 Formål og forkortelser: 

• B: boliger 
• BFR: fritidsboliger 
• BFT: formål forretning, næring, service, fritidsbolig, boliger og parkering. Boenheter for bolig skal vises 

i detaljplan og reguleres i egen del av området. 
• BKB-B/FR: kombinert bolig og fritidsbolig. Maks 10 boenheter. I detaljplanen skal boenheter for bolig 

reguleres i eget område. 
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• Fremføring av kabel til elektrisitet eller informasjonsteknologi skal skje uten bruk av 
luftstrekk. 

• Det forutsettes at bebyggelse i skrånende terreng følger lengderetningen. 
• Terreng skal i størst mulig grad beholde opprinnelig form og vegetasjon utenfor 

bygningskroppene. 
• Grøfter skal dekkes med matjord/torv og tilsås. 
• Siden området skal ha fri ferdsel om vinteren, forutsettes det at adkomstveg som er en del av 

alpinanlegget ikke brøytes i vinterhalvåret. 
• Det forutsettes at arealer for ulike aktiviteter utformes i tråd med krav til vegetasjon og 

terrengutforming. 
• Krav om tilgjengelighet kan føre til at noen tiltak får et noe større omfang grunnet økt 

arealbruk for å fange opp terrengforskjeller enten internt i bygg eller i tilknytning til 
adkomstområder. Dette vurderes aktuelt primært for næringsarealer med høy 
publikumsaktivitet. 

• Naturmiljø langs elv vest i planområdet skal bevares jfr. hensynssone H560. 

Hensynssonene H310 – 1-40 regulerer rasfarlige områder. Dersom tiltakene utløser krav til rassikring, 
skal rapporten «Skredvurdering Fagernesfjellet, rapportnr 477711-01-A01» fra Sweco legges til grunn 
for å avklare eventuelle rassikrende tiltak. Det gjøres ikke noen konkret vurdering av visuelle 
konsekvensene da det bare vil være konkrete tiltak som utløser krav tilsikring i hht. rapporten. 
Følgelig anbefales det som avbøtende tiltak en bestemmelse som sikrer at de visuelle forholdene ved 
utforming av rassikringstiltak vurderes når dette kravet utløses. 

 
Figur 6. Områder som heller mer enn 1:2,5 sammen med planlagte tiltak i svart skravur. 
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Figur 7. Høydelagskart sammen med planlagte tiltak/arealbruk skravur. 

Referansebilder 
Selve utbyggingen er ikke beskrevet i detaljer, men rammene som fastlegges i bestemmelsene legges 
til grunn for vurdering av omfang på landskapsbilde. I tillegg medtas noen referansebilder og snitt 
som kan illustrere problemstillinger og løsninger knyttet til den aktuelle utbyggingen. Det henvises til 
disse i den løpende beskrivelsen av utbyggingen for å konkretisere mulige virkninger av en utbygging. 

 
Figur 8. Myrkdalen, Voss fjellandsby. Det er skianlegget og det ellers lite eksponerte dalføret som rettferdiggjør en så vidt 
omfattende utbygging. Snøen bidrar til å dempe fjernvirkningen og skaper et samlet uttrykk på anlegget. Samtidig viser det 
at infrastrukturen er en dominerende del av den bygningstopologien som er valgt. 
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Figur 9. Myrkdalen, Voss fjellandsby. De mange hyttene dominerer en hel dalside. Fordi det er benyttet grønne torvtak, 
framstår hyttene med en samlet karakter sett fra denne vinkelen. Samtidig kan dette dalføret tåle et relativt stort inngrep 
fordi det er en trang sidedal som ikke er eksponert ut over de nærmeste toppene på motsatt side av dalen. Dette 
rettferdiggjør også en tett plassering, men samtidig viser Figur 10 et annet inntrykk når bildet tas fra en annen vinkel og en 
annen årstid. 

 
Figur 10. Myrkdalen, Voss fjellandsby. Mange enkeltstående hyttetomter er plassert sammen og utformet med torvtak og 
mørke trematerialer for å dempe virkningen på landskapsbildet. Men det er samle- og adkomstveger med skjæringer og 
fyllinger som skaper et stort negativt omfang i dette tilfellet. Det viser at hensyn til landskapsbilde gjøres i valg av typologi 
og utforming av infrastruktur mer enn i utforming av selve hyttene. 
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Figur 11. Geilo fjellandsby. Skalaen på leilighetsbyggene er godt tilpasset landskapet, men garasjeanlegg, murer og skigard 
skaper et inngrep som skiller det samlede anlegget markant ut i det øvrige landskapet. 

 
Figur 12. Geilo fjellandsby. Ved bygging av leiligheter med garasje i kjelleren, kan utforming av selve garasjeanlegget 
påvirke hvordan anlegget oppleves. Selv om hyttene som her er godt plassert, dominerer store tørrsteinsmurer og en skigard 
anlegget såpass at det kan vurderes om det skjemmer det øvrige anlegget. 
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Figur 13. Geilo fjellandsby. Hytteutbygging medfører gjerne utbygging av et vegnett og adkomstveger til hyttetomtene. I 
dette tilfellet blir vegnettet rimelig godt skjult fordi det ligger høyt og innenfor skogsbeltet. 

 
Figur 14. Geilo fjellandsby. En hytte kan plasseres slik at den får god utsikt. Det innebærer også at den blir godt eksponert i 
det store landskapet. I dette landskapet vil hytten være godt synlig også fra fjelltoppene på motsatt side av dallandskapet. 



  Side 16 av 28 

 
Figur 15. Geilo fjellandsby. En hytte som ligger høyt og med god utsikt, vil også bli godt eksponert. 

 
Figur 16. Geilo fjellandsby. Utbygging av leilighetsbygg viser omfanget på et leilighetsbygg i anleggsfase, med nødvendig 
terrenginngrep rundt selve byggetomten. 
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Figur 17. Snitt leiligheter med en helling på 1:4 

 
Figur 18. Snitt leiligheter med en helling på 1:2,5. Dette viser at med brattere terreng, vil bakenforliggende leilighet bli 
liggende rundt en etasje høyere enn når hellingen er 1:4. Selv om dette gir bedre utsyn, vil de bakenforliggende leilighetene 
bli tilsvarende mer eksponert. Dette gir et større negativt, visuelt omfang. 

Det visuelle omfanget av utbyggingen 
Ved vurdering av dimensjonskriteriet, legges følgende kriterier til grunn for størrelse og fordeling av 
antall enheter boliger/fritidsboliger og leiligheter ved beregning av antall enheter. 

• Leiligheter 100 m2 
• Frittliggende boliger/fritidsboliger 150 m2, jfr. TEK-krav knyttet til energi. 
• Parkeringsplasser 25 m2 pr. enhet 

Frittliggende enheter legges primært til områder med mindre helling, høyere opp i fjellsiden. 
Leilighetsbygg tenkes bygd i brattere områder fordi de lettere kan fange opp terrengforskjeller. Dette 
gir en skjønnsmessig vurdering som har til hensikt å anslå en utnytting som kan gi 
sammenligningsgrunnlag knyttet til vurderingen av det visuelle omfanget. Bebygd areal (BRA) anslås 
forenklet nedenfor slik: 

���	��� = �����	���� å�
����������

 * BYA % 

Gondoltraseen er ikke fastlagt og utstyr er heller ikke valgt, men det antas at mastene vil bli 6-8 
meter høye. Selve gondolene vil være mindre kuber med plass til 4-6 personer (2x3 meter), 3 meter 
høye. 
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Område nr. 1: Det tillates fritidsbebyggelse, utleieenheter og bevertning og det kan bygges inntil 2 
etasjer pluss loft. Garasje og uteboder skal samles i fellesbygg eller parkeringskjeller. Inntil 30 
enheter kan bebygges på 5 daa forutsatt at det bygges 2 etasjer. Følgelig vil området gis en eksponert 
og tydelig bebyggelse lokalisert mellom 6- og 700 moh. Selve byggeformålet har 30-40 % arealer med 
brattere helling enn 1:2,5. Trolig vil noen av byggene følgelig måtte legges i brattere skråninger. 
Dette stiller krav til god landskapsutforming i detaljplanen. Samtidig vil utbyggingen kunne framstå 
som løsrevet, høyt over fjordspeilet, men likevel godt under de høyeste fjellmassivene. 

• Lokalisering: Tiltaket vil være dårlig forankret i landskapet, noe som tilsier stort negativ 
omfang (---). 

• Dimensjon: Tiltaket vil stå i et lite harmonisk forhold til landskapets skala, men omfanget er 
noe mindre jfr. BYA på 25% enn i byggeområdene lenger nede i fjellsiden. Det sprenger 
følgelig ikke skalaen, men ligger samtidig høyt. Omfanget vurderes derfor som middels 
negativt (--). 

• Utforming: Selv om alle kravene til særlig terrengforming og plassering følges, vil disse kunne 
bidra til enten byggene samles på et sted eller at noen bygg må plasseres i en brattere del av 
terrenget. Tiltaket vurderes derfor som stedvis dårlig tilpasset, noe som tilsier middels 
negativt omfang (--). 

Det samlede omfanget vurderes som middels til stort negativt (--/---) hvor det er særlig lokaliseringen 
høyt oppe på Fagernesfjellet som tilsier at man må være varsom med utforming av tiltaket. Riktig 
dimensjonering og en god utforming kan redusere det negative omfanget. En god utforming av et 
serveringssted, kan også tilføre området en attraksjon og identitetsmarkør som kan styrke 
forankringen i landskapet. Dette kan være en måte å dempe det negative omfanget på, men på 
nåværende tidspunkt kan en slik tilnærming ikke legges til grunn. 

Område nr. 2: I området som ligger mellom 300 og 400 moh, tillates oppført fritidsboliger, samt 
anslagsvis tre boenheter som skal sikre helårs tilstedeværelse. Fritidsboligene kan være både 
selveiende eller for utleie. Det skal fastslås i reguleringsplan at boligene skal oppføres samlet. Både 
boligene og fritidsboliger tillates oppført i 2 etasjer, og det kan bebygges inntil 4 daa. Dette tilsvarer 
34 enheter, bestående av 14 frittliggende fritidsboliger og 17 leiligheter i tillegg til de tre boligene. 

• Lokalisering: Området ligger relativt høyt, men vil hovedsakelig bli eksponert mot 
Beisfjorden, men også noe lenger ut Ofotfjorden fordi området ligger noe høyere enn 
Ankenesfjellet. Eventuell silhuettvirkning er ikke dokumentert, men det er sannsynlig at 
byggene vil kunne bryte silhuetten med mindre slik virkning ikke tillates, og at dette kreves 
dokumentert ved søknad om tiltak. Området er derimot lokalisert i en del av lia hvor 
hellingen for det meste er mindre enn 1:2,5. Dersom det forutsettes at byggene ikke bryter 
silhuetten, vurderes tiltaket som stort sett godt tilpasset landskapets form på grunn av 
gunstig kombinasjon med mindre helling og relativt liten eksponering. Det tilsier et lite 
negativt omfang (-). 

• Dimensjon: På grunn av muligheten for en relativt høy utnytting og eksponeringen vestover, 
vil hellingen være et viktig parameter. Siden området har lavere hellingsgrad enn 2,5, anslås 
tiltaket som stort sett harmonisk tilpasset landskapets skala, det vil si lite negativt omfang (-). 

• Utforming: Tiltaket ligger i et område med mindre helling. Det gjør at kravene om 
terrengforming lettere lar seg følge på en slik måte at tiltakets plassering og dimensjon ikke 
slår så sterkt negativt ut. Omfanget vurderes derfor som stort sett tilpasset omgivelsene, 
altså lite negativt (-). 

Område nr. 3: Det tillates fritidsboliger med anneks/uthus, skibod og carport/garasje. Fritidsboligene 
kan være både selveiende eller for utleie. Disse vil ligge 450-550 moh. hvor det tillates utbygd 2,7 
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daa. Dette tilsvarer 20 enheter oppført i to etasjer, fordelt på 14 leiligheter og seks frittliggende 
fritidsboliger. 

• Lokalisering: Siden området ligger relativt høyt og godt eksponert ut Ofotfjorden. Men det 
består av tre arealbruksformål, hvorav to er relativt små. Særlig i BFR 19 er hellingen på mer 
enn 1:2,5. Siden det vil være gode muligheter til å legge bygget i lengderetningen, vil det 
negative omfanget bare stedvis være dårlig tilpasset landskapet (BFR 19), og følgelig middels 
negativ (--). 

• Dimensjon: Det antas at hellingen i BFR 19 vil kunne redusere noe av utnyttingsmuligheten, 
men dersom det ikke skjer, vil det kunne være utfordrende å få til en god tilpasning, noe som 
kan gi en mindre harmonisk tilpasning til landskapets skala. Omfanget vurderes derfor som 
liten til middels negativ (-/--). 

• Utforming: Det er særlig muligheten til å gjennomføre kravene til terrengtilpasning som vil 
kunne være krevende å få til i deler av området, særlig BFR 19. Dette tilsier at omfanget på 
tiltaket stedvis kan bli dårlig tilpasset omgivelsene, altså liten til middels negativt  
omfang (-/--). 

Område nr. 4: Det tillates tilsvarende utbygging som i område nr. 3, men med et samlet byggbart 
areal på 6 daa. Det anslås til 36 frittliggende fritidsboliger, fordelt på fire områder som ligger 5-600 
moh. Byggeområdene har stort sett gunstig helling, med unntak av deler av BFR 23 og de øverste 
deler av BFR 18. 

• Lokalisering: Som i område 1 og 3, ligger byggeområdene relativt høyt. De vil følgelig være 
godt eksponert. Men hellingen er slik at de vil kunne innpasses godt, slik at eksponeringen 
ikke blir så sterk. Tiltaket vurderes derfor som stort sett tilpasset omgivelsene, men det vil 
stedvis være dårlig tilpasset. Omfanget vurderes derfor som lite til middels negativt (-/--) 

• Dimensjon: Siden hellingen stedvis kan medføre utfordringer, vil tiltakets dimensjon kunne 
variere mellom et harmonisk forhold til å stå i et lite harmonisk forhold. Omfanget vurderes 
derfor som lite til middels negativt (-/--) 

• Utforming: Særlig i BFR 22 vil det kunne være krevende å få til utformingskravene fordi det 
ligger inni flere U-svinger. Det trange arealet kan føre til at man må velge murer og mer 
arealknappe tilpasninger. Det samme gjelder øvre del av BFR 23. Det antas at disse 
områdene vil være egnet til lokalisering av leilighetsbygg, men samtidig vil disse forholdene 
tilsi at tiltaket vil være dårlig tilpasset omgivelsene. De øvrige områdene antas som godt 
egnet til å plassere frittliggende fritidsboliger. Omfanget vurderes derfor som middels til 
stort negativt (--/---). 

Det samlede omfanget vurderes som stort negativt på grunn av usikkerheten rundt tilpasning til 
helling og plassering av eventuelle leilighetsbygg. 

Vurdering av tiltak nr. 5-7 utgår da disse er tatt ut av planen. Nummerering er beholdt. 

Område nr. 8: I området som ligger 2-300 m over havet, tillates det oppført anslagsvis 66 
frittliggende fritidsboliger og 6 boliger som skal sikre helårs tilstedeværelse. Fritidsboligene kan være 
både selveiende eller for utleie. Det skal fastslås i reguleringsplan at boligene skal oppføres samlet. 
Både boligene og fritidsboliger tillates oppført i 2 etasjer, og det kan bebygges inntil 9,7 daa. Dette 
inkluderer eksisterende boligtomt B11. Hellingsgraden er større enn 1:2,5 på rundt halvparten av 
området, men det er flere større lommer med mindre helling enn dette. 

• Lokalisering: Området ligger forholdsvis lavt, men vil være et sentralt område hvor flere av 
utleieenhetene planlegges bygget. Siden det planlegges med en høyere utnytting, vil den 
varierende hellingsgraden være avgjørende for hvordan området framstår. Tiltaket vil 
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følgelig være dårlig tilpasset eller forankret i landskapets terreng og elementer. Det tilsier et 
stort negativt omfang (---). 

• Dimensjon: Området vil få en tilsvarende utbygging som i område 2. Utnyttingen vil være den 
samme, men større deler av terrenget heller mer enn 1:2,5. Følgelig vil dimensjonen på 
utbyggingen kunne komme til å stå i et lite harmonisk forhold til landskapets skala, noe som 
tilsier middels negativt omfang (--). 

• Utforming: det kan være krevende å få til kravene til utforming, særlig terrengforming på 
deler av tomten med den aktuelle utnyttingen. Dette medfører at tiltaket kan være stedvis 
dårlig tilpasset landskapet i området, altså et middels negativt omfang (--). 

Det samlede omfanget vurderes som middels til stort negativt, primært på grunn av forholdet 
mellom utnyttingen og varierende hellingsgrad i området. 

Område nr. 9: Området kan bebygges i to etasjer med forretning, næring, service, fritidsbolig og 
boliger samt parkering. Det ligger 250-350 moh og ligger følgelig høyere enn område 8, men 
hellingsgraden er gjennomgående under 1:2,5 med noen unntak. Det er også bebygd med tre 
enheter som gjør det vanskeligere å utnytte helt på nytt, selv med en mulig bebyggbar utnytting på 
4,9 daa. Dette vil være vanskelig å få til på grunn av de eksisterende bygningene og at områdene 
delvis ligger tett inntil planlagt u-sving i ny veg. Videre skal det tillates næringsareal som kan tilby 
service i alpinanlegget. Antall enheter anslås til 60 leiligheter, men dette er trolig for høyt blant annet 
fordi deler av området planlegges brukt til demonstrasjon av frittliggende fritidsboliger. 

• Lokalisering: Selv om området ligger noe høyere, vil den lavere hellingen gjøre det mindre 
sårbart for en tyngre utbygging. Det tillates også næringsfunksjoner, som antas å få en annen 
utforming enn områdene for bolig/fritidsboliger. De høyestliggende delene vil bli eksponsert 
mot områder vest for Ankenesfjellet. Det tilsier at området stedvis vil være dårlig tilpasset 
eller forankret i landskapets elementer, noe som medfører middels negativt omfang (--) 

• Dimensjon: Det antas at særlig næringsfunksjonene kan medføre at det oppføres bygg med 
større fotavtrykk og tilhørende infrastruktur og parkeringsplasser. Byggene vil ikke sprenge 
skalaen, men de vil bidra til å utvide tettbebyggelsen med større bygg oppover fjellsiden. De 
vil derfor stå i et lite harmonisk forhold til landskapet skala; altså et middels negativt omfang 
(--). 

• Utforming: Særlig u-svingen vil gjøre det krevende å følge utformingskravene til for eksempel 
et næringsbygg som lokaliseres inne i dette. Dette kan bidra til usikkerhet i hvorvidt kravene i 
planen kan realiseres, og tiltaket vil stedvis være dårlig tilpasset omgivelsene. Det tilsier 
middels negativt omfang (--). 

Område nr. 10: Det tillates fritidsboliger med anneks/uthus, skibod og carport/garasje. 
Fritidsboligene kan være både selveiende eller for utleie. Disse vil ligge midt mellom 3-400 moh. og 
det tillates utbygd 2,4 daa. Det anslås at det vil være plass til 23 frittliggende fritidsboliger, hvorav tre 
vil være større enn 150 m2. 

• Lokalisering: Området ligger relativt høyt og vil være eksponert ut Ofotfjorden. Sentrale deler 
har likevel en lavere helling enn 1:2,5 som også går i lengderetningen på terrenget. Det tilsier 
at det er mulig å finne gode tomter til den aktuelle utnyttingen. Men kantene i 
byggeområdet har større helling enn 1:2,5. Det kan medføre at ikke hele den foreslåtte 
utnyttingen er mulig å få til i de relativt smale byggeområdene. Tiltaket vil stort sett være 
tilpasset landskapets elementer, men kan noen steder i søndre deler være vanskelig å 
tilpasse. Tiltaket vurderes og få lite til middels negativt omfang (-/--). 

• Dimensjon: Skalaen på utbyggingen vil kunne tilpasses landskapet og de smale 
byggeområdene tilsier at det vil måtte tas flere terrenghensyn i randsonen av 
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byggeområdene enn i midten hvor hellingen er mindre enn 1:2,5. Det antas at skalaen derfor 
lett vil la seg tilpasse ved utforming av byggeområdet dersom det tas hensyn til disse 
forholdene. Tiltaket vil stort sett stå i et harmonisk forhold til landskapets elementer, noe 
som tilsier et lite negativt omfang (-). 

• Utforming: Siden utbyggingen ikke har noe stort omfang i skala, og områdene er relativt lite 
helling med unntak av randsonene, regnes det med at kravene til utforming vil kunne følges. 
Det tilsier et lite negativt omfang (-). 

Område nr. 11: Det tillates fritidsboliger med anneks/uthus, skibod og carport/garasje. 
Fritidsboligene kan være både selveiende eller for utleie. Disse vil ligge midt mellom 4-500 moh. og 
det tillates utbygd 2,4 daa. Det anslås til 12 frittliggende fritidsboliger, hvorav en større enn 150 m2. 
Hellingsgraden er stort sett mindre enn 1:2,5, og området består av fire mindre byggeområder rundt 
alpinløypene. 

• Lokalisering: Byggeområdene ligger godt eksponert, høyt i fjellsiden. Samtidig utgjør tiltaket 
fire mindre byggeområder, slik at den visuelle virkningen fordeles rundt den etablerte 
alpinløypen. Dette tilsier at tiltaket stort sett vil bli tilpasset landskapets elementer og 
omfanget vil bli lite negativt (-). 

• Dimensjon: Skalaen på utbyggingen vil kunne tilpasses både helling og høydelag, men den 
kan lett bli eksponert på grunn av høyden og beliggenheten mellom alpinløypene. Men 
tiltaket vil likevel stort sett stå i et harmonisk forhold til landskapets elementer, noe som 
tilsier lite negativt omfang (-). 

• Utforming: Det forventes at utformingskravene vil la seg realisere i dette området, slik at 
tiltaket stort sett vil være tilpasset omgivelsene. Det gir følgelig et lite negativt omfang (-). 

Selv om området ligger høyt, vurderes byggeområdene som små og lette å tilpasse en god utforming, 
slik at det samlede omfanget vurderes som lite negativt (-). 

Område nr. 12: Området består av flere byggeformål mellom 150 og 250 moh som tillater til 
sammen 18,6 daa utbygging. Det planlegges bebygd rundt 74 enheter i inntil to etasjer, samt 
mulighet for å bygge loft og kjeller eller terraserte blokker dersom disse samles. Området ligger 
øverst i byens byens randsone, og det har stort sett en helling mindre enn 1:2,5. 

• Lokalisering: Selv om dette er det lavestliggende byggeområdet i planen, vil det bidra til en 
tydelig utvidelse av bybebyggelsen oppover fjellsiden. Siden det bidrar til å fylle igjen mellom 
eksisterende bebyggelse og alpinanlegget, vil hele fjellsiden fremstå som utnyttet. Dette kan 
føre til at området fremstår som dårlig forankret i landskapet, primært fordi det skaper en 
sammenhengende utnyttelse som gjør det naturlige landskapet vanskeligere å lese. På den 
andre siden knytter dette alpinanlegget tettere til byen og inkluderer det i bylandskapet. 
Dette kan tilsi en vurdering som går i positiv retning dersom det er verdien i bylandskapet 
som vektlegges. For å fange opp slike ulike vurderinger, reduseres vurderingen av det 
negative omfanget fra stort til middels negativt (--). 

• Dimensjon: Det forutsettes at strøkskarakteren vektlegges, slik at området stort sett 
bebygges med eneboliger, rekkehus eller tun og i mindre grad med terrasserte boliger. 
Denne skalaen antas lettere å tilpasse terrenget, slik at tiltaket stort sett vil stå i et harmonisk 
forhold til landskapet. Følgelig vurderes omfanget som lite negativt (-). 

• Utforming: Det forventes at utformingskravene vil la seg realisere gitt at antall enheter kan 
tilpasses innenfor den tillatte utnyttingen. Følgelig vil tiltaket stort sett være tilpasset 
omgivelsene, noe som gir et lite negativt omfang (-). 
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Område nr. 13: Området er satt sammen av to lignende arealbruksformål og ligger fra 3-400 moh. I 
BFT 2-3 tillates forretning, næring, service, fritidsbolig boliger og parkering. Boenheter for bolig skal 
vises i detaljplan og reguleres i egen del av området. Utnyttingen er 40% BYA. Hellingen i området er 
stort sett slakkere enn 1:2,5 og utnyttingsgraden tilsvarer 9,1 daa bebygd areal. 
Antal enheter anslås til 110 enheter forutsatt at det bygges rundt 50 boliger og 60 fritidsleiligheter i 
flere boligkompleks. 

• Lokalisering: Byggeområdet ligger relativt høyt og vil bli eksponert ut i Ofotfjorden. Samtidig 
er hellingen mindre enn 1:2,5 slik at anlegget kan tilpasses bedre enn i brattere områder. På 
den andre siden bidrar byggeområdet til å bygge igjen fjellsiden slik som for nr. 12. Den 
sammenhengende utnytelsen inn i alpinanlegget kan gjøre det naturlige landskapet 
vanskeligere å lese. Samtidig knytter det alpinanlegget tettere til byen. Som for område 12, 
tilsier dette at et mulig stort negativt omfang vurderes som middels negativt omfang (--). 

• Dimensjon: Særlig næringsfunksjonene kan medføre at det oppføres bygg med større 
fotavtrykk og tilhørende infrastruktur og parkeringsplasser. Byggene vil ikke sprenge skalaen, 
men de vil bidra til å utvide tettbebyggelsen med større bygg oppover fjellsiden. De vil derfor 
stå i et lite harmonisk forhold til landskapet skala; altså et middels negativt omfang (--). 

• Utforming: Den regulerte infrastrukturen og adkomst for gondolbane tilsier at det kan være 
vanskelig med en effektiv utnytting av særlig store bygg. Dette kan gjøre det stedvis 
vanskeligere å etterkomme utformingskravene, for eksempel inne i u-svinger i 
byggeområdene. Omfanget vurderes derfor som middels negativt stort (--). 

Område nr. 14: Det tillates oppført fritidsboliger i området, som ligger 2-300 moh. Deler av området 
har en helling brattere enn 1:2,5. Det tillattes bebygd rundt 1,9 daa, noe som anslås til 14 
frittliggende fritidsboliger hvorav fem er større enn 150m2. 

• Lokalisering: I sum er dette små områder som ligger inne i selve alpinanlegget. Det er en 
gunstig lokalisering mtp. hvilket omfang en utbygging vil ha fordi anlegget allerede er 
bearbeidet. Tiltaket vil følgelig stort sett være tilpasset landskapets elementer, og omfanget 
vurderes som lite negativt (-). 

• Dimensjon: Selv med samme utnytting, vil de små byggeområdene medføre at de bygges 
med mindre bygg, slik at omfang vil bli mindre og tiltaket stort sett vil stå i et harmonisk 
forhold til landskapets omgivelser, altså ubetydelig til lite negativt omfang (0/-). 

• Utforming: Med et mulig unntak for BFR 9, antas det at utformingskravene vil la seg realisere 
ved oppføring av fritidsboliger i området. Omfanget vurderes følgelig som lite negativt (-). 

Område nr. 15: Beskrivelse av gondoltrasé over legges til grunn. I dette alternativet, vil denne gå fra 
sentrum ved E6 i nordvest til BFT 2. 

• Lokalisering: Traséen vil krysse bebyggelsen og følge fjellsiden i sørvestlig retning fra 
sentrum. Silhuettvirkning er ikke utredet, men denne vil kunne sees fra Ankenes. Omfanget 
vurderes som middels negativt (--) så lenge silhuettvirkningen er usikker. 

• Dimensjon: Skalaen på tiltaket utfordrer ikke landskapets skala, men den kan ha en 
silhuettvirkning mot fjellsiden og bebyggelsen som sees fra Ankenes som tilsier at omfanget 
vurderes som lite negativt (-). 

• Utforming: Det er ikke stilt konkrete krav til utforming nå, omfanget vurderes foreløpig som 
intet (0). 

Område nr. 16: Området ligger mellom 100 og 200 moh, i alpinanleggets nederste del. Det utgjør tre 
arealbruksformål, hvor B1 er et eksisterende bolighus. I formålet BFT 1 tillates næring og service 
knyttet til aktiviteter innenfor planområdet, mens det i B3 kan etableres bolig. Det forutsettes at 
disse vil kunne oppføres som rekkehus eller i tun for å gå inn i eksisterende boligbebyggelse. Den 



  Side 23 av 28 

samlede utnyttingen innebærer at det kan bebygges rundt 3 daa eller rundt seks enheter, samt 
næringsformål. Hellingsgraden i området er stort sett mindre enn 1:2,5. 

• Lokalisering: Området framstår som noe rotete i dag. Slik sett er lokaliseringen god mtp. 
tilpassing av ny utnytting i området som kan forankre alpinanlegget bedre i eksisterende 
bebyggelse. Tiltaket vil stort sett være tilpasset landskapets elementer (-). 

• Dimensjon: Utbyggingens skala og omfang vil samsvare med eksisterende bebyggelse uten at 
den sprenger landskapets skala. Men det kan tenkes at næringsarealene vil være vanskelig å 
tilpasse gitt at disse gis et større fotavtrykk inklusiv parkering. Tiltaket vil stort sett stå i et 
harmonisk forhold til landskapets elementer, men stedvis kan det stå i et lite harmonisk 
forhold til disse. Omfanget vurderes derfor som lite til middels stort negativt (-/--). 

• Utforming: Utformingskravene vurderes stort sett å kunne følges fordi det er relativt liten 
hellingsgrad i området. Omfanget vurderes følgelig som lite negativt (-). 

Område nr. 17: Området består av flere arealbruksformål, både bolig, fritidsboliger og et kombinert 
formål hvor bolig og fritidsbolig kombineres. Boligenheter skal reguleres samlet i detaljplan. Det 
planlegges bebygd til sammen 8-10 daa, eller 48 enheter, herav 28 bolighus og resten fritidsboliger. 
Hellingsgraden i området er stort sett mindre enn 1:2,5. 

• Lokalisering: Utbyggingsområdene ligger mellom 100 og til litt høyere enn 200 moh. 
Utbyggingsområdet vil binde sammen byområdet med alpinanlegget, men samtidig vil det 
bidra til at hele byområdet sammen med alpinanlegget bidrar til at hele fjellsiden fremstår 
som sammenhengende utbygget. Det gjør det naturlige landskapet vanskeligere å lese, 
samtidig vil det knytte alpinanlegget tettere til byen, slik som for område 12. Vektlegges 
verdiene i bylandskapet, kan dette vurderes positivt, slik at det samlede omfanget vurderes 
som middels negativt (--). 

• Dimensjon: Skalaen på utbyggingen vurderes som forankret i eksisterende bebyggelse og 
landskapets elementer. Tiltakets anses følgelig å stå i et harmonisk forhold til landskapets 
elementer og omfanget vurderes som lite negativt (-). 

• Utforming: Hellingsgraden tilsier at det er gode muligheter til å gjennomføre 
utformingskravene. Tiltaket vurderes derfor som stort sett tilpasset omgivelsene, og 
omfanget anses som lite negativt (-). 

Område nr. 18: Det kan oppføres fritidsformål i hele området, utnyttingen anslås samlet til 20,1 daa, 
eller anslagsvis 164 fritidsboliger, herav 109 i leiligheter. Dette tilsier en relativt stor utbygging av 
fritidsboliger all den tid hellingsgraden stort sett er mindre enn 1:2,5, noe som muliggjør dette. 

• Lokalisering: Som for de øvrige områdene i fortsettelse av bybebyggelsen, bidrar 
lokaliseringen til en sammenhengende utnyttelse oppover fjellsiden som kan vanskeliggjøre 
hvordan landskapet leses. Men omfangsvurderingen avhenger av hvordan verdien til 
bylandskapet vektlegges når bebyggelsen spres. Tiltaket vurderes slik som i de andre 
områdene, som stedvis dårlig tilpasset på grunn av denne usikkerheten, i stedet for dårlig 
tilpasset. Det tilsier et middels negativt omfang (--). 

• Dimensjon: Med fritidsbebyggelse som hovedsakelig består av frittstående enheter eller 
mindre enheter, vil bebyggelsen stå i et harmonisk forhold til landskapets skala. Omfanget 
vurderes derfor som lite negativt (-). 

• Utforming: Den lave hellingen tilsier at utformingskravene lar seg realisere. Tiltaket vil stort 
sett være tilpasset omgivelsene, og omfanget vurderes som lite negativt (-). 

Område nr. 19: Det tillates oppført fritidsboliger i området som ligger fra 170 moh til nesten 500 
moh. Det reguleres en utnytting på 23,6 daa, anslått til 205 fritidsboliger, herav 110 i leilighet. 
Hellingen i området er mindre enn 1:2,5 i de nederste 100 høydemetrene. 
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• Lokalisering: Området spenner over 300 høydemetere, hvor hellingen er brattere enn 1:2,5 i 
de øverste delene. Det ligger uavhengig av de andre områdene, og krysses delvis av en 
høyspenttrasé. Området er eksponert mer mot nord og de indre delene av Ofotfjorden. 
Silhuettvirkning mot vest vil bli begrenset av bakenforliggende terreng, men dette bør 
dokumenteres ved søknad om tiltak. Særlig spredningen over et større område tilsier at 
tiltaket vil være dårlig forankret i stedets form, noe som tilsier stort negativt omfang (---). 

• Dimensjon: Dersom at det bygges hovedsakelig frittstående enheter eller mindre enheter 
som gjemmes ilandskapet, kan bebyggelsen stå i et harmonisk forhold til landskapets skala. 
Men usikkerheten knyttet til terrenginngrep og at området ligger isolert, tilsier at det stedvis 
vil stå i et lite harmonisk forhold til landskapets skala. Omfanget vurderes derfor som middels 
negativt (--). 

• Utforming: Utformingskravene vil kunne realiseres i nederste del av byggeområdet, men det 
er større usikkerhet til om dette lar seg gjøre i de høyereliggende delene som også vil være 
mest eksponsert. Følgelig vil tiltakets utforming være stedvis dårlig tilpasset omgivelsene og 
omfanget vurderes som middels negativt (--). 

NR Formål Areal Enheter BYA Linjeføring/ 
Lokalisering 

Dimensjon/ 
Skala 

Utforming Samlet 
omfang 

1 BFT 6 41,0 30 25 % --- -- -- --/--- 
2 BFR 10, 

BKB-
B/FR 2-
3 27,5 34 

30% - - - - 

3 BFR 19-
21 18,0 20 

30 % -- -/-- -/-- -/-- 

4 BFR 17-
18, 22-
23 39,0 36 

30 % -/-- -/-- --/--- -- 

8 BKB-
B/FR 1, 
B11 64,5 72 

30 % --- -- -- --/--- 

9 BFT 4-5 24,5 60 40 % -- -- -- -- 
10 BFR 11-

12 16,0 23 
30 % -/-- - - -/-- 

11 BFR 13-
16 11,0 12 

30 % - - - - 

12 B6-10 82,6 74 45 % -- - - -/-- 
13 BFT 2-3 45,5 60 40 % -- -- -- -- 
14 BFR 6-9 12,5 14 30 % - 0/- - 0/- 
15 H190_1 0 0 - -- - 0 -/-- 
16 B1, B3, 

BFT1 15,5 6 
45 %, 
40 % 

- -/-- - -/-- 

17 B4-5, 
BKB 
B/FR 4, 
BFR 1-2 53,5 48 

45 %, 
30 % 

-- - -  

18 BFR 3-4 134,0 164 30 % -- - - -/-- 
19 BFR 5 157,5 205 30 % --- -- -- --/--- 

Tabell 2. Kolonnen nr. refererer til sammenstilling av arealbruksformål i hht. figur 6 m.fl. for hvor arealbruksformål vurderes. 
Kolonnen areal er summen av flatearealet for de ulike arealbruksformålene som inngår i sammenstillingen. Det er 
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utarbeidet et utrykt vedlegg som dokumenterer denne arealsummen. I område tiltak 8 inngår også B11 som er et 
eksisterende bolighus. Den visuelle nærvirkningen for dette vurderes ikke her, men under virkninger for naboer. 

Den visuelle konsekvensen av utbyggingen 
Ved vurdering av konsekvens, sammenstilles den visuelle verdien i området hvor tiltaket planlegges, 
med den samlede omfangsvurderingen ovenfor. Til slutt angis tiltakets konsekvens i hht. 
konsekvensviften gjengitt i figur 3. 

 
Figur 19. Visuell verdi landskapsbilde sammen med planlagte tiltak/arealbruk i svart skravur 

Område nr. 1: Selv om omfanget av tiltaket vurderes som middels til stort negativ, tilsier områdets 
visuelle verdi som preges av alpinanlegget, at konsekvensen av tiltaket blir liten negativ (-). Dette 
innebærer derimot også at området er sårbart for et dårlig utformede tiltak fordi det vil kunne 
redusere den visuelle verdien ytterligere. Godt utformede tiltak, vil følgelig kunne tilføre området 
særegenhet og øke den visuelle verdien i et allerede berørt landskap. 

Område nr. 2: Selv om det negative omfanget vurderes som lite negativt, medfører områdets visuelle 
verdi i utkant av alpinanlegget at konsekvensen vurderes som liten til middels negativ (-/--). Den 
største usikkerheten i verdien, vil knyttes til hvilke virkninger utbyggingen vil ha på vegetasjonen i 
området, altså hvorvidt den visuelle verdien vil bli redusert gitt at det berørte området i 
alpinanlegget utvides. 

Område nr. 3: Når det negative omfanget graderes, knyttes dette til sammensetningen av de ulike 
formålene BFR 19-21. Det største formålet BFR 19 ligger i et område med mer helling enn BFR 20-21, 
hvor de sistnevnte også er mindre og inviterer til å legge byggene i samme retning som terrenget. 
Samtidig vurderes verdien i hele området som liten på grunn av de eksisterende inngrepet knyttet til 
alpinanlegget. Men det stiller også krav til utforming av særlig BFR 19 og man bør være varsom med 
hvordan området bygges ut. Hvis ikke vil konsekvensen kunne bli betydelig mer negativ enn hva 
tiltakets omfang og områdets lave visuelle verdi tilsier. Følges kravene som stilles, vurderes tiltaket å 
gi liten negativ konsekvens (-). 
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Område nr. 4: Områdets lave visuelle verdi kombinert med et middels stort negativt omfang tilsier 
liten negativkonsekvens. Det er likevel særlig ved utforming og plassering av leilighetsbyggene at det 
er størst fare for å skape negative konsekvenser for landskapsbilde. Det pekes særlig på 
byggeområdene som ligger inne i to u-svinger, hvor det bør vurderes avbøtende tiltak eller om 
leilighetsbygg kan plasseres andre steder for å sikre en god tilpasning. 

Vurdering av tiltak nr. 5-7 utgår da disse er tatt ut av planen. Nummerering er beholdt. 

Område nr. 8: Omfanget av tiltaket vurderes negativt primært knyttet til hellingsgraden som kan 
gjøre det vanskelig med en god tilpasning. Men det finnes områder hvor hellingen ikke vil utgjøre noe 
problem. Den samlede utnyttingen tilsier imidlertid at dette kan bli en utfordring og løse. Men på 
grunn av områdets relativt lave verdi, gir det en liten til middels negativ konsekvens (-/--). 

Område nr. 9: Det er primært områdets sårbarhet for tyngre utbygging som bemerkes i 
omfangsvurderingen. Dette lar seg gjøre blant annet fordi området har mindre helling enn 
tilgrensende områder. Likevel ligger området relativt høyt og den planlagde vegen med u-sving vil 
gjøre det vanskelig å innpasse særlig et større tiltak. Samtidig har området liten til middels visuell 
verdi. Konsekvensen vurderes derfor som liten til middels negativ (-/--). 

Område nr. 10: Siden området vurderes å ha liten verdi, vil det få en negativ konsekvens primært 
knyttes til utformingen i randsonen av byggeområdene som er noe brattere enn de sentrale delene. 
Den lave verdien tilsier at området er sårbart for dårlig utforming, samtidig vil konsekvensen av den 
foreslåtte utbyggingen bli ubetydelig til liten negativ (0/-) så lenge kravene overholdes. 

Område nr. 11: Den lave visuelle verdien sammen med et lite negativt omfang som også vil la seg 
kontrollere gjennom utformingskravene, tilsier at konsekvensen vil bli ubetydelig til liten negativ (-
/0). 

Område nr. 12: Området vil bygges ut med boliger hvor det først og fremst er utvidelsen av 
byområdet og den kontinuerlige utnyttelsen inn i alpinanlegget som problematiseres. Selve skalaen 
og utformingen forventes løst på en god måte. Verdien i området vurderes som liten til middels. 
Sammen med et lite til middels negativt omfang med noe usikkerhet rundt lokaliseringen, tilsier 
dette middels negativ konsekvens (--). 

Område nr. 13: Området bygges ut både med næringsfunksjoner og utleiehytter. Det er særlig den 
sammenhengende utnyttingen og det knappe arealet som skapes av infrastruktur og gondoltraséer 
som tilsier at tiltaket vil være stedvis dårlig tilpasset. Verdien er vurdert som liten til middels, følgelig 
vil tiltaket gi en liten til middels negativ konsekvens (-/--). 

Område nr. 14: Dette er små utbyggingsområder midt i alpinanlegget. Den visuelle verdien er lav og 
omfanget ubetydelig eller lite negativt. Dette tilsier ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) 

Område nr. 15: Den største usikkerheten til denne gondoltraséen, knyttes til silhuettvirkningen mot 
fjellsiden og bebyggelsen. Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien i bylandskapet er 
ikke vurdert, men den antas å være av middels verdi (3). Dette tilsier at konsekvensen vurderes som 
middels negativ (--). 

Område nr. 16: Omfanget vurderes primært som lite negativt, men særlig næringsarealene kan 
medføre et middels negativt stort negativt omfang innenfor skala-kriteriet. Men siden den visuelle 
verdien vurderes som lav, anslås konsekvensen som liten negativ (-). 

Område nr. 17: Den største usikkerheten er knyttet til forlengelse av byområdet oppover fjellsiden. 
Selve byggeområdene og kravene til utforming lar seg realisere. Men med et samlet omfang på lite til 
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middels negativt og liten til middels verdi, anslås konsekvensen for landskapsbilde til liten til middels 
negativ (-/--). 

Område nr. 18: Som for de øvrige områdene hvor bebyggelsen videreføres oppover fjellsiden, er det 
dette som bidrar med usikkerhet rundt omfanget. Selve byggeområdene er godt egnet med tanke på 
dimensjon og utformingskravet. Men her er landskapets verdi sammenfallende med det som er 
typisk for regionen, altså middels verdi. Det tilsier at tiltaket også vurderes å få middels negativ 
konsekvens (--). Et mulig avbøtende tiltak sammenlignet med byggeområdene som ligger på stdere 
med lavere visuell verdi, er å innføre rekkefølgekrav for dette området slik at det ikke utnyttes før de 
øvrige områdene er utbygget. 

Område nr. 19: Den viktigste usikkerheten knyttes til områdets lokalisering og utbredelse, særlig i 
høyden hvor det inngår flere arealer med mer helling enn 1:2,5. Med unntak av kraftlinjetraséen, 
vurderes området som typisk for regionen, slik at det har middels visuell verdi. Samlet medfører det 
at konskvensen vurderes som middels negativ (--). 

NR Formål Verdi Omfang Konsekvens 
1 BFT 7 Liten (-) --/--- Liten negativ (-) 
2 BFR 10, BKB-B/FR 

3 
Liten til middels 
verdi (-/--) 

- Liten til middels 
negativ (-/--) 

3 BFR 19-21 Liten (-) -/-- Liten negativ (-) 
4 BFR 17-18, 22-23 Liten (-) -- Liten negativ (-) 
8 BKB B/FR 1-2, 

B11 
Liten til middels 
verdi (-/--) 

--/--- Liten til middels 
negativ (-/--) 

9 BFT 5-6 Liten til middels 
verdi (-/--) 

-- Liten til middels 
negativ (-/--) 

10 BFR 11-12 Liten (-) -/-- Ubetydelig til 
liten negativ (0/-) 

11 BFR 13-16 Liten (-) - Ubetydelig til 
liten negativ (0/-) 

12 B6-10 Liten til middels 
verdi (-/--) 

-/-- Middels negativ 
(--) 

13 BFT 2-4 Liten til middels 
verdi (-/--) 

-- Liten til middels 
negativ (-/--) 

14 BFR 6-9 Liten (-) 0/- Ubetydelig til 
liten negativ (0/-) 

15 H190_1 Liten til middels 
verdi (-/--) 

-/-- Middels negativ 
(--) 

16 B1, B3, BFT1 Liten (-) -/-- Liten negativ (-) 
17 B4-5, BKB B/FR 4, 

BFR 1-2 
Liten til middels 
verdi (-/--) 

--- Liten til middels 
negativ (-/--) 

18 BFR 3-4 Middels (--) -/-- Middels negativ 
(--) 

19 BFR 5 Middels (--) --/--- Middels negativ 
(--) 

Tabell 3. Sammenstilling av tiltakets konsekvens for landskapsbilde 

Usikkerhet 
Den største usikkerheten i utredningen knyttes til beskrivelsen av tiltakene og da særlig utnyttingen i 
antall enheter. Denne bygger på forutsetninger som kan tenkes løst på andre måter enn de som 
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beskrives her. Den innbyrdes, relative beskrivelsen av tiltakets omfang, bør derimot falle ut 
noenlunde likt gitt same forhold på utnyttelse i de ulike byggeområdene. 

Avbøtende tiltak 
• Det anbefales en bestemmelse som sikrer at de visuelle forholdene ved utforming av 

rassikringstiltak vurderes når dette kravet utløses. 
• Krav om at grøfter skal tilsås, anbefales justert slik at stedegen vegetasjon tilbakeføres i 

stedet for at ny matjord tilføres. Det vil dempe virkninger av at vegetasjonsbildet kan endres 
som følge av at nye arter tilføres med ny matjord. 

• Silhuettvirkning må dokumenteres ved søknad om tiltak eller i reguleringsplan. Dette gjelder 
også gondoltraséene. 

• For å dempe virkningen av en sammenhengende bebyggelse opp hele fjellsiden, bør det 
vurderes rekkefølgebestemmelser i BFR 3-5 som gjør at disse bygges ut sist, når de andre 
byggeområdene er fullt utnyttet. 

• Det bør også vurderes et generelt dokumentasjonskrav knyttet til virkningen av nye 
adkomstveger da erfaringsmessig det er disse som skaper de mest negative, vissuelle 
virkningen ved større utbygging av boliger eller friluftsboliger i brattere fjellsider, se 
eksempel fra Myrkdalen, figur 10. 


