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Innspill/merknader mottatt fra myndigheter med innsigelseskompetanse og grunneiere, lag og foreninger samt privatpersoner
etter høring av forslag til planprogram, frist 16.05.2022

Avsender/dato Innspill/merknad Kommentar til innspill Aktuelt for
regulerings-
plan

Aktuell for
planprogram

1 Statens vegvesen, 22.04.2022 Statens vegvesen har ingen merknader utover det som ble gitt
av innspill til melding om planoppstart. Det forventes at
trafikkanalysen og evt. Tiltak basert på denne analysen følger
med planforslaget når det blir sendt på høring

Merknaden tas til orientering X X

2 Narvik Vann, 27.04.2022 Narvik Vann forutsetter at planbestemmelser og retningslinjer
som gjeldervann, avløp og overvann i kommuneplanens
arealdel følges.

Merknaden tas til etterretning X X

3 Statsforvalteren i Nordland,
28.04.2022

Statsforvalterens innspill peker på
1. Utbyggingsmønster med effektiv arealutnyttelse
2. Lokalisering av landbasert prosessindustri bør i så langt

mulig lokaliseres til områder med eksisterende
infrastruktur, kraftoverskudd, nettkapasitet, veier,
jernbane, havner, mv.

3. Til reinbeiter - De samlede virkningene av planer og
tiltak innenfor aktuelle reinbeitedistrikt skal vurderes

4. De reindriftsmessige konsekvensene av inngrep må
vurderes.

5. Mht. konsultasjonsplikten har ikke Sametinget
konsultasjonsrett i saker hvor de har
innsigelsesmyndighet, men berørte reinbeitedistrikt vil
kunne ha konsultasjonsrett i disse sakene.
Konsultasjonsplikten i reguleringsplansaker påhviler
kommunen

6. Det må vurderes om frilufts kartleggingen er god nok og
tilstrekkelig detaljert

7. Det bør vurderes å innhente ytterligere kunnskap mht.
naturmangfold ut over de registreringene som er gjort
på slutten av 90-tallet, 2004 og 2009

8. Kommunen skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet. Områder med fare,
risiko eller sårbarhet avmerkes i planen med
hensynsone, jf. §§ 11-8 og 12-6

9. Batterifabrikken vil trolig falle inn under
storulykkeforskriften. Det gjennomføres ROS-analyser
som skal vise alle risiko-og sårbarhets forhold

1.-2. Innspillene tas til etterretning
3.-5. Innspillene tas til etterretning
6.-7. Innspillene tas til etterretning
8. Innspillet tas til etterretning
9. Innspillet tas til etterretning
10. Innspillet tas til etterretning
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10. Byggeteknisk forskrift (TEK17) absolutte sikkerhetskrav
til byggverk hvor konsekvensen av en flom og skred er
særlig stor, ikke skal plasseres i flom-og skredutsatt
område

4 Fiskeridirektoratet, 06.05.2022 Fiskeridirektoratet ber om at det av konsekvensutredningen
som skal gjennomføres fremgår tydelig hva som vurderes som
konsekvenser og påvirkning av sjøområdene i henholdsvis
anleggsfasen og i drifts-/produksjonsfasen

Merknaden tas til etterretning X X

5 Direktoratet for
mineralforvaltning, 09.05.2022

Direktoratet uttaler at planprogrammet ivaretar direktoratets
innspill på en tilstrekkelig måte, og tar til etterretning at planens
påvirkning på forekomsten skal utredes.
Det bør komme tydelig frem hvordan planen båndlegger
forekomsten.

Merknaden tas til etterretning X

6 Bane NOR, 11.05.2022 Bane NOR har ingen merknader til forslaget til planprogram Merknaden tas til orientering

7 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB), 13.05.2022

Hvorvidt en virksomhet er omfattet av storulykkeforskriften
avhenger av hvilke typer kjemikalier som håndteres i
virksomheten og mengder av disse.
For en eventuell batterifabrikk vil det være avhengig av den
prosess som blir valgt og tilhørende kjemikalier. Det vil være
virksomheten som skal etablere et slikt anlegg som må
klargjøre dette, men i en tidlig fase av planarbeidet kan man
gjøre forutsetninger eller antakelser knyttet til at virksomheten
vil kunne bli omfattet av storulykkeforskriften. Det vil i så fall
kreve at det gjøres nødvendige vurderinger i ROS-analysen til
planen om hvordan storulykkerisiko kan ivareta i reguleringen,
f.eks. hensynssoner for å ivareta sikkerheten til omgivelsene.

Merknaden tas til etterretning X X

8 Nordland fylkeskommune,
13.05.2022

1. Fylkeskommunen ber om at det i tidsplan for utarbeidelse
av planforslaget settes av tid til gjennomgang av det med
fylkeskommunen før det fremlegges for politisk behandling
og offentlig ettersyn.

2. Til alternativvurdering:
Forskrift om konsekvensutredninger § 19 viser til at
relevante og realistiske alternativer skal utredes gjennom
konsekvensutredningen. Planprogrammet burde brukes til
å synliggjøre de realistiske og relevante alternativene, og
valget om lokalisering bør foretas etter at de ulike

1. Merknaden tas til orientering.
2. Merknaden tas til etterretning

X
X X
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alternativene har vært ute på høring. Også 0-alternativet
skal beskrives, dvs. hvordan miljøet antas å utvikle seg
dersom planen eller tiltaket ikke gjennomføres.

9 Mattilsynet, 16.05.2022 Mattilsynet gjør oppmerksom på hvis løsningen på tilstrekkelig
mengde vann av drikkevannskvalitet er et nytt vannverk, skal
et nytt vannverk plan godkjennes. Dvs. at det skal søkes
Mattilsynet om godkjenning av etablerings-og driftsplanen.

Merknaden tas til etterretning X

10 Kystverket, 16.05.2022 Kystverket anfører at det ikke fremgår klart av planprogrammet
at det skal etableres en sjøtransportløsning knyttet til
industriområdet, eller om transporten til og fra skal knyttes til
andre løsninger.
Kystverket vil på denne bakgrunn komme tilbake til temaet når
det er mere avklart hvilken måte transporten skal løses.

Det er ikke planer om å etablere en
sjøtransportløsning knyttet til industri-
området. Sjøtransportløsninger
forutsettes å skje fra
Narvikterminalen på Fagernes.

Merknaden tas til orientering. X

11 Ola Øvergaard og Per
Øvergaard, 15.05.2022

Som eiere av Tyttebærvik 35, gnr. 29/bnr. 37:
Det henvises innledningsvis til
• Statsforvalterens tidligere uttalelser mht. støy og støyende

anlegg, trafikkgenerende virksomhet
• Statens vegvesens tidligere uttalelse at atkomsten til

batterifabrikken må skje vi eksisterende atkomst –som 2-
felts vei med separat gang-/sykkelvei.

På bakgrunn av ovennevnte ber eierne av ovennevnte
eiendom om at det utredes en alternativ atkomst til
batterifabrikken slik at nåværende atkomst til skytebanen
saneres.
Eierne har vanskelig å se for seg at nødvendige avbøtende
tiltak vil ha særlig effekt.

Det vises til kommentaren til merknad
om planvarsel. Statens vegvesen
opprettholder sittabsolutte krav til
atkomsttrasé til næringsområdet og
utforming av atkomsten.

Merknaden tas til orientering X

12 Gielas reinbeite-distrikt,
16.05.2022

Reinbeitedistriktet har tre krav i forhold til forslag til
planprogram:
1. I tillegg til ordinær konsekvensutredning utføres en egen

tilleggsutredning om reindrift av noen med tradisjonell
reindriftssamisk kunnskap. Dette for å sikre kunnskap om
reinens bruk av området, beiteforhold i ulike tider rein beiter
i området og bruksverdien for området spesifikt for rein. For
at disse problemstillingene skal kunne belyses på en
tilfredsstillende måte for reinbeitedistriktet krever det at en

1. Kravet mht. tilleggsutredning tas
til etterretning

2. Kravet om at alle utredninger blir
gjort i kumulativ perspektiv tas til
etterretning

3. Kravet om at det gjennomføres en
reindriftsfaglig kostnadsanalyse
tas til etterretning

X

X

X

X

X

X
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grundigere analyse blir gjort av noen med spesifikk
tradisjonell reindriftssamisk kunnskap og kjennskap til
terminologi som beskriver beiteforhold og generelle forhold
for rein.

2. Gielas reinbeitedistrikt ber om at alle utredninger blir gjort i
kumulativ perspektiv. Dette er i tråd med FN SP artikkel 27.
Inngrepet skal ikke kun ses som et enkelt inngrep, men i et
større perspektiv med andre tidligere og planlagte inngrep i
reinbeiteområdet både lokalt og regionalt.

3. Gielas reinbeitedistrikt ber om at det gjennomføres en
reindriftsfaglig kostnadsanalyse. Dette mener distriktet er
nødvendig for å belyse de økonomiske konsekvensene av
de negative konsekvensene av inngrepet i distriktets
vinterbeiteområde vil koste.

13 Eivind Gaarden, 16.05.2022 1. Det påpekes at det er andre alternative områder i Narvik
kommune hvor en slik batteripark kan bygges, hvor
landbruks-, natur-, friluftsliv- og reindriftsinteresser ikke blir
påvirket på denne måte

2. Grunneier hevder at eiendommen er en fritidseiendom der
hele familien utnytter alle Hergots muligheter. Det hevdes
videre at det under planleggingen av Hergot Energipark er
utredet muligheter for å bygge en industrikai på
Langstranda noe som bør unngås for enhver pris.

3. Dyreliv –Grunneier viser til at han årlig har registrert elg
med kalver, rev og rein i området.

4. Det hevdes at det er brukt flere hundre tusen kroner på
etablering av privat brønn for vanntilgang til hyttene i
området. Det gis uttrykk for bekymring knyttet til om
grunnvannet vil bli forurenset som følge av utbygging av
næringsområdet. Det gis også uttrykk for bekymring knyttet
til trafikkstøy, lyd-og lysforurensninger.
Det pekes videre på Hergotmyrene og konsekvenser av en
utbygging mht. utslipp av store mengder CO2. Likeledes
pekes det på at myr fanger opp store mengdervann som
hindrer store mengder vann å skape grunnproblemer i de
lavereliggende områder.

1. Det er gjennomført en alternativ
utredningen vurdering mht.
lokalisering av en batterifabrikk der
også miljøhensyn er vurdert.

Merknaden tas til etterretning.

2. Fritidsmulighetene er vurdert av
kommunen og Miljødirektoratet. I
tillegg vil disse forhold utredes også
under konsekvens- sett i lys av
utviklingen de siste 15 siden disse
forhold ble vurdert forrige gang.
Verken tiltakshaver eller utreder har
tatt initiativ til planlegging av en
industrikai i planområdet.

Merknaden tas til orientering.

3. Dyreliv –merknaden tas til
orientering.

4. Under den planlegging som er i
gang legges storulykkeforskriften til
grunn selv om vi ikke vet om
storulykkeforskriften vil gjelde for
etableringen.

X

X

X

X

X

X
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Det gjøres i denne forbindelse også
geotekniske undersøkelser av
breelvavsetningens mektighet,
mulig kvikkleire i strandsonen, fare
for flom-og flomskred, fjell- og
snøskred, miljøundersøkelse av
myr og undersøkelse av myrenes
tykkelse på torvlag –fører til at man
kan beregne karbonlager.

Merknaden tas til etterretning.

14 Forum for natur og friluftsliv
Nordland 16.05.2022, mottatt
18.05.2022

1. Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FnF Nordland)
mener lokaliseringen av tiltaket er feil av hensyn til
naturmangfold og friluftsliv. Området er viktig for friluftslivet.

2. Det foreligger få detaljer om plassering av infrastruktur mv.
som FnF Nordland kan forholde seg til. Behovet for
kunnskapsinnhenting er derfor betydelig. FnF Nordland har
forventninger om at lovverket følges, og at det gjøres
grundige utredninger og vurderinger.

3. Det er svært viktig at en bred medvirkning legges til grunn
for planprosessen. Det oppfordres å ta kontakt med FnF
Nordlands tilsluttede organisasjoner, som f.eks.
Naturvernforbundet, BirdLife, Midtre Hålogaland Friluftsråd
og Norges Jeger-og Fiskerforbund.

4. Myr-og våtmarkssystemer gir opphav til et rikt
naturmangfold og må utredes på en god måte.

5. Støv, støy og luftforurensning skal også utredes. Her må
også lysbruk/lysforurensning også bli et utredningstema
fordi det påvirker dyreliv, friluftsliv og folkehelsen.

6. Utredningsplikten omfatter også å redegjøre for
påvirkningen av tiltaket på vannforekomsten og miljømål.
Det er også et interessant spørsmål hvordan utslipp av
kjøle-og prosessvann vil påvirke marine naturtyper og det
biologiske mangfoldet i Rombaken.

1. Områdetvil bli konsekvensutredet
mht. også naturmangfold og
friluftsliv, særlig ut fra utviklingen
som har skjedd de siste 15 år etter
at friluftslivet i området sist var
registrert.

Merknaden tas til etterretning.

2. Planområdet som ligger til grunn for
planoppstart er stort og langt større
enn det som detalj-
reguleringsplanen forventes å
omfatte. Dette er gjort bevisst for å
få oversikt over områder og
aktiviteter som kan tenkes å
influere på etableringen, samtidig
som dette gir muligheter for
alternative løsninger. Dette har på
bakgrunn av innspill ført til at et
mulig næringsområde er allerede
trukket sørover vekk fra Storelva-
området med mye naturmangfold,
beite, friluftsliv (Hergotheia), mm.
Det er allerede bestemt at
storulykkeforskriften skal legges til
grunn for utredning av aktuelle
farer, selv om vi ikke vet om en
etablering vil berøres av forskriften.

X

X

X

X
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Merknaden tas til etterretning.

3. Ut fra mange års erfaring vet vi at
tidlig involvering med fokus på de
ressurser et planområde har for de
som lever i og bruker området, har
stor betydning for innvirkning på
planprosessen. Dette er
bakgrunnen for utsendelse av
varsel om planoppstart med
invitasjon til å komme med
innspill/merknader som grunnlag
for utarbeidelse av forslag til
planprogram.
Stor deltakelse i de orienterende
streaming møtene, mange innspill
og merknadervitner om stor
deltakelse.
Henvendelsen til FnF Nordland
skjedde nettopp for å nå også alle
tilsluttede organisasjoner.

Merknaden tas til etterretning.

4. Det vil bli gjennomført
miljøundersøkelser, måling av
tykkelsen på torvlag og dybde i
myrene. Torvlaget vil kunne gi
grunnlag for beregning av
karbonlager.

Merknaden tas til etterretning.

5. Støv, støy og luftforurensning samt
lysbruk/lysforurensning vil bli
utredet.

Merknaden tas til etterretning.

X

X

X
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X
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6. Det er allerede satt i gang et ett-
årig resipientovervåkningsprogram
som ikke bare registrer tilstanden i
dag i Rombaken, men som også vil
danne grunnlag for overvåkning av
tilstanden i Rombaken etter at tiltak
er satt i gang.
Utredningsplikten gjelder også
påvirkning av tiltaket på vannmiljøet
på land.

Merknaden tas til etterretning.


