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1. Innledning 

 

1.1  Bakgrunn 

En kommuneplan er et overordnet styringsdokument som skal gi rammer 

for kommunens ønskede utvikling. Både nasjonale, regionale og 

kommunale mål, oppgaver og interesser skal ivaretas og legges til grunn i 

arbeidet med kommuneplanen. Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i 

kommunens planstrategi, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i 

kommunen.  

I følge Narvik kommunes planstrategi 2011 - 2015 skal arbeidet med 

revidering av kommuneplanens arealdel påbegynnes i denne 

planstrategiperioden og ferdigstilles i neste.  

 

1.2  Hensikten med planen 

Første steg i arbeidet med en kommuneplan er utarbeiding av 

planprogram jf. Pbl § 4-1. Planprogrammet skal redegjøre for 

planarbeidets formål, hvilken planprosess man skal ha og opplegget for 

medvirkning. For kommuneplanens arealdel skal planprogrammet ligge til 

grunn for gjennomføring av en konsekvensutredning, og den skal avklare 

utredningsbehovene knyttet til planens miljø- og samfunnspåvirkninger. 

Forslaget til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i minimum seks uker, før det behandles og vedtas av bystyret.  

1.3 Fokusområder 

Målet for kommuneplanprosessen er å oppdatere kommuneplanens 

arealdel slik at den kan fungere som et aktivt styringsverktøy for 

arealbruken i kommunen. Og å utvikle en arealplan som bygger opp om 

målsettingene i samfunnsdelen.  

Gjeldende kommuneplanens arealdel har et tidsperspektiv fra 2005 til 

2017, og en ser for seg at denne planens innhold legges til grunn i 

prosessen vi nå går inn i.  

 

Kommuneplanens arealdel revideres med fokus på følgende områder:  

- Nye Narvik havn 

- Næringsområder 

- Øyjord 

 

 

 
 

Tidsperspektiv 

 
Kommuneplanens arealdel 
har et tidsperspektiv fra 
2014 til 2025. 
Planstrategien avgjør når 
og om kommuneplanen 
skal revideres. 
Handlingsplanene rulleres 
hvert år og tiltak kobles til 
økonomiplanen. 
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1.4 Planavgrensning 

Planen skal omfatte hele kommunen, unntatt områdene som inngår i 

kommunedelplan for Bjerkvik og kommunedelplan for kystsonen i Narvik. 

Avgrensning av arealdelen opp mot kommunedelplanene for Bjerkvik og for 

kystsonen i Narvik vil bli tatt opp til vurdering i planarbeidet. Det kan være 

naturlig å innlemme arealer, som i dag ligger innenfor de ulike planene. 

Dette vil være særlig for å ivareta tematikken innenfor fokusområdene nye 

Narvik havn og næringsområder. Kommunedelplanen for Narvikhalvøya 

videreføres også i stor grad, men det åpnes for justeringer av enkelte 

områder og mindre justeringer av bestemmelsene.  

 

1.5 Kommunale, regionale og nasjonale planer og føringer 

Kommuneplanens arealdel skal forankres i relevante kommunale, regionale 
og nasjonale planer og føringer. I planstrategien og kommunens planverk 
har man vedtatt fire fokusområder for Narvik kommune. Disse gjenspeiler 
seg i mål og langsiktige strategier i kommuneplanens samfunnsdel. 
Fokusområdene er som følger:  
 

 Befolkningsstruktur 

 Økonomi 

 Folkehelse 

 Tilrettelegge for næringsliv og arbeidsplasser 
 

 
For å nå Narvik kommunes ønskede utvikling skal kommuneplanens 
arealdel følge opp mål og langsiktige strategier som er belyst i 
kommuneplanens samfunnsdel. 
 

Videre belyser Nordland Fylkeskommune gjennom Fylkesplanen for 

Nordland 2013 – 2025 de regionale forventningene om en langsiktig og 

strategisk planlegging for en helhetlig utvikling av fylket.  

Plan- og bygningsloven er i første rekke det styrende lovverket for arbeidet 

med kommuneplanen. Relevante statlige planretningslinjer (SPR) og 

relevante særlover vil også legges til grunn i arbeidet med kommuneplanens 

arealdel, samt fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional 

planlegging. Hensikten med de nasjonale forventningene er å fremme en 

bærekraftig utvikling som sikrer en målrettet planlegging der viktige 

nasjonale interesser blir ivaretatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fokusområdene 

 
 
 
Nye Narvik havn – 
Det er forventet en økning i 
containertrafikken og i 
mineralproduksjonen i 
Sverige og Finland. Det er 
derfor behov for å utvide 
havnas kapasitet. Utviding 
av havnen vil styrke 
regionens konkurransekraft 
og er sentral for byens 
videre utvikling. En kritisk 
suksessfaktor for denne 
utviklingen er tilgangen på 
arealer. Utredningsarbeidet 
for lokalisering av «Nye 
Narvik Havn» er derfor et av 
fokusområdene for 
arealplanen. 
 
 
Næringsområder –  
Et av hovedfokusene i 
Narvik kommunes 
planstrategi er å bidra til 
næringsutvikling og 
tilrettelegging for 
arbeidsplasser. Det er et 
grunnleggende behov å ha 
en overordnet plan som er 
styrende for 
næringsutviklingen og som 
dekker kommunens behov 
for næringsareal. 
Næringsområder er derfor et 
av fokusområdene for 
arealplanen.   
 
 
Øyjord –  
Hålogalandsbrua åpner for 
Øyjord som et alternativt 
utbyggingsområde nært 
Narvik sentrum. Kommunen 
ønsker å styre 
boligutviklingen mot 
hovedtraseen E6 med vekt 
på områdene Narvikhalvøya, 
Øyjord og Bjerkvik. Øyjord er 
uregulert, det er derfor 
behov for å ha dette området 
som et av fokusområdene 
for arealplanen.    
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2. Sentrale utfordringer 

 

- Oppfølging av mål og langsiktige strategier i samfunnsdelen. 

- Tydeliggjøre rammer for ønsket by- og tettstedsstruktur.  (Dimensjonering, tetthet og lokalisering 

av type bolig- og næringsbebyggelse. Kvalitets- og funksjonskrav til innholdet i boligområder). 

- Justere deler av bestemmelsene i gjeldende arealdel. 

- KU for hele kommuneplanens arealdel. 

- ROS-vurderinger knyttet til klima for utbyggingsområdene. 

- Temaplaner. 

- Handels og næringsanalyse. 

 

 

 
 
 

3. Utredningsbehov  

 
Planprogrammet belyser utredningsbehovet, og gir videre en oversikt over aktuelle utredningstemaer.  

3.1 Næringsutvikling 

Narvik kommune ønsker å legge til rette for næringsutvikling i områder med god forbindelse til 

transportårene E6, jernbanen og havnen. Øyjord, Indre Havn, Flyplassen og Håkvik – Grindjord har 

utpekt seg som potensielle næringsområder og kan derfor bli nærmere utredet til dette formålet. Det 

kan finnes flere lokaliseringsmuligheter, både gjennom fortetting og ved å ta i bruk nye områder. Det 

skal derfor utføres em handels- og næringsanalyse som sier noe om hva slags næring det trengs 

arealer til, hvor mye areal som trengs og hvor de ulike typer næringer bør lokaliseres.  

3.2 Boligutvikling 

Narvik er i stor grad en bilbasert kommune. Det er ønskelig å ha et utbyggingsmønster som ikke 

fremmer bilbruk, men heller tilrettelegger bruk av miljøvennlige transportmidler. Boligutviklingen bør 

derfor konsentreres i by- og tettstedsstruktur langs hovedtraseen E6. En tenker da spesielt på 

Narvikhalvøya, Øyjord og Bjerkvik. Det vil i planarbeidet bli gjort nærmere utredninger av arealbehovet 

for boligbygging og hvor boligområdene skal lokaliseres.  
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3.3 Forvaltning av strandsonen 

Arealdelen skal ivareta forvaltning av strandsonen, og se den i sammenheng med gjeldende 

kystsoneplan.  

3.4 Grønnstruktur 

Fortetting og utbygging på nye arealer gir behov for en samlet vurdering av grønnstruktur i forhold til 

natur- og friluftsområder, viktige grøntdrag og grønne lunger i byggesonen. I arbeidet med planen 

legges det opp til å angi de viktigste grøntdragene og grøntområdene i byggesonen. Øvrige 

grøntområder utenfor tettstedene sikres gjennom landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformålet 

(LNFR). Det vil være behov for å gjennomføre en større kartlegging av eksisterende grønnstruktur.  

3.5 Transport, logistikk og infrastruktur 

Narvik er et transportknutepunkt, med gode forbindelser både med E6, E10, jernbane, havn og kort 

avstand til flyplassen Harstad/Narvik lufthavn - Evenes. Det er et sterkt ønske om å videreutvikle Narvik 

som transportknutepunkt. E6 skal legges ut av Narvik sentrum, noe som vil bedre bymiljøet og gi 

muligheter for en forskjønning av sentrum.  

Kapasiteten på jernbanen skal økes og det er ønskelig å etablere en ny havn. Ved etablering av ny 

havn må også jernbanen utvides slik at den når havna.  

3.6 Fritidsbebyggelse 

Narvik er en hyttekommune, noe den skal fortsette å være i framtiden. Det vil derfor være behov for å 

vurdere om ubygde områder avsatt til fritidsbebyggelse fortsatt er attraktive til dette formålet, eller om 

det skal gjøres endringer. Det vil også være behov for å vurdere eventuelle nye områder for utvikling av 

fritidsbebyggelse.  
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4.  Konsekvensutredning 

 
Kommuneplanens arealdel omfattes av kravet til konsekvensutredning, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2 

andre ledd. Det er hovedsakelig kun de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig 

utbygging, og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan, som omfattes av utredningskrav. 

Det legges likevel ikke opp til ny utredning av allerede regulerte utbyggingsområder dersom det kun er 

snakk om mindre justeringer. Konsekvensutredningen blir en vurdering av de enkelte forslag til nye 

utbyggingsområder basert på fagkunnskap og faglig skjønn, og vil være en del av 

beslutningsgrunnlaget for planen. Veileder T1493 legges til grunn i arbeidet med 

konsekvensutredningen.  

 

Tema som vurderes i konsekvensutredningen:  

- Landskap og kulturlandskap 

- Landbruk 

- Naturverdier, friluftsliv m.m 

- Biologisk mangfold 

- Kulturminner og kulturmiljø 

- Samisk natur- og kulturgrunnlag 

- Lekeområder for barn og unge 

- Støy og forurensning 

- Samfunnssikkerhet 

- Trafikkforhold 

- Næringsliv og sysselsetting 

- Kommunale tjenester og annen infrastruktur 

- Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur 

- Tettstedsutvikling 

 
 

4.1 Utredningsmetodikk  

Utbyggingsformålene i planen skal beskrives og det skal gjøres en vurdering av utbyggingens 

konsekvenser og virkning. Utredningene skal si noe om hvilken planmessige grep i form av 

bestemmelser, valg av arealbruksformål og avgrensningen av disse som kan være aktuelle for å 

redusere eventuelle negative konsekvenser/øke positive konsekvenser av utbyggingsformålet. Statens 

vegvesens håndbok 140 vil ligge til grunn i utredningene. Tabellen nedenfor viser en grov oversikt over 

blant annet utredningsbehov og metodikk. Det opplyses for øvrig om at planprogrammet kun er 

veiledende for planprosessen, og at det derfor kan forekomme endringer i forbindelse med 

utredningene. 

 



Planprogram kommuneplan   Arealdel 2014 – 2025   Arkivsak nr 14/1861 - 8 - 
 

 

Tema Utredningsbehov 

og beskrivelse av 

dagens situasjon 

Konsekvensutredninger Metodikk 

Landskap og 

kulturlandskap 

Det er utarbeidet 

temakart over 

landskapstrekk i 

kommunen. Det må 

likevel utredes for 

hvordan de ulike 

utbyggingstiltakene 

vil påvirke 

landskapet.   

Landskapsvirkningene av 

utbyggingstiltak må 

vurderes. 

Dokumentere og illustrere 

landskapsmessige forhold.  

Landbruk Regjeringen 

forventer strengere 

praksis i 

kommunene når det 

gjelder jordvern. Det 

er nødvendig at 

kommunen trekker 

jordvernhensynet inn 

i 

kommuneplanarbeid

et, og at føringer 

framsatt i 

kommuneplanen får 

en forpliktende 

oppfølging i 

reguleringsplaner og 

enkeltsaker. 

I Narvik kommune er 

det et ønske om å 

bevare det lille 

landbruket som er. 

Utbyggingsalternativ

er skal derfor 

vurderes i forhold til 

beslaglegging av 

landbruksarealer og 

dyrkamark.  

Vurdere konsekvenser/ 

konfliktpotensial av 

utbyggingstiltak i forhold til 

landbruksarealer og dyrka 

mark. 

 

Utføre en verdisetting av 

landbruksområdene i 

kommunen.  

Naturverdier, 

friluftsliv m.m 

Narvik kommune har 

i samarbeid med 

Ofoten friluftsråd 

nylig kartlagt og 

verdisatt 

friluftsområder i 

Narvik kommune.  

Vurdere konsekvenser/ 

konfliktpotensial av 

utbyggingstiltak i forhold til 

naturverdier/friluftsliv m.m 

Vurdere konsekvenser for 

eksisterende vegetasjon og 

Evaluere utredningene og 

benytte disse i planforslaget.  

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale og 

kommunale lover og føringer.  
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viltinteresser. 

Biologisk 

mangfold 

NINA (Norsk institutt 

for naturforskning) 

og skog og landskap 

har foretatt 

registrering av 

vegetasjon, skog og 

biologisk mangfold i 

Narvik kommune. 

Narvik kommune har 

også selv kartlagt 

naturkvaliteter i 

kommunen. Det 

meste av 

registreringene 

inneholder digitale 

temakart. Forhold 

knyttet til biologisk 

mangfold regnes 

derfor som godt 

dokumentert.  

Aktuelle utbyggingsområder 

bør imidlertid undersøkes 

nærmere ved befaring. Det 

må spesielt for området 

Håkvik-Grindjord foretas en 

detaljert registrering og 

verdivurdering av det 

biologiske mangfoldet. 

Bruke best mulig tilgjengelig 

materiale og kunnskap om 

biologisk mangfold.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

For automatisk freda 

kulturminner skal det 

foretas en 

gjennomgang av 

eksisterende 

materiale. Det skal 

utredes om disse blir 

berørt, samt 

viktigheten av dem 

og det eventuelle 

konfliktpotensialet. 

For nyere tids 

kulturminner skal det 

gis en vurdering av 

om det finnes 

kulturminne- og 

kulturmiljøverdier i 

området som bør 

synliggjøres og det 

skal gis faglige 

vurderinger og 

anbefalinger 

vedrørende verdi og 

eventuell status i 

kommuneplanen.  

Vurdere konsekvenser/ 

konfliktpotensial av 

utbyggingstiltak i forhold til 

kulturminner/kulturmiljøer.  

Kulturminnemyndigheter vil 

bli bedt om å uttale seg om 

automatisk fredede 

kulturminner i planområdet. 

Undersøkelsesplikten skal 

oppfylles i forbindelse med 

utarbeidelse av 

reguleringsplaner. 

Eksisterende dokumentasjon 

skal gjennomgås. 

Lekeområder 

for barn og 

Videreføre 

registreringer for 

barnetråkk på 

Vurdere konsekvenser/ 

konfliktpotensial av 

utbyggingstiltak i forhold til 

Vurdere resultatet av 

utredningene og bruk disse i 
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unge Narvikhalvøya.  

Utarbeide temakart 

for barnetråkk i 

Håkvik, Beisfjord og 

Ankenes. 

lekeområder for barn og 

unge.  

planforslaget.  

Støy og 

forurensning 

En kommunedelplan 

for klima, energi og 

miljø er under 

utarbeiding.   

Nye 

utbyggingsarealer 

bør vurderes i 

forhold til lokalklima, 

rekreasjonsmulighet

er, tilgang på gang- 

og sykkelveger, støy, 

forurensning med 

mer. 

Vurdere konsekvenser/ 

konfliktpotensial av 

utbyggingstiltak i forhold til 

støy og forurensning.  

Analysere planforslag og 

eventuelt foreslå avbøtende 

tiltak eller endringer. 

Samfunnssikker

het 

Foreslåtte 

utbyggingsområder 

bør vurderes i 

forhold til fare for 

flom, skred, erosjon, 

overvann og 

lignende, og det bør 

vurderes om særlig 

utsatte områder i 

planområdet skal 

båndlegges. 

ROS-analyse. 

Utarbeide temakart og 

strategi for håndtering av 

overvann.  

Vurdere hensynssoner.  

Analysere planforslag og 

eventuelt foreslå avbøtende 

tiltak eller endringer.  

Trafikkforhold Utrede 

trafikksituasjon i 

nærområdet og 

tilgjengelighet med 

ulike transportmidler. 

Kommunedelplan for 

kollektivtrafikk er 

under utarbeiding. 

Beskrive 

hovedvegnett for 

sykkel.  

Trafikksikkerhetsplan 

Beskrive effekter av 

utbygging og identifisere 

nødvendige tiltak. 

Benytte eksisterende data. 

Utføre ATP-analyser og nye 

tellinger ved behov.  

Næringsliv og 

sysselsetting 

Det må vurderes 

hvor det skal 

avsettes arealer til 

næring, og hvor stort 

Plassering av nye 

næringsarealer bør 

vurderes i forhold til støy, 

lukt og annen sjikane som 

Utarbeide handel- og 

næringsanalyse.  
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behovet er.  

Plasseringen av 

næringsarealer bør 

samsvare med 

prinsippet «rett 

virksomhet på rett 

sted». 

Det er behov for 

differensiert og godt 

tilbud av 

næringsareal.  

dette kan påføre 

omgivelsene. Det er derfor 

behov for å kartlegge hva 

arealbehovet er og til 

hvilken type næring.  

 

Kommunale 

tjenester og 

annen 

infrastruktur 

Kommuneplanens 

samfunnsdel.  

Hovedplan for avløp 

og en hovedplan for 

vann og KDP for 

fysisk aktivitet og 

naturopplevelser er 

under utarbeidelse. 

Vedtatte planer: 

Sammenhengende 

sykkelvegnett i 

Narvik kommune, 

boligpolitisk 

handlingsplan, 

temaplan for helse 

og omsorg. 

Vurdere konsekvenser/ 

konfliktpotensial av 

utbyggingstiltak i forhold til 

kommunale tjenester og 

annen infrastruktur.  

Benytte eksisterende 

dokumentasjon, eventuelt 

utarbeide mer ved behov.  

Befolkningsutvi

kling og 

befolkningsstru

ktur 

Narvik har en 

økende andel eldre 

og synkende andel 

yngre. 

Denne prognosen 

fortsetter i årene 

som kommer. 

Vurdere 

befolkningsutviklingen opp 

nye områder og muligheten 

for ny befolkningsvekst. 

Benytte befolkningsanalyser 

og prognoser for vurdere 

bosetting i de ulike områdene 

og mulighet for 

fortetting befolkning i ulike. 

delområder 

Tettstedsutvikli

ng 

Kartlegge dagens 

bosettingsmønster. 

Vurdere konsekvenser/ 

konfliktpotensial av 

utbyggingstiltak i forhold til 

tettstedsutvikling.   

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale og 

kommunale lover og føringer. 
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5. Kommuneplanprosessen 

 
Planprogrammet for revidering av kommuneplanens arealdel skal som et ledd i varsel om oppstart av 

planarbeidet. Etter høringsperioden gjøres eventuelle endringer i planprogrammet før det så blir endelig 

vedtatt. Når planprogrammet er vedtatt starter arbeidet med kommuneplanens arealdel. Arbeidet med 

kommuneplanens arealdel beregnes til å ha en tidshorisont på to år.  

 

5.1 Organisering 

Planprogrammet for revidering av kommuneplanens arealdel igangsettes med følgende 

prosjektorganisering:  

 

Oppdragsgiver: Bystyret 

Styringsgruppe: Komite for plan og næring 

Prosjektansvarlig: Rådmann 

Prosjektledelse: Areal- og samfunnsutvikling  

Referansegruppe 1: Futurum, Narvikgården AS, Narvik Havn KF, Narvik VAR KF 

Referansegruppe 2: Enheter, Politiske komiteer, Ungdomsrådet, Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede, Eldrerådet, Barnas talsperson  

Referansegruppe 3: Lag og foreninger, bruker og interesseorganisasjoner, næringslivet, HiN 

 

5.2 Informasjons- og medvirkningsopplegg i kommuneplanarbeidet 

For å sikre demokrati og for å utarbeide best mulig planer ble bestemmelsene om medvirkning i 

prosessen forsterket i Plan- og bygningsloven av 2008. I Plan- og bygningslovens kapittel 5 om 

medvirkning heter det at:   

§ 5-1 Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal 

påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.  

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta 

direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 
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Narvik kommune legger opp til en bred medvirkningsprosess, og oppfordrer organisasjoner, næringsliv 

og enkeltpersoner til å delta og gi innspill i planprosessen. Det vil avholdes dialogmøter hvor 

innbyggerne kan komme med innspill til planarbeidet. Det legges også opp til interne arbeidsseminarer 

for administrativt og politisk nivå i kommunen i løpet av høsten 2014. Barn og unge involveres gjennom 

ungdomsrådet og kommunens talsperson for barn. Videre vil informasjon knyttet til planarbeidet legges 

ut på kommunens hjemmesider underveis.   

 
 
 

5.3 Framdriftsplan  

Aktivitet Tidsperiode 

Planprogram på offentlig ettersyn og varsel om 

oppstart av planarbeidet 

Oktober 2014 (6 uker) 

Fastsetting av planprogram Februar 2015 

Utarbeiding av planutkast Desember 2014 – Desember 2015 

Planutkast ute på offentlig ettersyn Desember 2015 (6 uker) 

Vedtak av kommuneplanens arealdel 2015 - 

2026 

Oktober 2016 

 

5.4 Informasjon om kommuneplanarbeidet 

For nærmere informasjon og spørsmål om kommuneplanen og medvirkning ta kontakt med 

arealplanlegger Ingrid Sværd Pedersen epost: ingrid.pedersen@narvik.kommune.no tlf: 76 91 35 12. 
 

mailto:ingrid.pedersen@narvik.kommune.no

