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SAK NR. 71.

KOMMUNEANLEGG
SKIFORNARVIK
KOMMUNE
- LOKALISERING.
Vedtak:
1.

Narvik kommunestyrevedtar at fremtidig kommuneanlegg for ski
lokaliseres til Bjerkvik.
De planer som Bjerkvik Idrettsforening har utarbeidet
legges til grunn for videre arbeid.

2. Planlegging av skianlegg på Ankenesfjellet starter snarest.

På sikt utbygges Ankenesfjellet med sikte på å dekke grener
innen skiidrett området har naturlige forutsetninger for.

Rett utskrift bevitnes
21. juni 1991.

Narvik,

)
Inger
sekr.

c

a'

Normann

e.f.

Til:
Kultursjefen
Gjenpart:
Idrettens kontaktutvalg
Bjerkvik Idrettsforening
Ankenes Skiklubb

Uebe<s

2

RAD MAM NENN
Norvik
kommune
1

Postboks 65 og 71
8501
NARVIK

Bjerkvik Idrettsforening
8530 BJERKVIK

Narvik 24.08.1992

SØKNAD OM BRUKSRETT TIL AREAL FOR KOMMUNEANLEGG SKI.
Det vises til søknad av 12.05.92.
sjefen.

til Narvik kommune v/ bygnings-

Det omskte areal er regulert til friareal og planlagt utnyttet
til kommuneanlegg for ski. Vi forutsetter at det opprettes festekontrakt mellom BIF og kommunen for arealet, men ettersom de
reguleringsmessige forhold ikke er helt avklart gis det i
første omgang bruksrett til området slik at dere kan komme i
gang med opparbeidelse.
Det vises ellers til telefonsamtale med Finn Magne Simonsen.
Vedlagt folger grunneiererklering som skulle gi nodvendig
bruksrett til området.
Skulle det være spørsmål til erklæringen kan henvendelse
skje til saksbehandler Olaf Schaug-Pettersen pa Oppmålingsavdelingen, Teknisk etat.
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Bestyrer Narvik kommunes eiendommer

Kopi: Bygningssjefen
Parksjefen

1
ORDFSREREN
Narvik
kommune

U

Postboks 65 og 71

8501

NARVIK

GRUNNEIERER

KLÆR

ING.

Narvik kommune som grunneier gir Bjerkvik Idrettsforening inntil
videre vederlagsfri bruksrett til areal F2 i reguleringsplan
"Bjerkvik sentrum nord, del 2". Omradet ligger pa eiendommene
gnr 9, bnr 29 og gnr 10 bnr 104 og 146. Forelopige grenser for
arealet er tegnet inn på kartbilag på omstående side.
Nar reguleringsforholdene i omradet er avklart vil
endelige grenser bli fastlagt, arealet vil bli oppmålt og det
opprettes festekontrakt mellom Bjerkvik Idrettsforening og
Narvik kommune som kan tinglyses.
Bruksretten omfatter tillatelse til a foreta opparbeidelse av
arealet i henhold til de planer som er utarbeid for kommuneanlegg ski og benytte det til dette formål.
pprinnelig grunneier, Gudrun Henriksen har fatt tillatelse
til åta ut skog på arealet. Den skog som hogges overlates til
Henriksen og plasseres på nærmere angitt sted.
Opparbeidelse og oppføring av installasjoner som krever
tillatelse iflg. bygningsloven må anmeldes til Narvik bygningsråd.

Ordføreren i Narvik 25.08.1992
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NORDLANDFYLKESKOMMUNE
KULTUR- OG FRITIDSAVDELINGEN
FYLKESHUSET,8002 BOD
TLE(755>
31219,
TELEFAX
<755)
23550
I

.,

. Mif 1"1,.4
.... kommune
kulturkontoret

Bodø, 01/02/94

Vår ref: KHU
94032NFK0115

Deres ref:

MANGLER VED.TIPPE-/

ea.

Arkiv nr:
143.611

SA.MEONNSHUSSØKNAD

EB'dert.
E....
ela t a.
653a

4bl

Ved gjennomgang a;lårets søknader, finner jeg dessverre
mangler ved søknaden. søknaden kan ikke innstilles slik den
foreligger. Nødvendige justeringer må være kontoret i hende
innen
/6 1 februar.

it -lie!

Kristin
unstad
Idrettskonsulent

/
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FOR

NARVIKKOMMUNESTYRE

I MØTE

18. JUNI 1991

UTSKRIFT
AV MØTEBOK

45 AV 53 MEDLEMMER
TILSTEDE(MEDREGNET
VARAMEDLEMMER).
.. .......... ....VAR
........... ........ .. ....................
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SAKNR.71.
KOMMUNEANLEGG
SKIFORNARVIK
KOMMUNE
- LOKALISERING.
Vedtak:
1.

Narvik kommunestyrevedtar at fremtidig kommuneanlegg for ski
lokaliseres til Bjerkvik.
De planer som Bjerkvik Idrettsforeninghar utarbeidet
legges til grunn for videre arbeid.

2.

Planlegging av skianlegg på Ankenesfjellet starter snarest.
På sikt utbygges Ankenesfjellet med sikte på å dekke grener
innen skiidrett området har naturlige forutsetningerfor.

'

Rett utskrift bevitnes
Narvik, 21. juni 1991.

p

«a'

Inger Normann
sekr.
e.f.

Til:
Kultursjefen
.,,,,

Gjenpart:
Idrettens kontaktutvalg I
Bjerkvik Idrettsforening
Ankenes Skiklubb

t
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Søknad om stønad til anlegg for idrett og friluftsliv
SØKER

BJERKUI K I ORETTSFOREN
ING

ADRESSE

Postboks 122

. :.·
POST·

N.:

[8]5[3[]

POSTSTED

BJERKUIK

KOMMUNE

NA. :

I 1 I 8 I O[5]

KOMMUNE

NeRUIk

ANLEGGETS

..

•.•

KOMMUNEANLEGG
SKI/ SKISKYTING

NAVN

TEKNISKEINSTALLASJONER(BYGG)

ANLEGGSTYPE

SØKERENS SØKNADSSUM :
(I hele tusen)

Kr

ANLEGGETSSAMLEDE KOSTNAD (-SUMC, side 2)
(1hele tusen)

Kr

(Sett kryss)
Ferdig
Påbegynt
Ikke påbegynt

ANLEGGETS STATUS
F:
P:
I :

E

O BIE]

FORNYET SØKNAD : Tidl. S. Nr :

Planene er forhåndsgodkjent dato:
(Se vedlegg nr 1).

CD . I3 I4 B I . IO IO IO 1,CD . I9 l 6 I91. IO IO I0],J

Anlegget står på kommunal
utbyggingsplan:

5

[[I

Ja

Nei

av

. ·-•·· ....
-

1994

Anlegget ble/vil bli påbegynt

og er planlagt fullfort

96

1995

Anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt og stå åpent for allmenn idrettslig virksomhet. ·
Nedleggelse, bruksendring, avhendelse, deling eller pantsettelse av anlegget krever samtykke av Kulturdepartementet.
Anleggseier/kommunen plikter å orientere Kulturdepartementet ved stenging av anlegget over 3 måneder, og ved situasjoner____
der anleggets fremtidige drift er truet.
Mislighold av vilkårene gir rett til å kreve tilskuddet tilbakebetalt.
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93

ld
Kontaktperson:

8530Bjerwolw

Simonsen
inn-lagne

tr.

082

Skal fylles ut, i fylkeskommunen:
S.NR:

ÅR:

KODE SØKNAD

1.
.ll

2.

2
..,

3.

I:'

:
,..
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t
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0
u

,:

3

4.

CD

KOMMUNENR:

(Sett kryss)
Tidl. søknad med deltilskudd/tilsagn
Tidl. godkjent uten tilskudd/tilsagn
Ny søknad som er i formell orden
Søknad som ikke er i formell orden

-

r

ANLEGGSKODE
ANLEGGSKLASSE

I I

Se rettledning
:
NA:

KA
FA
RA

(Sett kryss)
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Fylkesanlegg
Riksanlegg

-l,

I

cc

e:1

1,11 Pif'•

ti

l(PIJ,

;

;zz::

q , ,,,.,

cr

1 ,,_

,r,se

1111

,

111

,,g

,

,,,..,,,,,;µ, sø

Pt= .et

-4-

Vedlegg nr 4. Uttalelse om søknaden fra idrettens kontaktutvalg i kommunen
Vedlegg nr 4 skal være uttalelse fra idrettens kontaktutvalg i den kommune anlegget skal ligge.
Dersom idretten ikke har slikt utvalg i kommunen skal dette bekreftes.
For friluftslivanlegg bør uttalelse fra det kommunale friluftslivorgan foreligge.
Vedlegg nr 5. Driftsplan og driftsbudsjetter
Vedlegg nr 5 skal inneholde
plan
for bruk, drift og vedlikehold av anlegget
-- driftsbudsjetter for anlegger
Bruksplanen skal gi opplysninger om brukstid og brukergrupper. Drifts- og vedlikeholdsplanen skal inneholde opplysninger
om hvordan anlegget skal administreres og betjenes.
Drifts- og likviditetsbudsjetter skal inneholde forventede inntekter og kostnader ved driften, samt utgifter til betjening av eventuelle
lån. For store kostnadskrevende anlegg er det viktig at de ulike inntekts- og kosnadsposter vurderes spesielt nøye.
For søknadsprosedyre, bestemmelser og retningslinjer for tildeling av tippemidler, vises til ''Forskrifter og bestemmelser
om stønad av tippemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv" (V-0732) som kan fåes ved henvendelse til kommunens
kulturkontor eller kulturetaten i fylkeskommunen.

Fylles ut av kommunens administrasjon .

1.

..N1J

. . . kommune har vedtatt a oppfylle den kommunale andel i foran-

stående finansieringsplan.
Hittil er bevilget kr. . . . . . . . . .

9 •.. ... .

.

1

2.

NQko...............

ommune erk erer:

a)

at søkeren eller kommunen har tinglyst skjøte/leiekontrakt for min. 40 år på den grunn hvor anlegget skal bygges.
(ved eventuell søknad om dispensasjon fra dette krav, vedlegges kopi av skjote/leiekontrakt).

b)

at planene for anlegget er godkjent av de nødvendige kommunale organer og inngår i. kommunens plan for

c)

utbygging av idrettsanlegg.
"
at kommunen vil påse at eventuell stønad av tippemidlene blir nyttet i overenstemmelse med de gjeldende forutsetninger og at anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt.

d)

at regnskapene blir revidert av kommunerevisjonen, som sender bekreftet regnskapsoversikt til fylkt.
kommunen.

3. Departementet og/eller Riksrevisjoner kan ved besøk på stedet kontrollere at tippemidlene blir nyttet i samsvar
med forutsetningene, og - om de finner det nodvendig - kreve regnskapene sendt inn-for kontroll.

MERKNAD:

..·
.N

0-X\JU.·

Med hensyn til finansieringsplan
pkt.2. gjores det oppmerksom på
at kommunestyret ikke har fattet
vedtak om kommunal bevilgning i
budsjett 94 eller okonomiplan 94-97.
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.. .

•..
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(stemnpelog underskrift)

,

DET KONGELIGE
KULTURDEPARTEMENTET
ldrettsavdellngen .::
·
Postboks 8030, Dep. 0030 Oslo
Telefon (02) 34 80 62
Telefax (02) 34 95 52

IM.0I.%
94.

n-

.

Søknad om stønad til anlegg for idrett og friluftsliv
BJERKUIK

SØKJAR

Postboks

ADRESSE

POST

NR. :

KOMMUNE

NR. :

IDRETTSFORENING
122

[al 5 I3 IO I
I l I8 IO I5 I

/

SKISKYTING

TEKNISKEINSTALASJONER(BYGG)

TYPE ANLEGG

IIII

FORNYA SØKNAD : Tidl. S. Nr :
SØKNADSSUM
(1heile tusen)

NRU IK

KOMMUNE

KOMMUNEANLEGG SKI

NAMN PÅ ANLEGGET:

BJERKUIK

POSTSTAD

FRÅ SØKJAREN:

. [l5IE.

IOIO[o],
CD . Ig14If._I .IO IO I0],[IJ

Kr

SAMLAKOSTNADFOR ANLEGGET
(Surn C,side 2) Kr
(1heile tusen)
(Set kryss)
Ferdig
Oppstarta
lkkje oppstarta

STATUS FOR ANLEGGET:

F:
P:
I :

Planane er førehandsgodkjende dato:
(Sjå vedlegg nr 1).

I-q

.,;

Anlegget er med i kommunal
utbyggingsplan:

av

_

I

1992

Anleggsarbeidet vart/vil bli oppstarta

1993

og er planlagt fullført

794

_

Anlegget vil bli forsvarleg halde vedlike og stå ope for allmenn idrettsleg verksemd.
Nedlegging, bruksendring, sal, deling eller pantsetjing av anlegget krev samtykke frå Kulturdepartementet.
Anleggseigar/kommunen har plikt til å orientere Kulturdepartementet ved stenging av anlegget i meir enn 3 månader og ved
situasjonar der den framtidige drifta av anlegget er truga.
Misleghald av vilkåra gjev rett til å krevje tilskotet tilbakebetalt.
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Kontaktperson:

Simonsen
finnrlagne

tIf.

082

Skal fyllest ut av fylkeskommunen:
S.NR:

I I I I I

ÅR:

KODE SØKNAD

1.

;.
i

z

s

z
o
u
o

g

2.
3.
4.
ANLEGGSKODE

IT]

(Set kryss)
Tidl. søknad med deltilskot/tilsegn
Tidl. godkjend utan tilskot/ tilsegn
Ny søknad som er i formell orden
Søknad som ikkje er i formell orden
Sjå rettleiing

ANLEGGSKLASSE:
NA:
KA

FA
RA

(Set kryss)
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Fylkesanlegg
Riksanlegg

KOMMUNENR:

-

I I I I

§

52052

- 2-

KOSTNADSOVERSLAG
Vedlegg
Kostnadstype

Sum

Arbeid

Materiell

SMOREBOD Z LAGER

446.000,-

TIDIKER I SPEAKER
SERE TR[9I
L. PRESSE

J JO 000. -

nr.

50 000,

STØNADS·
BERETTIGA
KOSTNADER

G0G.000,-

Sum eksl. meirverdiavgift

121.000,-

+ Meirverdigavgift på kjøpte varer/tenester
+ Renter på byggjelån 1l
SUMA

==SUM STØNADSBERETTIGA KOSTNADER

z2

a.]-

DUGNAD
SMREBOD
IKKJE
STØNADS·
BERETTIGA
KOSTNADER

Z

90.000.-

LAGER

25.000.-

TIDTAKER/ SPEAKER------

115. 000.-

Sum eksl. meirverdiavgift

+ Meirverdigavgift på kjøpte varer/tenester
SUM

IKKJE STØNADSBERETTIGA KOSTNADER

SAMLA KOSTNADFOR ANLEGGET(Sum A+ Sum 8)

=

SUMS

115.oo.}

SUM C

42.o.]-

Finansieringsplanenpå side 3 skal dekkje samla kostnadfor anlegget {SUM C).

1) Renter pa byggjelan kan ein ta med for perioden frå byggjelånet vert opna 'til anlegget står ferdig og byggjelånet
vert innloyst/konvertert. Renter på lån som ein tek opp etter at anlegget står ferdig for å dekkje finansiering fram
til tippemidlar vert utbetalte, kan ikkje takast med i kostnadsoverslaget.

-3-

FINANSIERING
Vedlegg
nr.

1.

Eigenkapital •

2.

Kommunalt tilskot

3.

Fylkeskommunalt tilskot .

*

4. Private tilskot, gåver

5.

Dugnad

6.

Ln

*

+

kr

45,000,-

kr

246.000,-

kr
kr
kr

115.00,-

kr

100.000,-

7.

kr

8. Søknadssum i år .

kr

9. Tidlegare tillskot tippemidlar

kr

Samla finansiering

*

kr

336.000,-

842,000,-

Desse postane må dokumenterast, jfr. vedlegg 3.

VEDLEGG SOM SKAL LEGGJAST VED SØKNADEN:

Vedlegg nr 1. Forehandsgodkjende planar for anlegget
.
Forehandsgodkjende planar for anlegget skal leggjast ved søknaden som vedlegg nr. 1. Det skal gå fram av påteikning/stempel på
teikningane kven som har godkjent planane og nar dei er godkjende.
Godkjenninga skal liggje føre når byggjearbeidet tek til. Dersom arbeidet er igangsett, eller fullført, før teknisk godkjenning ligg føre, gjev dette grunnlag for avslag for søknaden.
Vedlegg nr 2. Detaljert kosnadsoverslag
Dette skal vere sett opp slik at det let seg kontrollere. Mengder som er oppgjevne i m/m?/m? skal referere seg Iii dei
planane/teikningane som ligg føre og skal kunne kontrollerast mot desse.
Ein skal gje opp totalkostnaden for anlegget (fordelt mellom stønadsberettiga og ikkje stønadsberettiga kostnader).
Kostnadsoverslaget skal vere så detaljert at den delen av arbeidet som skal gjerast på dugnad kan spesifiserast.

)

Prosjekt som er så lågt kostnadsrekna at anlegga ikkje kan fullførast innafor den oppgjevne ramma, eller prosjekt som er så
kostsame at utgiftene ikkje står i rimeleg høve til bruksverdien av anlegget, kan ikkje få stønad av tippemidlane.
Vedlegg nr 3. Utgreiing og legltimasjon for del einskilde postane i finsnsieringsplanen
Finansieringsplanen skal ha dekning for dei samla kostnadane ved anlegget.
Utgreiinga om finansieringsplanen skal ha vedlegg som stadfestar at alle postane i planen, med unntak av søknadssummen,
er tilgjengelege/disponible.
Eigenkapital skal vare stadfesta med kontoutskrift frå bank, post e.l. som syner at midlane er bundne til utbyggjing av anlegget.
Aksjekapital skal dokumenterast.
Kommunal- og/eller fylkeskommunal stønad skal vere stadfesta med kopi av vedtak om løyving.
Private tilskot/gåver, til dømes pengegåver, materialar,rabattar oJ. skal vere stadfesta ved gåvebrev.
Det skal gjerast greie for dugnad i eiga dugnadsoversikt utarbeidd med utgangspunkt i det arbeid som i høve kostnadsoverslaget skal gjerast på dugnad. Prisen på dugnadsarbeidet skal ein fastsetje til den verdi som arbeidet er berekna til i
kostnadsoverslaget (entreprise).
Det er ikkje høve til å rekne meirverdigavgift på dugnad.
Dersom det er onskjeleg med timepris på manuelt arbeid, er denne høgst kr 42,- pr. time.
Ln skal vere stadfesta ved kopi av lnetilsegn. Eventuelle l&nevilkar skal vere oppfylte.

•4-

Vedlegg nr 4. Fråsegn om søknaden frå idrettens kontaktutval I kommunen
Vedlegg nr 4 skal vere ei fråsegn frå idrettens kontaktutval i den kommunen der anlegget skal byggjast.
Dersom idretten ikkje har slikt utval, skal dette vere stadfesta.
For friluftslivsanlegg bør det liggje føre fråsegn frå friluftslivsorganet i kommunen.
Vedlegg nr 5. Orlftsplanar og driftsbudsjett
Vedlegg nr 5 skal innehalde
- plan for bruk, drift og vedlikehald av anlegget
--- driftsbudsjett for anlegget
Bruksplanen skal gje opplysningar om brukstid og brukargrupper. Drifts- og vedlikehaldsplanen skal innehalde opplysningar

om korleis anlegget skal administrerast og skjøttast.
Drifts- og likviditetsbudsjett skal innehalde forventa Inntekter og kostnader ved drifta, og utgifter til betene
lån. For store kostnadskrevjandeanlegg er det viktig at dei ulike inntekts- og kosnadspostanevert nøye vurderte.

eventuelle

For søknadsprosedyre, føresegner og retningsliner for tildeling av tippemidlar, viser eln til ''Forskrifter og bestemmelser
om stønad av tippemidlene til anlegg for idrett og friluftslv" (V-0732) som ein kan få ved å vende seg til kulturkontoret i
kommunen eller kulturetaten I fylkeskommunen.

Skal fyllast ut av administrasjonen I kommunen .

.....

1.

•

•••••••••

••••••••••

Til no er løyvd kr. . . . . . . . . . . . . .

2.

kommune har vedteke

aoppfylle sin del av finansieringsplanen.

•

.

.

. . . . . . . .. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kommune stadfester:
a)

at sokjaren eller kommunen har tinglyst skoyte/leigeavtale for min. 40 år på grunnen der anlegget skal byggjast.
(Dersom det skal sokjast om dispensasjon frå dette kravet, må kopi av skayte/leigekontrakt leggjast ved.)

b)

at planane er godkjende i dei kommunale organ som skal handsame saka og er med i dei kommunale planane

c)

for utbyggjing æ,; idrettsanlegg.
at kommunen vil sjå til at eventuell stønad frå tippemidlane vert nytta i samsvar med gjeldande foresetnader
og at anlegget vert halde ved like på forsvarleg vis.

d)

at rekneskapen vert revidert av kommunerevisjonen, som sender stadfesta rekneskapsoversyn til fyl
kommunen.

3. Departementet og/eller Riksrevisjonen kan ved vitjing på staden kontrollere at tippemidlane vert nytta i samsvar
med føresetnadane, og- om dei finn det naudsynt - krevje at rekneskapen vert sendt inn til kontroll.

..........

'
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.....
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(stempel og underskrift)

DET KONGELEGEKULTURDEPARTEMENTET
Idrettsavdelinga
Postboks 8030, Dep. 0030 Oslo
Telelon (02) 34 80 62

Telelax (02) 34 95 52

Søknad om stønad til anlegg for-idrettog friluftsliv

NR.:

[85[

KOMMUNE

Na.:

[ilg ls}

ANLEGGETS

POSTSTED

BJERKVIK

KOMMUNE

NARUIK

re.

"

KOMMUNEANLEGGSKI / SKISKYTING

NAVN

TEKNISKE INSTALLASJONER(lagerbygg)

ANLEGGSTYPE

)

3

POST

grj)

9

a

-Ari e'
m.us

ADRESSE

FORNYET

IKULTURSTYRET

BJERKVIK IDRETTSFORENING

SØKER

SØKNAD : Tidl. S. Nr :

SØKERENS SØKNADSSUM :
(1hele tusen)

Kr

[I]

ANLEGGETS
SAMLEDEKOSTNAD(=SUMC,side 2)

Kr

[I]

I 41BI . IO IO IO 1,. I 8 I 6 I9 I . IO I O I O 1,. [3

(1hele tusen)
ANLEGGETS

STATUS

(Sett kryss)
Ferdig
Påbegynt
Ikke påbegynt

F:
P:

I:

Planene er forhåndsgodkjent dato:
(Se vedlegg nr 1).

§

0

Ja

Nei

av

1994

Anlegget ble/vil bli påbegynt

Anlegget står på kommunal
utbyggingsplan:

1995z96

og er planlagt fullført

Anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt og stå åpent for allmenn idrettslig virksomhet.
Nedleggelse, bruksendring, avhendelse, deling eller pantsettelse av anlegget krever samtykke av Kulturdepartementet.
Anleggseier/kommunen plikter å orientere Kulturdepartementet ved stenging av anlegget over 3 måneder,og ved situasjoner
der anleggets fremtidige drift er truet.
Mislighold av vilkårene gir rett til å kreve tilskuddet tilbakebetalt.

iron

re # ,

.-

CJU,{,,(t,,

8530 Bjerk
as
Kontaktperson:

Simonsen
inn-lagne

It.

"?o

I)

76g

Skal fylles ut i fylkeskommunen:
ÅR:
KODE SØKNAD

1.

2.
3.
4.
ANLEGG SKO DE
ANLEGGSKLASSE
CD

ei
u
0
0

>

KOMMUNENR:

(Sett kryss)
Tidl. søknad med deltilskudd/tilsagn
Tidl. godkjent uten tilskudd/tilsagn
Ny søknad som er i formell orden
Søknad som ikke er i formell orden
Se rettledning

:

CD

(Sett kryss)
NA : Nærmiljøanlegg
KA
Kommuneanlegg
FA
Fylkesanlegg
RA
Riksanlegg

I I I I

52590

-2-

KOSTNADSOVERSLAG
Bilag
Materiell

Kostnadstype

Sum

Arbeid

nr.

455.000,Smørebod/
Tjdtaker

lager
speakerbu

Sekretarat'

presse

112.000,51. DOD, -

STØNADS·
BERETTIGEDE
KOSTNADER

618.000,Sum eksl. merverdiavgift

136. 0

+ Merverdigavgift på kjøpte varer/tjenester
+ Renter på byggelån 1)
=

SUMA

SUM STØNADSBERETTIGEDE KOSTNADER

7sa.0ao,}
315.000,-

DUGNAD

1?5.000,40.000,-

Smorebod / lager
Tidtaker/ speakerbu------IKKE
STØNADS·
BERETTIGEDE
KOSTNADER

sekcretariat

30.000,-

/ presse

245. 000,Sum eksl. merverdiavgift

+ Merverdigavgift

på kjøpte varer/tjenester

= SUM IKKE STØNADSBERETTIGEDE KOSTNADER
L---

SAM LET KOSTNAD FOR ANLEGGET (Sum A+ Sum B)

=

SUM B

24s.oao,}

SUM C

869.000,t

.
Finansieringsplanen på side 3 skal dekke samlet kostnad for anlegget (SUM C).

1) Renter på byggelån kan medtas tor perioden fra byggelånet åpnes til anlegget står ferdig og byggelånet innløses/
konverteres. Renter på lån som tas opp etter at anlegget står ferdig for å dekke finansiering frem til tippemidler
blir utbetalt, kan ikke medtas i kostnadsoverslaget.

- 4-

Vedlegg nr 4. Uttalelse om søknaden fra Idrettens kontaktutvalg i kommunen
Vedlegg nr 4 skal være uttalelse fra idrettens kontaktutvalg i den kommune anlegget skal ligge.
Dersom idretten ikke har slikt utvalg i kommunen skal dette bekreftes.
For friluftslivanlegg bor uttalelse fra det kommunale friluttslivorgan foreligge.
Vedlegg nr 5. Driftsplan og driftsbudsjetter
Vedlegg nr 5 skal inneholde
plan
for bruk, dritt og vedlikehold av anlegget
driftsbudsjetter
for anlegget
Bruksplanen skal gi opplysninger om brukstid og brukergrupper. Drifts- og vedlikeholdsplanen skal inneholde opplysninger
om hvordan anlegget skal administreres og betjenes.
Drifts- og likviditetsbudsjetter skal inneholde forventede inntekter og kostnader ved driften, samt utgifter til betjening av eventuelle
lån. For store kostnadskrevende anlegg er det viktig at de ulike inntekts- og kosnadsposter vurderes spesielt nøye.
For søknadsprosedyre, bestemmelser og retningslinjer for tildeling av tippemidler, vises til ''Forskrifter og bestemmelser
om stønad av tippemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv" (V-0732) som kan fåes ved henvendelse til kommunens
kulturkontor eller kulturetaten i fylkeskommunen.

Fylles ut av kommunens administrasjon.

Nc,.,.8V\IV\J

1.

.
stående finansieringsplan.

kommune har vedtatt å oppfylle den kommunale andel i foran-

Hittil er bevilget kr. . . . . . . D
. .\ .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Nol............

2.

ommune erklarer:

a)

at søkeren eller kommunen hartinglyst skjøte/leiekontraktfor min.40 år på den grunn hvor anlegget skal bygges.
(ved eventuell søknad om dispensasjon fra dette krav,vedlegges kopi av skjøte/leiekontrakt).

b)

at planene for anlegget er godkjent av de nødvendige kommunale organer og inngår i kommunens plan for
utbygging av idrettsanlegg.

c)

at kommunen vil påse at eventuellstønad av tippemidlene blir nyttet i overenstemmelse med de gjeldende forutsetninger og at anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt.

d)

at regnskapene blir revidert av kommunerevisjonen, som sender bekreftet regnskapsoversikt til fylkeskommunen.

3. Departementet og/eller Riksrevisjonen kan ved besøk på stedet kontrollere at tippemidlene blir nyttet i samsvar
med forutsetningene, og- om de finner det nadvendig - kreve regnskapene sendt inn for kontroll.

..

Ncrod

····....den

TA

I

\

I

'

DET KONGELEGEKULTURDEPAHTEMENTET
ldrettsavdelinga
Postboks. 8030, Dep. 0030 Oslo
Teleton 22 34 80 62
Telefa,c 22 34 95 52

'

!

) . ..
·

!2.0. %15

(stempel og underskrltt)

- 3-

FINANSIERING
Bilag

nr.

*.

1.

Egenkapital

2.

Kommunalt tilskudd

kr

*

kr

3. Fylkeskommunalt tilskudd
4.

Private tilskudd, gaver

5.

Dugnad

6.

Lan

+.

+

+

Søknadssum i år

9. Tidligere tillskudd tippemidler
Samlet finansiering

*

kr
kr
kr

,-

245

kr

7.
8.

o,-

276.

kr
kr

348, 000,

-

kr
kr

869.

o

-

Disse postene må dokumenteres, jfr. vedlegg 3.

FØLGENDE VEDLEGG SKAL FØLGE MED SØKNADEN:

Vedlegg nr 1. Forhåndsgodkjente planer for anlegget

Forhåndsgodkjente planer for anlegget skal følge søknaden som vedlegg nr. 1. Det skal fremgå av påtegning/stempel på
tegningene hvem som har godkjent dem og når de er godkjent.
Denne godkjenningen skal foreligge før byggearbeidene igangsettes. Dersom arbeidene er igangsatt eller fullført før teknisk
godkjenning foreligger, er dette avslagsgrunn for søknaden.
Vedlegg nr 2. Detaljert kosnadsoverslag

Dette skal vere satt opp p en slik mate at det lar seg kontrollere. Mengdeangivelser i m/m?/m? skal referere seg
foreliggende planer/tegninger og skal kunne kontrolleres mot disse.

j

a

Totalkostnaden for anlegget skal oppgis (fordelt på stønadsberettigede og ikke-stønadsberettigede kostnader).
fostnadsoverslaget må være så detaljert at de arbeider som skal utføres som dugnad kan spesifiseres.

)

Prosjekter som er så lavt kostnadsberegnet at de ikke vil kunne fullføres Innen den oppgitte ramme, eller prosjekter som er så
kostbare at utgiftene ikke står i rimelig forhold til bruksverdien av anlegget, skal ikke innvilges stønad.
Vedlegg nr 3. Redegjørelse og legitimasjon for de enkelte poster i finsnsieringsplan
Finansieringsplanen skal ha dekning for anleggets samlede kostnader

Redgjøringen
finansieringsplanen skal være bilagt bekreftelser på at alle postene i planen, bortsett fra søknadssummen,
er
tilgjengelige/for
disponible.
Egenkapital skal bekreftes ved kontoutskrift fra bank, post e.l. som viser at beløpet er bundet til utbyggingen av anlegget.
Aksjekapital skal dokumenteres.
Kommunalt- og/eller fylkeskommunalt tilskudd må være bekreftet med kopi av bevilgningsvedtak.
Private tilskudd/ gaver, eksempelvis rene pengetilskudd, materialer, rabatter o.l. må være bekreftet med gavebrev.
Dugnad redgjøres det for i en egen dugnadsoversikt utarbeidet med utgangspunkt i de arbeider del etter kostnadsoverslaget
skal utføres på dugnad. Dugnadsarbeidet prissettes til den verdi arbeidet er beregnet til i kostnadsoverslaget (entreprisepris),
men det er ikke anlednfng til å beregne merverdigavgitt pa dugnad.
Ønskes timepris brukt på manuelt arbeid, er denne maksimalt kr 42,- pr. time.
Lån skal være bekreftet med kopi av lånetilsagn. Eventuelle lånevilkår må være oppfylt.

-4-

Vedlegg nr 4. Uttalelse om søknaden fra idrettens kontaktutvalg i kommunen
Vedlegg nr 4 skal være uttalelse fra idrettens kontaktutvalg i den kommune anlegget skal ligge.
Dersom idretten ikke har slikt utvalg i kommunen skal dette bekrettes.
For friluftslivanlegg bor uttalelse fra det kommunale friluftslivorgan foreligge.
Vedlegg nr 5. Driftsplan og driftsbudsjetter
Vedlegg nr 5 skal inneholde
- plan for bruk, drift og vedlikehold av anlegget
-- driftsbudsjetter for anlegget
Bruksplanen skal gi opplysninger om brukstid og brukergrupper. Drifts- og vedlikeholdsplanen skal inneholde opplysninger
om hvordan anlegget skal administreres og betjenes.
Drifts- og likviditetsbudsjetter skal inneholde forventede inntekter og kostnader ved driften, samt utgifter til betjening av eventuelle
lån. For store kostnadskrevende anlegg er det viktig at de ulike inntekts- og kosnadsposter vurderes spesielt nøye.

For søknadsprosedyre, bestemmelser og retningslinjer for tildeling av tippemidler, vises til ''Forskrifter og bestemmelser
om stønad av tippemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv" (V-0732) som kan fåes ved henvendelse til kommunens
kulturkontor eller kulturetaten i fylkeskommunen.

Fylles ut av kommunens administrasjon.
. . . . . . . .....

1.

kommune har vedtatt å oppfylle den kommunale andel i foran-

stående finansieringsplan.
Hittil er bevilget kr. . . . ..

2.

... . . .. ... .... ... . .. . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kommune erklærer:
a)

at søkeren eller kommunen har tinglyst skjøte/leiekontrakt for min. 40 år på den grunn hvor anlegget skal bygges.
(ved eventuell søknad om dispensasjon fra dette krav, vedlegges kopi av skjøte/leiekontrakt).

b)

at planene for anlegget er godkjent av de nødvendige kommunale organer og inngår i kommunens plan for

c)

utbygging av idrettsanlegg.
at kommunen vil påse at eventuell stønad av tippemidlene blir nyttet i overenstemmelse med de gjeldende forutsetninger og at anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt.

d)

at regnskapene blir revidert av kommunerevisjonen, som sender bekreftet regnskapsoversikt til fylke
kommunen.

3. Departementet og/ eller Riksrevisjonen kan ved besøk på stedet kontrollere at tippemidlene blir nyttet i samsvar
med forutsetningene, og - om de finner det nodvendig - kreve regnskapene sendt inn for kontroll.

.........

.. ..

.

.

.

den

.

. .

.

. .. . . . . ..

(stempel og underskrift)

DET KONGELEGE KULTURDEPARTEMENTET
ldrettsavdelinga
Postboks 8030, Dep. 0030 Oslo
Teleton 22 34 80 62
Telelax 22 34 95 52
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4.

VGo£e
NA/IK

KOMMUNE

Bjerkvik Idrettsforening
Pb 122
8530 BJERKVIK

Vår ref.:

Deres ref.:

95/02218-30 AMR

Grad.:

u

Arkiv:

Dato:

6. september 1995

KOMMUNEANLEGG SKI, BJERK
VIK
TEKNISK GODKJENNING A V ANLEGGET
Opprinnelige planer for Kommuneanlegg Ski, Bjerkvik ble teknisk godkjent ved brev av
12.01. og 27.01 1993.
Det foreligger ikke endringer i de tekniske planer for anlegget.
Kommuneanlegg Ski, Bjerkvik gis fornyet teknisk godkjenning.

Med hilsen

_j

I}

/ff ,tku.lYvf

Tor Akselsen
Parksjef

etees!
Idrettskonutht

KULTURETATEN, Kulturkontoret, Rådhuset, Boks 64, 8501 Narvik, TI. 769 22 780, Fax 769 22 795

PARKSJEFEN

Ark. 243 D 11
Jnr. 18/93

Narvik kommune

& 88

TA

64
3501 NARVIK
Postboks

Bjerkvik Idrettsforening
Postboks 122
8530

BJERKVIK

KOMMUNEANLEGG SKI OG SKISKYTING
TIPPEMIDLER.

- TEKNISK GODKJENNING AV PLANER VEDR.

INNLEDNING

Kommuneanlegg for ski og skiskyting er lokalisert til Bjerkvik i/ved
Bjerkvik Idrettsforenings anlegg.
I forbindelse med tippemiddelsøknader for 1992
inn planer for teknisk godkjenning.

har foreningen sendt

Jeg har gått gjennom planene og finner a kunne gi teknisk godkjenning
med de merknader som følger for hvert enkelt anlegg.
BJERKVIK

IDRETTSPARK MED SKISTADION.

Målestokken for skistadion er tilnermet 1:1.000.
konsekvent inntegnet.

Lysstolpene er ikke

Følgende krav må innfries:
Lysstolper inntegnes på kartet.
Lengde på asfaltert løype må påføres tegningen, minimum
er 2,5 km.
Strafferunde, 150m lengde, for skiskyting påføres tegningen.
Planene gies foreløpig teknisk godkjenning.
foreligge innen 25. januar 1993.
LYSSATT LANGRENNSLØYPE, 5 km.

Planene gies teknisk godkjenning.

Ny, revidert plan må

ASFALTERT,

LYSSATT

LØYPE FOR RULLESTOL-/RULLESKIBRUKERE.

Lengden blir i følge opplysninger
plantegningen.

fra Dem ca 2,5 km.

Dette må påføres

Følgende krav må innfries:
Tegning av typisk snitt av løypa utarbeides.
Profiltegninger med de samme krav som for lysløyper.
Det gjelder også plassering av lyspunkter både på plantegning
og profiltegning.
Forøvrig viser jeg til vedlagte kopier med kravspesifikasjoner
departementets hndbok,
V-0707.

fra

SKISKYTTERANLEGG

Skiskytteranlegget er påbegynt for å tilfredstille
av utovere, flere i norsk elitesammenheng.

den store mengden

/

Bjerkvik
Følgende

Idrettsforening

har målt luxverdien på skivene til 1550 lux.

krav må innfries:
Utarbeide

detaljtegninger

av skiskytteranlegget.

Planene gies foreløpig teknisk godkjenning.
innen 25. januar 1993.

Tegninger må foreligge

SKILEIKOMRADE

Det foreligger

ikke tegninger

for skileikomradet.

Etter avtale med Bjerkvik Idrettsforening
omgang .
EKNISKE

INSTALLASJONER

-

BYGG

Det er fremlagt søknad om tippemidler
idrettsbygg.
SMREBOD/GARASJE/REDSKAPS

Bygget er planlagt

taes denne søknad ut i denne

for tre forskjellige typer av

BU/TOALETTER

til flere aktiviteter med denne inndeling:
120m?

Smørebod
Garasje
Redskaper
Toaletter

-25"

Tilsammen

200m?-

Dette er innenfor grensen
kommuner.

40"

15"

pa

250m? for teknisk godkjenning

Bygget gies teknisk godkjenning.

i

BYGNING FOR SEKRETARIAT-/SPEAKERFUNKSJON
Ingen merknader.

Teknisk godkjent.

KLUBBHUS, STUI NR 06406, TIDTAKER-/SPEAKERBOD
Dette bygget er tidligere godkjent av STUI, nr 06406.
Ny teknisk godkjenning ansees ikke nødvendig.
AVSLUTNING
Bygningsmyndighetenes godkjenning må innhentes før byggearbeider
igangsettes.
Teknisk godkjenning av planer gir ikke garanti for tildeling av
tippemidler.

Parksjefen i Narvik, den 12.

januar 1993.

i e doe
Tor Akselsen

Vedlegg:
Kravspesifikasjoner vedrørende
tras€er for fast dekke.
Gjenpart:
Kultursjefen
Nordland Fylkeskommune

s

\

/.; !

l!I., •

PARK/KIRKEAVD.

BJERKVIK IDRETTSFORENTN

SØl<ER

4c;; 5 l D. - ,
) Aikl'w'
nr.: -----J '- iJ
J.nr.:

BJERKVIKHALLEN

ADRESSE

Mottatt:
75-::.
o '-1. '-', 1-

POST

NR.:

f8 51 316:

POSTSTED

ierk

KOMMUNE

NR.:

I 1] 8!@]57

KOMMUNE

N;.•rvik

ANLEGGETS

0

v ik

KOMMUNEANLEGG SKI

NAVN

5 KH L0YPETR/\SE

ANLEGGSTYPE

I 01.sizl ql. sl

FORNYET S0l(f\!AD : Tidl. S. Nr :

13-1
o 13 I . [6ToT6l,-

:<r IT].

'søl<ERENS SØ!<(NJ\OSSUM:
(I l1clc lu:.cn)

ANLEGGETS
SAMLEDEl<OSTNAD
(SUM C,side2)

:-r I

!

I.

ITTiTI7.

!SIO!Qi,-

(I hele lu:;cn)

ANLEGGETS STATUS

utbyggingsler:

F:

Fcrdi9

O•
I

Pd0gynt
Ikke p:ibcoynt

f :

LJ

'i"xJ
•-.
Le)
v4

10 • G1. • 9 3

Planene er forhånd::;oodkjcnt dJ.to:

(Sc vedlegg nr 1).
AnlC!J!JCt ble/vil bli pabC()l'ill __

og

.c.:.1...:.9__:9__:3:::__

Ci

pl.:in:.::.0,:...:llict ....,.,_-"-"q-'.'-"7

vil bli /or:;vc.:rlio vcdlil-;choldi cg st;!;f1:-icntfo; .:::i:.1cnnic!rcn::;/igvi;l,se,;;:,ct.
ruksendring, avhendclse, deli eller pasetielse av anle35e%rewer samyke av Kuturcea;tent:
Anlcggseier/kommuncn piktcr ? orientere Kuitureparecnt>
vat sten5ing av an!egg>t ova: 3 dnode og vc situsjone5
Anlcgacl

Nedlegglsc,

cJcr ;:inlcooct:; frcmtidioc

drift er true i.

Mislighold av vilkarcne gir rctt til i: kreve lils!--uddct lilbc::•:cbct.:lt.

BJERKVIKIF.
BjERKVIKHALLEN
BOKS 122
8530 BJERVIK

Ski:!! fyilcs

T udecssriit o semse!

ut i fyl:.-;cs:wmrnuncn:
.,R:

1Il_j___j

(Sea l,ryss)

l<ODE SØl<NAD

Tidf. saknad med dclti!skudo/Ulsagn
Tidl. ood;jcnt ten ti!s!wdd/tils2<gn

3.
4.

ANLEGGSKODE

Ny soknad so

i formell orden
Saknad som ikke er i fomwll Oidcn
Sc rettledning
NA
l<A
FA

(Settkryss)
Nærmiljoanle00_
l<omrnunean/ega
Fyll,csanlcgg

RA

Riksanlegg

ANLEGGSl<LASSE
:
Il]

6

C\I

0
0

>

Ci

8

LJ
LJ.

LIJ..IJ

_

V
Vedlegg nr 4. Uttalelse om soknaden fra idrettens kontaktutvalg i kommunen
Vedlegg nr 4 skal være uttalelse fra idrettens kontaktutvalg i den kommune anlegget skal ligge.
Dersom idretten ikke har slikt utvalg i kommunen skal dette bekreftes.
For friluftslivanlegg bor uttalelse fra det kommnunalefriluftslivorgan foreligge.
Vedlegg nr 5. Driftsplan og driftsbudsjetter
Vedlegg nr 5 skal inneholde
- plan for bruk, drift og vedlikehold av anlegget
--- driftsbudsjetter for anlegget
Bruksplanen skal gi opplysninger om brukstid og brukergrupper. Drifts- og vedlikeholdsplanen skal inneholde opplysninger
om hvordan anlegget skal administreres og betjenes.
Drifts- og likviditetsbudsjetter skal inneholde forventede inntekter og kostnader ved driften, samt utgifter til betjening av eventuelle
lån. For store kostnadskrevende anlegg er det viktig at de ulike inntekts- og kosnadsposter vurderes spesielt nøye.
For søknadsprosedyre, bestemmelser og retningslinjer for tildeling av tippemidler, vises til "Forskrifter og bestemmelser
om stønad av tippemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv" (V-0732) som kan fåes ved henvendelse til kommunens
kulturkontor eller kulturetaten i fylkeskommunen.

Fylles ut av kommunens administrasjon .
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er«arer:

at søkeren eller kommunen har tinglyst skjote/ leiekontrakt for min.40 år på den grunn hvor anlegget skal bygges.
(ved eventuell saknad om dispensasjon fra dette krav, vedlegges kopi av skjote/leiekontrakt).

b)

c)

at planene for anlegget er godkjent av de nodvendige kommunale organer og inngår i kommunens plan for
utbygging av idrettsanlegg.
at kommunen vil påse at eventuell stonad av tippemidlene blir nyttet i overenstemmelse med de gjeldende forutsetninger og at anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt.

d)

at regnskapene
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av kommunerevisjonen,

som sender

bekreftet regnskapsoversikt

til fylkes-

kommunen.
3. Departementet og/eller
med forutsetningene,

Riksrevisjonen kan ved besol< på stedet kontrollere

if

blir nyttet i samsvar

og- om de finner det nodvendig - kreve regnskapene sendt inn for l<0ntroll.
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Postboks 8030, Dep. 00J0 Oslo
Telefon 22 34 00 62
Telelax 22 34 95 52
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Vedlegg nr 4. Uttalelse om soknaden fra idrettens kontaktutvalg i kommunen
Vedlegg nr 4 skal være uttalelse fra idrettens kontaktutvalgi den kommune anlegget skal ligge.
Dersom idretten ikke har slikt utvalg i kommunen skal dette bekreftes.
For friluftslivanlegg bor uttalelse fra det kommunale frilultslivorgan foreligge.
Vedlegg nr 5. Driftsplan og driftsbudsjetter
Vedlegg nr 5 skal inneholde
-- plan for bruk, drift og vedlikehold av anlegget
- driftsbudsjetter for anlegget

Bruksplanen skal gi opplysninger om brukstid og brukergrupper. Drifts- og vedlikeholdsplanen skal inneholde opplysninger
om hvordan anlegget skal administreres og betjenes.
Drifts- og likviditetsbudsjetter skal inneholde forventede inntel<terog kostnader ved driften, samt utgifter til betjening av eventuelle
Ian. For store kostnadskrevende anlegg er det viktig at de ulike inntekts- og kosnadsposter vurderes spesielt nøye.
For soknadsprosedyre, bestemmelser og retningslinjer for tildeling av tippemidler, vises til "Forskrifter og bestemmelser
om stonad av tippemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv" (V-0732) so.r: kan fåes ved henvendelse til kommunens
kulturkontor eller kulturetaten i fylkeskommunen.
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(ved eventuell saknad om dispensasjon fra dette krav, vedlegges kopi av skjote/leiekontrakt).

b)

at planene for anlegget er godkjent av de nodvendige kommunale organer og inngår i kommunens plan for
utbygging av idrettsanlegg.
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·"Vedlegg nr 4. Uttalelse om soknaden fra idrettens kontaktutvalg i kommunen
Vedlegg nr 4 skal være uttalelse fra idrettens kontaktutvalg i den kommune anlegget skal ligge.
Dersom idretten ikke har slikt utvalg i kommunen skal dette bekreftes.
For frilultslivanlegg bor uttalelse fra det kommunale friluftslivorgan foreligge.
Vedlegg nr 5. Driftsplan og driftsbudsjetter
Vedlegg nr 5 skal inneholde
- plan for bruk, dritt og vedlikehold av anlegget
-- driftsbudsjetter for anlegget

Bruksplanen skal gi opplysninger om brukstid og brukergrupper. Drifts- og vedlil<eholdsplanen skal inneholde opplysninger
om hvordan anlegget skal administreres og betjenes.
Drifts- og likviditetsbudsjetter skal inneholde forventede inntekter og kostnader ved driften, samt utgifter til betjening av eventuelle
lån. For store kostnadskrevende anlegg er det viktig at de ulike inntekts- og kosnadsposter vurderes spesielt nøye.
For soknadsprosedyre, bestemmelser og retningslinjer for tildeling av tippemidler, vises til ''Forskrifter og bestemmelser
om stonad av tippemidlene til anlegg for idrett og friluttsliv" (V-0732) so
kan fåes ved henvendelse til kommunens
kulturkontor eller kulturetaten i fylkeskommunen.
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2.

kommune erklærer:

a)

at sokeren eller kommunen har tinglyst skjote/leiekontrakt for min. 40 år på den grunn hvor anlegget skal bygges.
(ved eventuell saknad om dispenso.sjon fra dette krav, vedlegges kopi av skjøte/leiekontrakt).

b)

at planene for anlegget er godkjent av de nodvendige kommunale organer og inngår i kommunens plan tor
utbygging av idrettsanlegg.

c)

at kommunen vil påse at eventuell stonad av tippemidlene blir nyttet i overenstemmelse med de gjeldende forutsetninger og at anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt.

d)

at regnskapene blir revidert av kommunerevisjonen, som sender bekreftet regnskapsoversikt til fylkeskommunen.

3. Departementet og/ eller Riksrevisjonen kan ved besok på stedet kontrollere at tippemidlene blir nyttet i samsvar
med forutsetningene, g- om de finner det nodvendig - kreve regnskapene sendt inn for kontroll.

Narod

DET KONGELEGEKULTURDEPARTEMENTET
ldrettsavdelinga
Postboks 8030, Dep, 0030 Oslo
Telelon 22 34 00 62

Tole\ax 22 34 95 52
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Narvik kommune som grunneier gir Bjerkvik Idrettsforening inntil 10 år vederlagsfri
bruksrett til areal innenfor område F2 i reguleringsplan "Bjerkvik sentrum nord, del 2" og
område P3 i reguleringsplan" Sletta Bjerkvik". Etter 10 år gis rett til forlengelse av avtalen.
Området ligger på eiendommene gnr 9, bnr 29 og gnr 10, bnr 29, 104, 146,596,612
Foreløpige grenser er inntegnet på kartbilag på omstående side.

og 616.

Endelige grenser vil bli fastlagt gjennom kartforretning og det opprettes festekontrakt som
kan tinglyses mellom Bjerkvik Idrettsforening og Narvik kommune.
Bruksretten omfatter tillatelse til å foreta opparbeidelse av arealet i henhold til de planer som
er utarbeid for kommuneanlegg for ski og skiskyting samt turveier/ løyper for
funksjonshemmede, og benytte det til dette formål.
Opprinnelig grunneier i området, Henriksen-familien har i kjøpsavtalen med kommunen fått
beholde skogen. Det som hogges må derfor overlates til Henriksen og plasseres på nærmere
angitt sted.
Opparbeidelse og oppføring av installasjoner som krever tillatelse ifølge bygningsloven må
anmeldes til Bygningsmyndigheten i Narvik.

Narvik kommune, teknisk sektor, grunneierfunksjonen
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Kart over areal som omfattes av
bruksrett til arealer for Bjerkvik Idrettsforening.
KARTBILAG TIL GRUNNEIERERKLÆRING
FRA NARVIK KOMMUNE 01.09.2004.
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Teknisk område, Oppmålingsavd. 01.09.2004.

/EL£6
NARVIK KOMMUNE

•

-byen vi trves i

Bjerkvik Idrettsforening
8530 BJERK VIK

Vår ref.:

Deres ref.:

Narvik, 02.09.2004

200402016-1/E: L33/OSP

Bruksrett til arealer der kommunen er grunneier.
Det vises til telefonsamtale med Konrad Borch i forbindelse med spillemiddelsøknad. Dere ønsket
bruksrett på arealer for utvidelse av skiskytterarena.
Den tidligere grunneiererklæringa dere har fått fra kommunen er undertegnet 05.01.1996 med
løpetid inntil 9 år. Den går da ut om noen måneder og vi har derfor utstedt ei ny som gjelder alt
areal BIF disponerer av kommunens eiendommer i området. Det er satt ei løpetid på 10 år med rett
til fornyelse.
I den forrige erklæringa forutsettes det at vi seinere når reguleringsplan er stadfestet utsteder
festekontrakt som BIF kan tinglyse. Reguleringsforholdene i området er nå stadfestet og vi vil sette
i gang arbeid med nødvendig oppmåling av arealene med sikte på å utstede festekontrakt uten
avgift. Det gjelder de arealer som i reguleringsplanen er satt av til idrettsformål og i samsvar med
det kart som er vedlagt den grunneiererklæring vi nå har utarbeid.
Med dette på plass skulle forholdene med arealer være klarert for framtida og vi kan slippe flere
midlertidige erklæringer og lignende.
Skulle dere ha noen kommentarer eller merknader til dette så ta kontakt med oss.
Ny grunneiererklæring følger vedlagt og et eksemplar er levert til kulturavd. v/ Randi Melgaard.

Med vennlig hilsen
AREAL OG BYGGESAK, Oppmålingsavdelinga

3o,

Jgag«

s#'taens\
Avd.leder

Avd.ing.
Vedlegg: Grunneiererklæring

r\ AREt
AoBvGGESAK,
es,

TEKNISK,

BranfbakkKen 1, Postboks
8505
344,
E-post: areal. byggesak@narvik.kommune.no

Nari TIE.: 76 91 35 0, Fas:
76913501,
www.narvik.kommune.no

UE0LE6e 8
Avtale mellom
Bjerkvik Idrettsforening og Statnett SF Region Nord-Norge
om
bruksrett til Statnetts eiendom Gnr.9 bnr.120
og deler av gnr. 10 bnr. 75.

Formålet med avtalen er
mindre skileikanlegg.

a sikre Bjerkvik

Idrettsforening bruksrettigheter til et egnet område for et

1. Anlegget skal inneholde løyper for slalom og kulekjøring, en liten hoppbakke og en islagt
lekeplass for skøyteaktivitet.
2. Anleggets utstrekning er vist på vedlagt kart datert januar 2002 og innenfor det skraverte området.

3. Større inngrep, som masseforflytninger og anlegging av lysanlegg og andre
bygningskonstruksjoner

skal på forhånd godkjennes av Statnett.

4. All parkering og ferdsel til og fra skileikanegget skal foregå utenfor Statnetts inngjerdete område.
5. Avtalen er gyldig i 21 år.
6. Bruksretten bortfaller ved realisering av planlagt ny E-6 gjennom området.
7. Bruksretten er vederlagsfri for Bjerkvik Idrettsforening.
8. Denne avtalen, i to eksemplarer, underskrives av partene og kan tinglyses for Bjerkvik
Idrettsforenings regning.
9. Dersom anlegget ikke raliseres innen utløpet av 2005 bortfaller denne avtale.
10. Avtale datert 22.11.02 utgår.

Alta: 16.01.04,

/kz

see«ta
Dok. id: 281291
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--Bjerkvik Idrettsforening
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Bjerkvik IdrettsparkEiendomsgrenser- jan 2002
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TEGNFORKLARING
PBL § 11 KOMMUNEPLANENSAREALDEL
Nåværende
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 11-7, nr 1)

Framtidig

Forretninger
Næringsbebyggelse

Næringsbebyggelse
Idrettsanlegg
Kombinert Forrretning og Næringsbebyggelse

SAMFERDSELSANLEGGOG TEKNISK INFRASTRUKTUR(PBL
§ 11-7, nr 2)
Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur
Veg

Veg
Parkering

Fjernveg - På bakken
Hovedveg - På bakken
Samleveg - På bakken

Samleveg - På bakken

Gang/Sykkelveg - På bakken

Gang/Sykkelveg - På bakken

GRØNNSTRUKTUR(PBL § 11-7, nr 3)
Grønnstruktur
Friområde

HENSYNSONER(PBL § 11-8)
SONER MED SÆRLIG ANGITT HENSYN

Andre kartsymboler

Hensyn friluftsliv

Mulig_samlevei

Gul sone iht T-1442

Mulig_GangSykkelveg

STØYSONE
LINJESYMBOLER
Plangrense
Byggegrense
Grense for arealformål

SAK NR.
PLANUTV.
BYST.

DATO

Endring av Byst-056/13 . Omr. N02,N03,N05 og N06 tas ut av plan.

Byst-072/13

29.08.2013

UKU

Bystyrets vedtak

Byst-056/13

20.06.2013

UKU

2. gangs behandling

Byst-056/13

20.06.2013

UKU

SAKSBEHANDLING ETTER PBL 2008
ArkivsakID: 09/2791

SIGN

Bystyrets vedtak
2.Offentlig ettersyn fra 21.10.2014_til 02.12.2014

UKU

UKU

1.Offentlig ettersyn fra _05.01.2013_til_02.03.2013
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1. gangs behandling

Plan-051/12

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
Kommunedelplan for
NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN

NasjonalArealPlanId:

200

PLANEN UTARBEIDET AV:

Meter

Narvik kommune
Areal og sammfunnsutvikling

20.12.2012

UKU

19.12.2009

UKU

2014010
Målestokk
1 : 5000
Koordinatsystem:
Euref89 –
UTM sone 33
Grunnkart:
FKB - 2013

Format
A3
Høydegrunnlag
NN 1954
Ekvidistanse:
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Bjerkvik idrettsforening skiskyttergruppe
Storfjellveien 12
8530 Bjerkvik
v/ Rune Skog
e-post: rune .skog73@gmail.com
tel: 99 02 40 19

Bjerkvik, 25.01.2017

Troms Skiskytterkrets
v/ leder Bjørn Otto Rørvik
e-post: bottr@online.no
Norges Skiskytterforbund
vi Roar Nilsen
e-post: roar.nilsen@skiskyting.no

Salad

om idler

fraKUD s anleggspolitiske program for rulleskianlegg.

Navn på tiltak og anleggsnummer:

Rulleskianlegg Bjerkvik Idrettspark, anleggsnr. 1805 0034 02

Formål:

Rulleskian legg

Eierskap og rett til grunn:

Øst for elva er grunnen i all hovedsak eid av Narvik Kommune,
mens grunn vest for elva er eid av flere private grunneiere. Det
foreligger en tinglyst avtale om rett til bruk av grunnen til
idrettslig skianlegg og lysløype. Denne er akkurat utløpt med 40
år. Avtale om bruk av grunn til rulleskianlegg skal inngås og
implementeres i ny langsiktig avtale (minst 30 år) med
grunneiere før søknad om spillemidler fremmes.

Beskrivelse av tiltaket:
Eksisterende lysløypetrase ønskes generelt breddet ut for bla å oppfylle nasjonale krav til bredde
for skitrase. Skiforbundefs Hermod Bjørkestøl har vært på befaring bla vedrørende dette
forholdet. Skiskytterforbundefs Stein Funderud har også nylig befart anlegget vedrørende cklassifisering. Løypeprofiler er imidlertid innenfor kravene, standplass bør breddes ut noe. Det er
ogs behov for oppgradering av lysanlegget og snoproduksjonsanlegg. Imidlertid dreier denne
søknaden seg i all hovedsak om støtte fra KUD' s anleggspolitiske program for midler til
rulleskianlegg, som innebærer grunnarbeider og asfalt, samt utvidelse av standplassen. I tillegg
har vi en ca 1,6 km rulleskiløype som er smal og har behov for oppgradering/ forsterkning av
grunn, samt ny asfalt. Denne løypa fremkommer på kartet bak som rødmarkert trase.

Det henvises til kart under samt kostnadsoverslag.
Tiltak A: Det vurderes behov for breddeutvidelse av standplass ihht nasjonale krav (3 m pr
skivenr). Det vil være behov for å flytte østre voll ca I 5 m samt bygge på voll i bakkant av
skiveanlegget tilsvarende og ny asfalt, 6 cm i 2 lag, på hele standplassen.

Tiltak B (blå løype på kart under): Det er ønskelig med lenger rulleskibane samt breddeutvidelse
av vintertråkket skiløype. Bredde på rulleskibane ca 5 m, og vintertråkket løype ca 6 m. Tiltaket
innebærer skoging, vegetasjonsrydding, grøfting, stikkrenner, geotekstil, forsterkning av grunn
med telefrie masser a ca 400 mm tykkelse (sprengstein), samt antatt l 00 mm tykt bærelag (pukk
0-22mm) og asfalt 6 cm i 2 lag. Total lengde ca 1,45 km.
Tiltak C (grønn løype): Etablering av rulleskibane rundt stadion samt breddeutvidelse av
vintertråkket skiløype. Bredde på rulleskibane ca 5 m, og vintertråkket løype ca 6 m. Tiltaket
innebærer noe skoging, noe vegetasjonsrydding, litt grøfting, stikkrenner, geotekstil, forsterkning
av grunn med telefrie masser aca 200 mm tykkelse (sprengstein), samt antatt l 00 mm tykt
bærelag (pukk 0-22mm) og asfalt 6 cm i 2 lag. Total lengde ca 0,9 km.
Tiltak D (rød løype): Oppgradering av eksisterende rulleskibane samt breddeutvidelse av
vintertråkket skiløype. Bredde på rulleskibane ca 5 m, og vintertråkket løype ca 6 m. Tiltaket
innebærer noe skoging, noe vegetasjonsrydding, litt grøfting, stikkrenner, forsterkning av grunn
med telefrie masser a ca 200 mm tykkelse (sprengstein), samt l 00 mm tykt bærelag (pukk 022mm) og ny asfalt 6 cm i 2 lag. Total lengde ca 1,6 km.
Tiltak E (lilla løype):_Asfaltering av adkomst til offentlig vei. Hensikt er a benytte denne til
lengre rulleskirunder i 30 sonen i bygda (ca 2 km løype) og adkomst kjøretøy vinterstid.
Avretting og asfalt 6 cm i 2 lag. Total lengde ca 140 m.

Tidsplan:
•
•
•
•
•
•
•

Finansiering:
•
•
•
•

Søknader og innhenting av rettigheter til grunnen - vinter 20 l 7.
Grunnarbeider for grønn (tiltak C) og rød løype (D) - host 2017.
Asfaltering av lilla loype (E) -host 2017
Utvidelse og asfaltering av standplass (A) -- var/sommer 2018.
Asfaltering av grønn (C) og rød løype (D) - sommer 2018.
Grunnarbeider i blå løype (tiltak B) - host 2018.
Asfaltering i blå løype (B)- sommer 2019.

50 %
20 %
15 %
15 %

i statlig finansiert støtte (16,67 fra KUD's program og 33,3 % fra tippemidler)
i kommunal støtte
i dugnadsinnsats
sponsorstøtte og egne midler

a

Det tas sikte pa foreta en lånefinansiering for å komme i gang raskt. I første omgang for a fa
gjort grunnarbeider som er planlagt først, altså ihht tidsplanen, høsten 2017. Ved tilsagn om
midler og evt utbetalingsplan for dette foreligger, vil det bli utarbeidet en detaljert
finansieringsplan.

Søknadsbeløp anleggspolitisk program:

kr 3.565.833,Beløpet utgjør 16,67 % av totale kostnader (inkl
uforutsette kostnader).

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning:

Det foreligger i dag ikke noen idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning. Kommunen vil bli kontaktet og
dersom de mener det vil være et krav om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning vil det bli laget
en søknad om dette. Dette vil bli gjort i løpet av vinteren
2017.

Spillemiddelsøknad:

Det er naturlig at denne kommer i etterkant av revidert
avtale med grunneiere. Arbeid med revidert
grunneieravtale vil bli satt i gang vinter 2017. Deretter
vil det bli søkt om idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning om kommunen kraver dette. Denne
vil deretter foreligge som vedlegg til søknad om
spillemidler.

Universell utforming:

Det er i dag lagt opp til at personer med handicap,
rullestolbrukere skal kunne bruke eksisterende
rulleskianlegg til trening og konkurranser men også som
rekreasjon som fiske og friluftsliv i tilknytning til elva.
Dette vil bli opprettholdt. Adkomster til anlegget er godt
tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er for øvrig også
toaletter og sanitæranlegg på idrettshallen i nærheten.

Anleggets plass i kommunal plan:

Området vest for elva er i all hovedsak regulert som
LNF i kommunens arealdel. Øst for elva er området
regulert til idrettslige og friluftsliv formål.

Mvh

Rune Skog
Leder Bjerkvik IF skiskyttergruppe.

Ut- og innkomst
fra 5 km trase
Bratt9lh40

en

Eirum

- -/

tot

tjell reten

I

Figur 1, viser Bjerkvik Idrettspark med ski- og skiskytterstadion med servicebygg, idrettshall og
fotballanlegg (kunstgressbane). Blåfarge angir 2- og 3 km traseen med behov for skoging,
breddeutvidelse, grøfter og forsterkning av grunn+ asfalt, totalt 1,45 km. Grønnfarge angir behov for
nye løyper i tilknytning til stadion, 0,9 km. Her er det mindre behov for forsterkning av grunn og skoging.
Rødfarge anviser eksisterende rulleskianlegg (1,6 km) som har begrenset bredde, ca 2,5m, samt har noe
behov for rehabilitering av underbygning samt ny asfalt. Lillafarge (140m) anviser asfaltert adkomst til
offentlig vei.
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Krisevinteren fortset: ter. Skirennavlyses

I Ballangenklarte de å
arrangereskirenni midtu- •
ka.

KJELL KOLSVIK
kjellko@fremover.no

Resultatliste onsdags-

renn
15/2-17,sprint-fri

st11

Tips:

76 950057

Ifølge meteorologenehar
det vært en uvanligvintermåned.
Februar har vert en ustabil maned, med skiftende vær og store temperaturendringer, ifølge
Meteorologisk institutt Vervarslinga for Nord-Norge.
Fremover får bekreftet at februarværet i Narvik har-vært
uvanlig.
- Det har vært mildere og
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FREDAG
17. FEBRUAR
2017

»

de neste ukene. Forste helg i
mars skal Ankenes Skiklubb arrangere Ankenesrennet i fristil
og Svartdalsløpet. Med dagens
snøsituasjon er de konkurransene i fare. I stor fare.
- Får vi ikke mer snø blir det
vanskelig, ja umulig, medgir
han.
I sentrum av Narvik er ikke
leder Bjørnar Mikkelborg i Narvik Skiklubb veldig fornøyd
med skiføret.
- Dette er ikke bra for skiidretten i Narvik, medgir Mikkelborg.
Mikkelborg sjekket temperaturen i Kobberstadløypa på et
høyt punkt torsdag formiddag.
- Det var to grader pluss, og
dessverre er det ikke meldt noe
snø i den nærmeste tiden heller, registrerer han.
Bjornar Mikkelborg liker d&rlig at klubbens mange unge utøvere ikke får gå på ski i det som
normalt er en kald og sikker
vintermåned.
- Vi får krysse fingre og håpe
på snø, ber han til værgudene.

Kirkeparkenrennet i fare

"

Skiklubblederen ser endringer i

did

TIPS OSS:

FREMOVER

Driver du med idrett i Narvik-regionen? Har laget ditt deltatt på en
turnering eller har utøverne vært
ute pa tur? Vi onsker tips, bilder,
tekst og resultater for best muligå
dekke bredden i idretten i regionen.
send tl sorenefremover.no

været de siste årene. Til det
mer ekstreme.
- Nar det kommer nedbør,
som regn, sakommer det sa
mye, sier han.
Mannen som styrer byens
kulturhus legger ikke skjul pa at
han er bekymret for baieskirennet som etter planen skal gå
i Vinterfestuka. Kirkeparken er
alt annet enn egnet til skirenn
omdagen.
- Der er det grønt, og kommer
det ikke snø må vi avlyse det
populre barneskirennet, beklager Mikkelborg.
I Ballangen klarer det å arrangere renn.
Onsdagsrennet i Ballangen
gikk som planlagt denne uken.
Og leder Ronny Bakke i Ballangen ski melder på Facebook følgende:
- Til tross for mye nedbør og
mildvær den siste tiden er snøforholdene bra og vermeldingen fremover på vår side. Det
betyr at kretsrennet i Ballangen
og Håfjellrennet går som planlagt helgen 25.-26. februar.

IS:Det er ikkemye somminnerom en vanlig16.februar skivinterdagi
Bjerkvik.Slikså skistadionut torsdag.

mindre snø enn vanlig, sier Håvard Larsen, meteorologisk
konsulent ved Vervarslinga i
Nord-Norge, Tromsø.
Ifølge Larsen er februar vanligvis en stabil vintermåned
nord i Nordland.
Når det gjelder utsiktene
fremover, sier Larsen:
- Det blir noe snø i helgen. Utsiktene nord i Nordland er mer
vinterlignende den nærmeste
tiden, sier han. Sør i Nordland

derimot, kan ikke Larsen love
noe mer vinterlig.
Det er ikke bare nord i Nordland det har vært en uvanlig
værtype. Også langt sør i Europa har det snødd. I forrige uke
snødde det like utenfor den
spanske hovedstaden Madrid,
3365 kilometer sor for Narvik i
rett linje og 4542 kilometer i avstand på veien.

Meteorologene: --En uvanlig februar

På Ankenes er tilstanden til skiloypa mildt sagt elendig. Leder
Tor Kildal i Ankenes Skiklubb
sier klubben måtte kaste inn
håndkleet denne onsdagen
også.
- Det har ikke vært så aller
verst, helt frem til i det siste. Nå
er det imidlertid lite snø og
stort sett bare is i løypa. Slik det
er nå kan vi ikke gjennomføre
renn, slår han fast.
Kildal er også bekymret for

Bekymret leder

Også alpinanlegget på Ankenes
har hatt stengte dager denne
uken. Mildveret torsdag førte
til ny lukking.
- Vi holder stengt torsdag,
men satser på å åpne fredag,
sier driftsleder Frode Kristensen.
Alpinanleggene og skistadion i Bjerkvik er ikke de eneste
som merker en mild vinter. For
langrennsfolket i Narvik sentrum er situasjon enda mer utsatt. Tirsdag og onsdag ble de
faste skirennene i Kobberstadløypa og på Ankenes avlyst.
Snømangel og is i løypa gjør det
uforsvarlig å slippe små barn
til.

Ankenes også

rangement. Men nå ønsker
man å ta vare på den snøen
manhar.
- Vi kunne nok hatt et NM nå,
men da måtte vi ha kjørt snø og
til større maskinkostnader, påpeker han.
Torsdag formiddag var det
fire til fem varmegrader ved
heis 1. Det er mye på denne tiden av året. Den var ventet store mengder med regn torsdag
kveld, og så kaldere inn i helga.
Til lørdag er det meldt fem til
seks minusgrader, så helga blir
åpen, kan han nærmest love.

D
:
•• {E..3""
vinteridretten
regner
bort:
+

•

e

•

•
••
sa

· og alpinanlegg må
Felles 0-7 ar1 km
Ingrid Pettersen
stenge. I Bjerkvik ser
Eline Martinussen Bratland
skianlegget ut som en
Alvin Reinhagli
· dårlig skøytebane.
Elias Kvanmo Kilnes
Tiril Pettersen
Hermann Klaussen
KJELL KOLSVK
kjellko@fremover.no
Peder Kristoffersen
Johan Ramsland, Narvik Ski
J 8 år 1km
Den
uvanlig milde - og snøSelma Kvandal Solberg, 07:23 • ustabile - vinteren så langt skaG 8 år 1 km
per problemer for arrangører
Trym Pettersen, 07:39
og drivere av utendørs idrett i
Odin Kil, Narvik Ski, 10:03
: Narvik-området.
J 9 år 1km
• Langrenn og alpint sliter i
Mari Eriksen Kvanmo, 06:00
• den uvanlig milde vinteren så
Anne Magrethe Pettersen, • langt. Særlig de på bortoverski
06:37
har ei tøff tid om dagen. Sone0 G 9 år 1km
: renn de siste ukene er avlyst. I
• inneværende uke måtte Narvik
+ Ludvik Myklevold, 05:16
Markus Martinussen Bratland, : Skiklubb, skigruppa i Bjerkvik
05:46
_IF og Ankenes Skiklubb legge
J 10 år 1km
• inn årene.
· Andrea Kristoffersen, 04:17
Tirsdags og onsdagsrennene
J11&r1km
var ikke mulig ? gjennomfore.
Ragnhild Kvandal Solberg, ' rsak: Snomangel, mildver og
06:24
'nesten bare is i loypene. Torsdag stengte også alpinbakken i
Felles 12-15&r,sprint
Fagernesfjellet igjen. De åpnet
Heat en. to og tre:
onsdag, etter å ha vært lukket
Per Anders Lind,
01:26-' mandag og tirsdag.
1:31- 1:32
Tobias Sørslett Samuelsen » · Så ut som en skøytebane
01:28 - 1:32- 1:32
• I Bjerkvik har det vært vårlig.
Eline Henny Hansen,
01:35 Inne på skistadion så anlegget
- 1:40 - 1:37
: torsdag mer ut som en dårlig
Sigrid Kvandal Solberg, 01:40 : skøytebane.
-1:35-1:41
• - Dette er uvanlig. Jeg kan
Sondre Valanger, Narvik Ski,; ikke huske at det har vært slik
01:41- 1:35-1:44
·16. februar pa mange &r.Vi matWilliam Ramsland, Narvik Ski, : te avlyse tirsdagsrennet, det
01:42- 1:45-1:45'
var nesten bare is, sier skimamCharlene Ødegaard Bakke,: ma Karin Rognmo Mellem i
01:48-2:05-1:54
'Bjerkvik.
Andreas Sagnes Jørgensen, :
I de siste ukene har flere so01:50- 1:49-1:51
·nerenn blitt avlyst.
1}
David Mathisen,
01:55Rognmo Mellem ser at dette
2:04 - 2:02
: ikke er bra for dem som vil tre01:57 -' ne. For rekruttering til skiidret0 Inga Kristoffersen,
2:02-2:08
• ten.
Christen Hansen,
01:59 - ; - Vi må helt opp på fjellet for
2:02-2:03
• å finne snø, sier hun.
Malene Pettersen,
02:45I Fagemesfjellet er bakken
DNS- DNS
• stengt torsdag. Det var den
ogs% tidligere i uken.
Senior urtenforkonkurDriftssjef Markus Eriksson i
ranse:
: Narvikfjellet AS sier anlegget
åpner igjen fredag. I helga skal
også stolheisen gå.
- Jeg har vært i anlegget i syv
år. Det har aldri vært
mye av
og på som denne sesongen,
hevder han.
Eriksson sier det hadde vært
mulig & holde anlegget ipent
om det hadde vært større arLars-Inge Jørgensen, Tomas·
Kristoffersen, Øyvind Hansen, :
Petter Lind, Evy Reinhagli,
•
Bjørn Ramsland, Eirin Sørslett, :
Kirsti Hansen, Lars-Olav Brat-:
land, Ronny Bakke,
•
Tor Helge Nygård, Barbro Erik- •
sen, Kristina Pettersen, Ann-Jo-·
run Pettersen
:

}
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Bjerkvik, 19.02.2017

Bjerkvik Idrettsforening(BIF)
Storfjellveien12
8530Bjerkvik
e-post:hall@bif.no

SwecoNorge As
Postboks714
8509Narvik
e-post:ronny.dahl@sweco.no

Innspill til planarbeidet fra Bjerkvik IF – vedr Detaljregulering for
Dypfestjordet og Enrum.
Det visestil deresbrev om varselav oppstartav detaljreguleringfor Dypfestjordetog Enrum.
Vi vil meddettebrevetkommemedvårt innspill tilplanarbeidet.Det visestil referanserog
vedleggi henholdtil referanselisteavslutningsvis,merketmed[nr].

Innledning og kort historikk.
I 1991 vedtok Narvik Bystyreat fremtidig kommuneanleggfor ski skulle ligge i Bjerkvik [1].
Påbakgrunnav dettefikk Bjerkvik Idrettsforening(heretterkalt BIF) i 1992bruksretttil
arealerfor skianleggetav Narvik kommunesom den gangvar, og fortsatter, grunneierfor gnr
9, bnr 29 og gnr 10, bnr 104 og 146 [2]. Intensjonenvar at det skulle utarbeidesevigvarende
festekontraktsåsnartde reguleringsmessige
forholdenevar avklart og festeavgiftenskulle
værekr 0 pr. år.
Med bruksrettenpå plassble det i 1993 søkt om tippemidlerfor Servicebyggmedfasiliteter
som toaletter,sekretariat,presserom,speakertjeneste
og lager /garasjer.Søknadenble
godkjentav Narvik kommuneog gikk videre til NordlandFylkeskommune[3].
I 1995 kom den tekniskegodkjenningenpå kommunaltski- og skiskytteranleggfra Narvik
kommune[4]. I dettetidsrommetble det utarbeideten grunneiererklæring(ref i vedlegg[7])
fra Narvik kommetil BIF for brukenav det om søkteanlegget.
I 1997-1998ble det videresøkt om nye tippemidler,dennegangentil løypetrasè,skistadion
og skiskytteranlegg.Søknadenble godkjentav kommunenog anleggetble bygget.
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I 2004 utarbeidetNarvik kommuneen grunneiererklæringtil BIF om bruksretttil arealerpå
gnr 2, bnr 29 og gnr 10, bnr 29, 104, 146, 596, 612 og 616 [6]. Gnr 10, bnr 29, bnr 612 og bnr
616 er av de eiendommenesom i 2010 ble solgt fra Narvik kommunetil NarvikgaardenAs.
Erklæringener åpenbarten heftelsemed disseeiendommene.
Narvik kommuneer forpliktet
av å få utarbeidetevigvarendefestekontraktutenavgift til BIF for de aktuelleeiendommene,
som det fremkommeri brev fra kommunen[7]. BIF stiller segundrendetil at disse
forholdeneikke komfrem i arbeidetmedkommunedelplanen.
BIF har ogsåopparbeidetet skileikområdepå Statnettseiendomi nordvestrehjørneav varslet
planområde.I 2004 ble ogsåbruksretttil detteformåletundertegnet[8].

Kommunedelplanenfor NæringsområdetEnrum – Brattdalen.
BIF haddemerknaderknyttet til planarbeidetmed utarbeidelsenav kommunedelplanen
for
Næringsområdet
Enrum – Brattdalen,sebla kart [10]. I merknadeneble det av BIF
kommentertfølgende;utklipp fra merknadsbehandlingen
i saksfremlegget:

Rådmannens
kommentartil merknadenevar følgende:

Av detteforståsdet at i kommunedelplanen
ikke ble tatt endeligstilling tilde
BIF `s interessermen ogsåde allmenneinteressenei tilknytning tilområdet. Dettemå ivaretas
nå i detaljreguleringsprosessen.
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Rådmannens
vurderingi saksutredninga:

Varslet planoppstart for detaljregulering av Dypfestjordet og Enrum.
Somdet refererestil i merknadsbehandlingen
skal rulleskibaneneog skianlegget(også
vinterstid)avklaresnærmereved detaljregulering,kfr utgulet tekstframerknadsbehandlingen.
Vi vil derfor i det følgendedokumenterevår bruk av arealertil ski- og skiskytingsamt
skileikområde.Det visestil kart i varselom planoppstart[11].
Underviseset utsnitt av varsletplanområde,der vår arealbruk(nr 1.-7.) erangitt innenfor/ i
konflikt medplanavgrensningen
som er varslet:

3

7. Løype til
skyting

1.Skileikområde

2. Skistadion, arealer for
publikum og vekslingsfelt
samt trasè for passering av
ny runde bla.

3.Trasè for målgang
/passeringer- samt
vekslingsområde for stafetter
og adkomst til
skileikområdet /barnetråkk.
4. Grønne ellipser: Stor og
liten strafferunde
5. Eksisterende parkering

6. Eksisterende parkering og
skateboardrampe

Figur 1, viser varsletplanavgrensningmedBIF sin arealbruk anvistmednr.1.-7. Til høyre
for (østfor) sort stiplet streker innenfordet varsledeplanområde.Arealbrukenblir nærmere
forklart under.
Det visesogsåtil oversiktsbilderunder(og størreformat i [17]) og løypekart[12] for våre
standardløypersom er utviklet over mangeår, og som i dagbenyttestil alle våreski- og
skiskytterarrangement.
1. Skileikområdeble utarbeideti 2004 og Statnetthar gitt BIF bruksretttil formålettom
2025,medmuligheterfor reforhandling.Områdeter mye brukt av barnog spesielt
barnehagene
besøkerdetteområdetofte. Som det fremgåri rapportenfra registrering
av barnetråkk[14] er detteet yndetstedfor aktivitet. BIF har planerom å få hevet
grunnennoei bunnenfor å få bukt medvannansamling,og slik at daglig oppkjøring
kan foretas.Adkomstentil anleggetskjer fra eksisterendeparkeringover grøft og
oppoverlangsdenpreparerteløypa,som korresponderertrasèfor målgang(pkt 3).
2. Skistadioner kjerneområdetpå arenaen.Her er det plassfor publikum, adkomsttil
skiskytterarenaog vekslingsområdefor stafetter.Ved langrennskjer passeringerog
via målrundensom svingerrundt strafferundene.Det visesogsåtil vedlagteløypekart
for skiskytterløypene[12]. Det vil ikke væremulig å komprimereskistadionuten at
dettefår storefølger. Vi risikererat tekniskegodkjenningersom foreliggerfor
anleggetkan falle bort. Skiskytteranleggethar statussom C-godkjenningfra Norges
Skiskytterforbund,noe som blant anneter en forutsetningfor at vi skal kunne
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arrangerenasjonalerenn som Norgesmesterskap
og Norgescup.Det visesogsåtil
oversiktsbilderundersamti [17].
3. Det henvisestil vedlagteløypekart[12]. Inngangtil mål er lagt parallelt med utgang
etterskyting. Dersomvi skulle tatt ut dennemål-sløyfenville detteha krevd enda
størrearealerder vi i dag har strafferundene,og vi ville ikke hatt mulighettilå
arrangerestafetter.Trasèenfungererogsåsom adkomsttil skileikområde,jfr pkt 1
over. Det visestil kart for barnetråkk[14] og rapportfra registreringa.Rapporten
konkluderermed at skileikområdeter et viktig områdefor barn,men adkomster ikke
kommettilstrekkelig frem på kartet.Det er få som går via E6 for å kommesegtil
skileikområdet.
4. Strafferunderfor skiskyting.Somnevnt i pkt 2 og 3, vil vi ikke kunneleggedisse
andrestederutenat dettefor storekonsekvenserfor ski- og skiskytteranleggets
status.
5. Den storeparkeringabrukesfult ut ved storearrangement,f.eks ca 100 bilereller mer.
Ved kretsmesterskap
(KM) i ski- og skiskytinghar områdetpå Dypfestjordetogså
værtbenytteti tillegg. Ved småarrangementbrukesheleparkeringsplassen.
Det ligger
i dennesakensnatur at området ID2 i KDP,ikke kanbenyttes parkeringsformål
på vinterhalvåret, slik det det står i Rådmannensvurdering av vårt innspill til
KDP. Vi understrekerat det foreligger en bruksretttil BIF for parkeringsplassen
og at
kommunenogsåfor dennehar intensjonom å få utarbeidetfestekontraktuten avgift
[6,7]. Et annetmomenther er at et evt samvirkemedparkeringfor næringsformål/
industri vil medførehenstandav biler og lignende,kanskjetil og medover ei helg.
Dettevil ikke væreforeneligmedvår bruk. Hensyntil snødeponering
på denne
parkeringaer ogsået moment.Det må avsettestilstrekkelig arealtil detteformålet,
gjernepå et en buffersone.
6. Eksisterendeparkeringsplass
utenforidrettshallen.Her står det i dag en
skateboardrampe,
som drives av Narvik kommune.Det er lønnetpersonalei Bjerkvik
for ettersynog vedlikeholdav dennerampen.Områdeter ogsåav den tidligere
eiendommensom kommunenhaddeutstedtbruksretttil BIF for [6, 7].
7. Løype «inngangtil skyting» og passeringut «etterskyting»for skiskytterløyperog
passeringfor langrenn.Alle langrennsløypene
runderpå utsideav strafferunderfør
vending/ passeringfor ny runde.

5

Oversiktsbilder fra ski- og skiskytterstadion vinterstid, større format i [17].

6

Innmåling av området som i dag benyttestil ski- og skiskytteranlegg.
Det er foretatten innmålingmed avansertGPSutstyr for det områdetsom idag er i bruk til
ski- og skiskytteranlegg.Linja er ytre kant mot næringsområde,
altsåøstligebegrensningfor
dagensbruk. Innmålingerfremkommerpå kartet undersom rødeprikker.

Vestligste lyststolpe

Vedlagteinnmåling vil følge e-posti innspill til planarbeidetsom eiKOF-fil.
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Utvikling av anlegget.
Aktiviteten på BIF sin ski- og skiskyttergruppeer i stadigutvikling ogvekst. Vi sliter
imidlertid medstadigmilderevintre, i likhet med mangeandre,sefor øvrig artikkel i
Fremover17.feb[15].
I tillegg er det det genereltønskeligå få rulleskiløperebort fra veiene.KUD har derfor utlyst
programsatsningsmidler
for rulleski som et egetprogram,i førsteomgangfor perioden20142017.Detteprogrammetåpnerfor at 16,6 % kan bli tildelt som støttei tillegg til 33,3 % fra
spillemidlertil rulleskianlegg.
For å imøtekommestadigmindresnømå vi kommei gangmed egensnøproduksjon,noe som
vi jobbermed og trolig vil få i gangi løpet av høsten2017.Det andreforholdet er at vi vil
kunneprepareretopp skiløypermed et minimum av snøsålengedettekan gjørepå et
kombinertrulleski- og skianlegg.
Vi har derfor i tråd med 2. avsnitt planerom et størrerulleskianlegg.Førstesøknader sendt
via ski- og skiskytterkretsene
sendtvideretil de to respektiveforbundenefor behandling/
prioritering. Søknadener vedlagther som vedlegg[13]. Planeninneholderi all hovedsakå få
asfalti alle våre løyperpå østsidenav elva, samti hhv 2 og 3 km på vestsiden.Med dettepå
plassvil vi kunnearrangererulleskirennbådemed og uten gevær.
Påsikt, og når Hålogalandsbrua
står ferdig, vil detteanleggetkunnebli sentralti forhold til et
toppidrettstilbudved bådevideregåendeskoler i Narvik samtved Universiteti NordNorge
avdelingNarvik.

Utredning / oppsummering.
Vår bruk strekkerseginn i det varsledeplanområde.Vi ble ikke hørt i tilstrekkelig gradi vår
merknadtil KDP. Imidlertid har vi sattvår lit til kommuneni dennesammenhengen,
ogdet
gjør vi fortsatt,ettersomdet står i rådmannensvurderingat detteskal avklaresnærmerei
detaljreguleringa.
Skianleggeter et kommunaltskianlegg[1]. Vi har bruksrett[6] til eiendommenesomNarvik
kommunesolgtetil NarvikgaardenAs i 2010.Hele vårt anlegger tuftet på dissebruksrettene.
Hverkenkommunalforhåndsgodkjenning
og følgelig spillemiddelstøtteville værtmulig uten
dette.Vi forutsetterat kommunensluttførerdet arbeidetde har lovet mht å fåryddet opp i vår
arealbruk,som blant kan innebære«festeavgiftmm» kfr brev av 2.sept2004 [7], eller andre
tilsvarendeoppryddingstiltak.
I forbindelsemedovernevntespillemiddelstøtteminnervi om at kulturdepartementet,
KUD,
skal varslesom drift eller stengingav et spillemiddelfinansiertanlegg.Følgendesitat er hentet
fra Bestemmelser
om tilskudd til anleggfor idrett og fysiskaktivitet, dok V-0732,pkt 2.3.1 [9];
«Dersomden fremtidige drift av anleggeter truet skal anleggseieruten ugrunnetopphold
orienteredepartementet
om dette.Denneplikten påhviler ogsåkommunen.»
Det som er viktig for oss,i tillegg til å få beholdede arealenevi i dag benytterog har
bruksretttil er at det blir en tilstrekkelig buffersonemellom nærings-og idrett. I KDP pkt
8

2.5.1c, står det at det skal opparbeidesgrøntområdemellom disseto arealene.Itillegg er det
viktig for ossat det ikke foretassnødeponering
i skiløyper,som f.eks snøfresingog
snødunger.Vi ønskerat detteivaretasi planenmed entenbyggegrenselinjerettertilstrekkelig
grøntarealer,menogsåi planbestemmelsene.
Vi ser for ossat følgendetiltak for å imøtekommevårebehov:
1. Planavgrensninga
til reguleringsplanen
må justeresmed hensyntil vårebehovog
aktiviteter.
2. At formåleti detaljreguleringenjusterestil vår aktivitet som er idrettslig formål (ID)
mednødvendigbuffersone,for de arealervi i dag benytter.
3. Få regulertinn et tilstrekkelig stort grøntområde,som åpnerfor bruk til fremtidig
rulleskianleggog buffersonemellom Næringsarealer
og ID. Det må i dettetilfelle ståi
planbestemmelsene
hvor mangemeterbuffersonenutgjør fra opparbeidetskiløype/
fremtidig rulleskibane.En buffersonepå 10-15m skulle væretilstrekkeligså fremst
buffersonenkan bli skogvokstog ikke benyttestil snødeponering.
Etter planvedtaker det ønskeligat de eiendomsrettslige
forholdeneblirformalisert, som
tidligere nevnt.Vi er åpnefor flere forslag her. Bådefestekontraktpåde vilkår som
kommunenhar forpliktet segtil / eller et kjøp kan væreaktuelt.
Vi håpervi i denneomganghar fått fremstilt vårt arealbehovog faktisk arealbrukpå en
tilstrekkelig måte,og håperat planarbeidetenderopp med et forslagsom gagneridrettenog
det kommunaleskianleggeti tilstrekkelig grad.

For Bjerkvik Idrettsforening
RuneSkog

Lederav skiskyttergruppa

Kopi:
Narvik kommune,NarvikgaardenAs, Bjerkvikhallen,Advokat Kjell Øymo, Nils Harald
Nilsen (lederi BIF), Narvik Idrettsråd,FrodeStrøm,Ann MargreteRoll, Nordland
Fylkeskommune,Fylkesmanneni Nordland,Tom JensenNordlandFylkeskommune.Randi
Melgård,Narvik kommune.
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Referanser/vedlegg
[1]

18.juni, 1991– Utskrift av møtedagbok– Narvik kommunestyre
med vedtakom at «fremtidig kommuneanlegg
for ski lokaliserestil
Bjerkvik.»

[2]

24.aug,1992 – Godkjentsøknadom bruksretttil arealfor
kommuneanleggski og grunneiererklæringfra Narvik kommune
for eiendommenegnr 9, bnr 29 og gnr 10, bnr 104 og 146.

[3]

1993-1995– Godkjentsøknadom tippemidlertil tekniske
installasjonerfor kommunaltski- og skiskytteranlegg,Bjerkvik IF
/ Narvik kommune.

[4]

6.sept,1995 – Teknisk godkjenningav kommuneanleggski,
Narvik kommune/ Bjerkvik IF.

[5]

1997-1998– Godkjentsøknadom tippemidlertil løypetrasè,
skiskytteranleggog skistadionfor kommunaltski- og
skiskytteranlegg,Bjerkvik IF / Narvik kommune.

[6]

1.sept,2004 – Grunneiererklæringfra Narvik kommunetil
Bjerkvik IF – Bruksretttil arealerpå gnr 2, bnr 29 og gnr 10, bnr
29, 104, 146, 596, 612 og 616.

[7]

2.sept,2004 – Brev fra Narvik kommunevedrørendebruksretttil
arealerog oppstartav arbeidermed sikte på å utstedefestekontrakt
uten avgift.

[8]

18.aug,2004 – Avtale mellom Bjerkvik IF og StatnettSF
vedrørendebruksretttil Statnettseiendomgnr 9, bnr 120 og gnr
10, bnr 75 til formål for et skileikområde.

[9]

2016 – Kulturdepartementet
- Bestemmelserom tilskudd til anlegg
for idrett og fysisk aktivitet, dok V-0732, pkt 2.3.1
https://www.regjeringen.no/contentassets/6bed01c2dba740f08c5c5
2ca8a721eb6/bestemmelser_om_tilskudd_til_anlegg_for_idrett_og
_fysisk_aktivitet-v-0732b_2016_.pdf

[10]

April, 2015– KDP Enrum - BrattdalenBjerkvik, plankart.Diverse
plandokumenter;
https://www.narvik.kommune.no/Planer/kommunedelplaner/bjerkv
ik/vedtatt-kommunedelplan-bjerkvik-og-kommunedelplan-forbjerkvik-naringsomradet-enrum-brattdalen.137128.aspx

[11]

27. jan, 2017,varsletplanområde/planavgrensning.
10

[12]

Løypekartfra Bjerkvik IF

[13]

25.jan,2017– Søknadom KUD`s programsatsningsmidler
for
rulleskianlegg.

[14]

2011,registreringav barnetråkk,rapport
https://www.narvik.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1337&F
ilId=1702 kartbilagvedlagtherunder.

[15]

17. feb, 2017– artikkel i avisenFremovervedrørendeutfordrende
skiforhold.

[16]

8. feb, 2017– dronefotograferingav ferdig preparertski- og
skiskytteranlegg.
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FAUBjerkvik(Foreldrerådsutvalget)

,Bjerkvik23.02.2017

e-post:bjerkvik.fau@gmail.com
leder: RuneSkog,tel 99024019

SwecoNorgeAs
Postboks714
8509 Narvik
e-post: ronny.dahl@sweco.no

Innspill til oppstart planarbeid – detaljreguleringfor Dypfestjordet og Enrum
FAUBjerkvikhar anmerkningertil planarbeidetknyttet til trafikk til og fra BjerkvikSkoleog mellom
BjerkvikSkoleog BjerkvikIdrettspark.

Trafikk til og fra Bjerkvik Skole:
Planarbeidetbør ivareta sikkerferdsel for myke trafikkanter og da særligfor barn, mellom fra E6og
ned til idrettsparken(herunderBjerkvikhallen),fra skolenog opp til idrettsparken,men ogsåover E6
ved rundkjøringai Vassdalskrysset
(kryssetE6/ Vassdalsveien)
og til BjerkvikSkole.Disse
ferdselsveieneer registrert i kommunensarbeid med registreringav barnetråkk,se
https://www.narvik.kommune.no/Planer/kommunedelplaner/bjerkvik/barnetrakk-registrering-avbarn-og-unges-bruk-av-arealer-i-bjerkvik.aspx
Vassdalskrysset
er ogsåregistrert som farlig kryssi overnevntekommunedelplan.Imidlertid mangler
«snarveien»fra Bjerkvikskole`sfotballbaneog opp til BjerkvikIdrettspark,forbi BjerkvikBarnehage.
Her er det i dagen opparbeidetgangveisom ikke er kommet med på registreringav barnetråkk,men
som er en motorvei å regnei dennesammenhengen.Denneblir fottråkket ogsåvinterstid. Bjerkvik
barnehagebenytter ogsådenneved lek og aktiviteter i idrettsparken,se for øvrigskissaunder.

Barnetråkk,
Sti
Vassdalskrysset:
Farligkryss

Skissesom viser utsnitt av planområdemed ferdselsveitil bla B.Skoleog B.idrettspark.
Dette kan oppnåsmed å etablere adskiltegang-/sykkelveierpå overnevntestrekninger.
I tillegg er det i dag ingentrygg passeringav E6for voksne,barn og ungepå østsidenav E6,som er på
sin vei enten til idrettsparkeneller skolen.Ved å få etablert en ny planfri undergangved
Vassdalskrysset,
eller sekundærtved det nye kryssetsom skalopparbeidesfra E6til det nye
næringsområdetvil dette langt på vei oppfylles.Imidlertid er planfri undergangved Vassdalskrysset
det stedet som vil kunne«betjene»beggeformålenenevnt over, altsåbådehåndteresikkerferdsel
til/fra Skoleog Idrettsanleggetfra de sentralebo-områdenepå østsidenav E6.
Under viseset kart med referansertil bilder over eksisterendeanlegg,og anmerkningerknyttet til
fremtidig løsning.Det er ogsålaget ei håndskissemed innspill til planfri undergangved
Vassdalskrysset.
Alternativt er planfri undergangved kryssetStorfjellveien/ E6ogsået godt alternativ men det har
ikke alle de sammefordelenesom førstnevntemed hensyntil trafikkgrunnlagetog høydeforskjelltil
nedenforliggendeterrengnivå.Det er større høydeforskjellved Vassdalskrysset,
noe som antaså
være fordelaktigved etableringav planfri undergang.
Ny plan bør ogsåivareta adskilt gang-/sykkelveimellom E6og idrettsparken,langsStorfjellveien.

BIFidrettshall

Eksisterende
BIFparkering

Forslagadskilt
Gang-/sykkelvei
8

Alternativ planfri
UndergangGSvei
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10
11

Uheldig
«barnetråkk»
6
7

5

2
8

3
1

4
Forslagplanfri
UndergangGSvei

Oversiktskart(Fetetall, 1, 2…osv,henvisertil bilde nr under).

Bilde1-Vassdalskrysset
med areal for ny planfri
undergang.

Bilde2 –Vassdalskryssetsett mot Bjerkvik
Sentrum– Profil terreng for planfri undergang.

Bilde3 –Vassdalskrysset
med eksisterende
rundkjøring(sett fra nord) og uoversiktlig
Gangfelt.Det nevnesher at skiltet rett frem
som visergangfeltmed kjørt ned i vinter….ofte
glatt i dennerundkjøringaog stort snødeponitil
høyre på bilde, som ikke bidrar vesentligfor
oversikten.

Bilde4–EksisterendeG-/Sykkelveiog gangfelt
over E6.Uoversiktligog stor høydeforskjellsom
gjør at gåendekommer overraskendefort innpå
E6.

Bilde5–Eksisterende«barnetråkk»mellom
kommunalbarnehageog idrettshall. Her bør
adskilt G-/sykkelveietableresfor å sikretrygg
ferdsel.

Bilde6 –«Barnetråkk»kommer ut i
Storfjellveien.Sikkerkrysningbør ivaretas,helst
med bedre oversiktenn det er i dag.

Bilde7 –Høydeforskjellenmellom
Bilde8 –viser vitersituasjonav bilde 3 over. Som
terrengnivåetpå Dybfestjordetog eksisterende det fremgårer kryssetuoveriktligog uheldig
rundkjøringVassdalsveien/E6
(Vassdalskrysset), snødeponeringforsterker dette. Vintern 2016
bilde sett mot sentrum.
ble gangfeltskiltet kjørt ned av bil. Ikke lengefør
noen blir påkjørt her.

Håpervåre innspill kommer godt med i det videre arbeidet med planen.

Mvh
FAUBjerkvik
v/ leder RuneSkog

Saksb.: Sten D. Bruaas
e-post: fmnosbr@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 15 53
Vår ref: 2017/667
Deres ref:
Vår dato: 2115.02.2017
Deres dato:
Arkivkode: 421.4

Sweco Norge AS
Postboks 714
8509 NARVIK

Innspill til oppstart av reguleringsarbeid
Narvik kommune

- Dypfestjordet og Enrum,

Vi viser til melding om oppstart avdetaljregulering Dypfestjordet og Enrum i Bjerkvik, Narvik
kommune
Det fremkommer av meldingen at hensikten med planarbeidet på det 160 daa store området
er å ivareta eksisterende og tilrettelegge for ny etablering av nærings- og
forretningsbebyggelse og noe boligbebyggelse sør-vest i planområdet. Planforslaget vil også
ivareta atkomstveg til området fra E6, interne veger, parkering til idrettsanlegget og ivareta
myke trafikanter.
Miljøfaglige innspill
Etter det vi kan se er planen i hovedsak i tråd med vedtatt kommunedelplan Bjerkvik og
kommunedelplan for Bjerkvik, næringsområdet Enrum –Brattdalen kommunedelplan for
Enrum –Brattdalen sak 039/15, 21. mai 2015, unntatt områdene for boligbebyggelse sørvest i planområdet. Det ligger også andre boliger nær planområdet.
For ivaretakelse av støy i planarbeidet viser vi til T-1442/2016 Retningslinje forbehandling av
støy i arealplanlegging og tilhørende veileder M-128. Det bør også settes krav om at kap 4
Retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet i T-1442/2016
gjelder. Det bør utarbeides støyfaglig utredning med angivelse av støysoner basert på
antatte prognoser for type virksomheter og omfang av aktiviteter, generering av
transport/bilturer basert på arealbruk mv. Plassering av funksjoner, bygninger og aktiviteter i
planområdet vil kunne være avgjørende mhp best mulig støyskjerming.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på betydningen av at eksisterende anlegg for idrett og
friluftsliv i området ivaretas på en tilfredsstillende måte, og at disse, så langt som mulig, blir
skjermet ved at det settes av grøntstruktur / vegetasjonsbelter mot framtidige utbyggingsområder. Vi minner i denne sammenhengen også om at det gjelder særskilte krav til
planbeskrivelse og planprosess for å sikre at hensynet til barn og unges oppvekstmiljø blir
ivaretatt, jf. kap. 2 pkt. 4 i rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, der det bl.a. går
fram at kommunen skal:
a. «Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter
plan- og bygningsloven».
d. «Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part
kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.»

STATENS HUS
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

Miljøvernavdelinga
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

fmnopost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/nordland

ROS-analyse
Plan- og bygningsloven § 4-3 oppstiller krav til gjennomføring av Risiko- og
sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging.
Dette er et generelt krav og gjelder uavhengig av om reguleringsplanen vurderes å være KUpliktig eller ikke.
Det minnes derfor om at slik analyse må utarbeides før planen behandles politisk.

Forsøk om samordning av statlige innsigelser
Nordland er fra 1. november 2013 deltager i et forsøk om samordning av statlige innsigelser
til kommunale planer. Målsettingen er å få en mer effektiv behandling av plansaker og bedre
samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter.
Forsøket innebærer at Fylkesmannen har ansvar for å samordne, fremme og avskjære
innsigelser til kommunale planer på vegne av de statlige innsigelsesmyndighetene.
Fylkesmannens samordning av innsigelser vil skje i forbindelse med offentlig ettersyn av
plansaker. Sametinget, Riksantikvaren og Fylkeskommunen omfattes ikke av dette forsøket.
Vi tror at mange konflikter kan løses ved å bedre dialogen tidlig i planprosessene. Vi ber
derfor om at kommunene setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter ikonfliktfylte
saker før saken sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en
slik dialog.
Ansvarlig for forsøket om samordning av innsigelser i Nordland er Cathrine Hoff Mikalsen,
75531622, fmnocmi@fylkesmannen.no.
Nordlandsatlas
Fra 1. januar 2014 har Fylkesmannen, Statens kartverk i Bodø og Nordland fylkeskommune
tilbydd alle kommuner i Nordland kvalitetssikring av arealplaner ved offentlig ettersyn.
Arealplaner på høring fra nevnte dato blir gjort tilgjengelige på internett i «Nordlandsatlas».
Dette vil i betydelig grad lette planbehandlinga regionalt, i tillegg til at det vil gi folk flest bedre
mulighet til å følge med og medvirke. Det vises i denne sammenheng til vår nettside og til
brev med tilbud om kvalitetssikring av arealplankart som skal på høring. Vi ber om at
denne plans sosifil, kart som pdf og lenke til plandokument blir sendt til
plannordland@kartverket.no ved utleggelse av planen til offentlig ettersyn.
Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Sten D. Bruaas
senioringeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Dahl Ronny
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Kjell Birger Hansen <kjell.b.hansen@uit.no>
24. februar 2017 10:46
Dahl Ronny; postmottak@narvik.kommune.no
rune.skog73@gmail.com; krihun@nfk.no
Vedr høringssvar, detaljregulering Dypfestjordet og Enrum

Narvik idrettsråd
v/Kjell B Hansen
Postboks 79
8513 Ankenes

Til
Sweco Norge AS
Postboks 714
8509 Narvik

Det vises til orientering om:
Oppstart detaljregulering Dypfestjordet og Enrum
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles på vegne av Narvikgården AS
oppstart av detaljregulering for Dypfestjordet og Enrum, lokalisert nord for Bjerkvik sentrum i
Narvik kommune. Avgrensning av planområdet er vist på vedlagt oversiktskart.
Målsetting med planarbeidet på det 160 daa store planområdet er å ivareta eksisterende og
tilrettelegge for ny etablering av nærings- og forretningsbebyggelse og noe boligbebyggelse
sør-vest i planområdet. Planforslaget vil også ivareta atkomstveg til området fra E6, interne
veger, parkering til idrettsanlegget og ivareta myke trafikanter.
Planarbeidet utløser ikke krav om planprogram eller konsekvensutredning ihht. forskrift om
konsekvensutredning. Formålet med detaljplan er i samsvar med gjeldende kommunedelplan
for Bjerkvik.
Eventuelle merknader, spørsmål eller innspill til planarbeidet bes sendt skriftlig eller pr e-post
innen24.02.2016til:
Sweco Norge AS, postboks 714, 8509 Narvik eller e-post: ronny.dahl@sweco.no

Narvik idrettsråd har i styremøteonsdag22. februar blitt informert av RuneSkog,repr. BjerkvikIF,og sakenog slik
den står nå.
Bjerkvikidrettsforening har utarbeidt en detaljert ovesikt over avtaler som er inngått med Narvik kommuneog
andre grunneierei området, som forutsetning for å kunne vedlikeholdeog utvikle idrettsanleggenesom
idrettsforeningenstår bak og som de ahr drevet fram i egenregi. Avtalenedekker et tidspenn fra 1991 til 204. All
utvikling av disseanleggenhar vært delfinansiert av spillemidler, og for å få utløst spillemidler på anlegg,må det
dokumenteresat utbyggerhar bruksrett over en periode på opp til 40 år.
Dermedskal slike heftelser være dokumentert og kjent for interessentersom part i evntuell overdragelseav
eiendomsrettigheter.
Bjerkvikidrettsforeninghar en merknad:
I 2004 utarbeidet Narvik kommune en grunneiererklæring til BIF om bruksrett til arealer på
gnr 2, bnr 29 og gnr 10, bnr 29, 104, 146, 596, 612 og 616 [6]. Gnr 10, bnr 29, bnr 612 og bnr
616 er av de eiendommene som i 2010 ble solgt fra Narvik kommune til Narvikgaarden As.
Erklæringen er åpenbart en heftelse med disse eiendommene. Narvik kommune er forpliktet
av å få utarbeidet evigvarende festekontrakt uten avgift til BIF for de aktuelle eiendommene,
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som det fremkommer i brev fra kommunen [7]. BIF stiller seg undrende til at disse
forholdene ikke kom frem i arbeidet med kommunedelplanen.
BIF har også opparbeidet et skileikområde på Statnetts eiendom i nordvestre hjørne av varslet
planområde. I 2004 ble også bruksrett til dette formålet undertegnet [8].
Her har Narvik kommune forpliktet seg til å utarbeide en evigvarende festekontrakt uten avgit (eller til symbolsk leie
av 1 kr pr år). Det syne som det er uklart om Narvik kommune har oppfylt sine forpliktelser her.
Anmerkningene fra Bjerkvik idrettsforening er av en slik alvorlig art, at vi forutsetter at det ikke blir igangsatt arbeid i
området før utbygger aksepterer de bruksrettigheter som ligger til grunn for eksisterende anlegg og at det blir tatt
hensyn til mulig framtidig utvikling av anleggene til Bjerkvik idrettsforening.
Fore eksiterende anlegg og framtidig utvikling er det skjerpede krav til unversell utorming og tilgang – også for
personer med redusert funksjonsdyktighet. Det kan bety at det i visse idrettsrelaterte bruksområder må legges inn en
frisone mellom aktive areal og areal disonert for annen aktivitet (eks.vis næringsvirksomhet), ut over det som i dag er
avklart.

For Narvikidrettsråd
Kjell BirgerHansen
leder
Mob:
95810224
Kontortelefon: 76966282
E-post:
kbh@gakh.net
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Sweco Norge AS - Narvik
Postboks 714
8509 NARVIK

Ronny Dahl
Vår dato: 14.03.2017
Vår ref.: 201700583-2
Arkiv: 323
Deres dato: 27.01.2017
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anita Andreassen
22959612/anan@nve.no
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Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering - Dypfestjordet og
Enrum - Narvik kommune
Vi viser til varsel om planoppstart datert 27.01.2017. Vi beklager sein tilbakemelding.
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare, herunder grunnforhold, samt
energianlegg blir vurdert og innarbeidet i arealplaner.
Hensikten med planarbeidet er å ivareta eksisterende og tilrettelegge for ny nærings- og
forretningsbebyggelse, samt noe boligbebyggelse sør-vest i planområdet. Planforslaget vil og ivareta
atkomstveg til området fra E6, interne veger, parkering til idrettsanlegget og ivareta myke trafikanter.

Utsnitt fra NGUs løsmassekart som viser at varslet planområde ligger på elveavsetninger.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består varslet planområde av
elveavsetninger. Det er normalt ikke ved slike avsetninger at man finner de store leirområdene, men det
kan ligge hav- og fjordavsetninger under som kan inneholde marin leire. Dersom det planlegges ny
bebyggelse og/eller utfyllinger på arealer med marin leire må det gjøres en vurdering av om grunn- og
terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred, jfr. NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet
mot kvikkleireskred. Vi gjør oppmerksom på at plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan
faren for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til, og at dette skal foreligge før reguleringsplanen
vedtas.
NVE har ikke ytterligere innspill i denne fasen av planarbeidet. Informasjon om NVEs behandling av
arealplansaker finnes på https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/

Med hilsen

Knut Aune Hoseth
Fungerende regionsjef

Anita Andreassen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland

Sweco Norge AS
Dahl Ronny
Postboks 714
8509 NARVIK
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Arne Håkon Thomassen, +47 78 47 41 69

DIJÁ SIEV./DERES REF.

17/564 - 2

07.02.2017

arne.hakon.thomassen@samediggi.no

Giehto gå guládalá /Oppgis ved henvendelse

Varsel om planoppstart detaljregulering Dypfestjordet og
Enrum - Narvik kommune
Vi viser til deres brev av 27.1.2017.
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget
på det nåværende tidspunktet.
Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:
Kulturminner og aktsomhetsansvaret.
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller
andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding
sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette
pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant
annet være bygninger, hustufter, gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll
omkring), teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst,
fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne
oppregningen er på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og
registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne,
eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune.

Varrudagáj /Med hilsen
Andreas Stångberg
Fágajođiheaddji /Fagleder

Arne Håkon Thomassen
seniorrádediddje/seniorrådgiver

Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopiija / Kopi til:
Nordland fylkeskommune Kulturminner i Nordland 8048 BODØ
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Sweco Norge AS - avd. Narvik
Box 714
8509 NARVIK

Ronny Dahl
Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region nord

Elin Holte Utnes / 77617093

17/13007-3

Deres referanse:

Vår dato:
24.02.2017

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Dypfestjordet og
Enrum i Narvik kommune
Statens vegvesen viser til deres brev datert 27.01.2017
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
Saken gjelder
Det er et 160 daa stort område i Bjerkvik hvor man gjennom detaljregulering skal ivareta
eksisterende og tilrettelegge for ny etablering av nærings- og forretningsbebyggelse og noe
boligbebyggelse. Planforslaget skal også ivareta atkomstveg til området fra E6, interne
veger, parkering til idrettsanlegget og myke trafikanter.
Arealpolitiske føringer for planarbeidet
Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommunedelplan for Bjerkvik fra 2013 og
kommundelplan for næringsområdet Enrum – Brattdalen fra 2015. I disse planer er det flere
bestemmelser som berører Statens vegvesens ansvarsområder. Vi legger til grunn at disse
følges.
Statens vegvesen har følgende konkrete innspill til arbeidet med reguleringsplanen
Tilknytting til riks- og fylkesvegnett
I tråd med kommunedelplanenes bestemmelser skal avkjørselsforholdene mot E6 og
sekundærvegløsninger for alle områdene i kommunedelplan for Enrum-Brattdalen sees i
sammenheng. Det skal etableres felles adkomst mot E6, og eksisterende avkjørsler skal
Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region nord

firmapost-nord@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Fjordgt. 5

Statens vegvesen

9405 HARSTAD

Landsdekkende regnskap

Postboks 1403
8002 BODØ

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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stenges der dette er mulig. Trafikkanalyse må gjennomføres for å se på kapasiteten i dagens
kryss, og et eventuelt nytt kryss må reguleres i tråd med trafikkøkningen.
I planvarslet inngår ikke N06, V3 og deler av FO/N2, men man må i planarbeidet også utrede
hvordan adkomstene for disse skal være i fremtiden. De må ses på hvordan en
sekundærvegløsning skal videreføres og eventuelt knytte områdene sammen.
Kommunedelplanene har bestemmelser for dette, og det er satt krav til maks antall
avkjørsler for hele området til E6.
Vegvesenets gjennomførte et forprosjekt for mulig etablering av døgnhvileplass på N12. I
den forbindelse ble det gjennomført trafikktellinger i dagens kryss til området. Dette kan
dere få oversendt til benyttelse i planarbeidet, dersom det er ønskelig.
Gående / syklende og kollektiv.
Forholdene for gående, syklende og kollektiv må utredes jfr. bestemmelsene i gjeldende
kommunedelplaner. Dette gjelder både eksisterende løsninger og behov for nye løsninger.
Barnetråkk/snarveger er også en del av dette.
Regulering av riks- og fylkesveganlegg
Planvarselet viser grense midt i E6. Vi ber om at vi har en løpende dialog med hensyn til
vegbredder, sideterreng, kryssutforming, anlegg for gående, syklende og kollektiv i
tilknytning til og langs E6.
Byggegrense langs veg
Byggegrense langs E6 i henhold til gjeldende reguleringsplan i tråd med veglovens
bestemmelser 50 meter. Dette kan vurderes i reguleringsplanen.
Støy
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
T-1442/2012 skal legges til grunn.
Rekkefølgekrav
Det skal utarbeides rekkefølgekrav for etablering av nye/endrede veger/vegkryss, stenging
av eksisterende adkomster og etableringa av anlegg for gående/syklende og kollektiv.
Medvirkning fra Statens vegvesen i videre planarbeid
Vi har ingen flere innspill så langt, og ser frem til å få en mer detaljert plan for videre
behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme andre merknader i den videre
planprosessen.
Vi deltar gjerne i det videre planarbeidet, og ser frem til samarbeid slik at potensielle
konflikter i planforslaget er avklart før planen legges frem til politisk behandling/høring. Ta
gjerne kontakt på mail eller pr telefon.
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Plan- og forvaltning
Med hilsen

Jan-Åge Karlsen
Seksjonsleder

Utnes Elin Holte

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Narvik Kommune, Serviceboks, 8512 NARVIK

