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21.11.2017 

 
 

Oppstart av regulering Ny ungdomsskole, Narvik  

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles på vegne av Narvik kommune 

oppstart av detaljregulering for Ny ungdomsskole, Narvik.  

Reguleringsplanen skal ivareta etablering av ny ungdomsskole for 450 til 600 elever, samt mulig 

etablering av flerbrukshall. Planen omfattes hovedsakelig av område T 1.3 avsatt til offentlig 

privat tjenesteyting i Kommuneplanens arealdel 2017-2028. Planområdet er på ca. 44 daa, av 

dette er 34 daa formålet offentlig privat tjenesteyting. Resterende 10 daa er offentlig friområde. I 

sør vil planen grense til detaljreguleringsplan for E6 Narviktunnelen og Kongensgate vedtatt 

15.12.2016. Planforslaget kan medføre mindre justeringer på denne planen for å tilpasse 

atkomst til ny ungdomsskole.  

I løpet av planprosessen vil det bli avholdt et åpent møte for å informere mer om prosjektet. 

Tidspunkt og sted for møtet vil bli varslet og annonsert.  

Planarbeidet utløser ikke krav om planprogram eller konsekvensutredning ihht. Forskrift om 

konsekvensutredning, da tiltaket anses å være tilstrekkelig utredet på overordnet nivå.  

Varsel om oppstart vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmesider 

www.narvik.kommune.no. 

Eventuelle spørsmål eller innspill bes sendt skriftlig eller pr. e-post innen 22.12.2017 til: Sweco 

Norge AS, postboks 714, 8509 Narvik eller e-post: ingrid.pedersen@sweco.no.  

Med vennlig hilsen 

 

Ingrid Sværd Pedersen 

Arealplanlegger 

Sweco Norge AS 

 

  Vedlegg: Planavgrensning, referat oppstartsmøte og adresseliste 

http://www.narvik.kommune.no/
mailto:ingrid.pedersen@sweco.no
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