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Forord 
Hovedformålet med planen er å legge til rette for etablering av boliger på eiendom gnr./bnr. 
39/1897 i Narvik. Kommunen ber om at hele området avsatt til framtidig småbåthavn i 
kommuneplanens arealdel reguleres samlet. Tilgrensende områder som omfatter Vassvik-kaia, 
areal til ny småbåthavn, næringsområde, gjennomgående tursti med mer er derfor medtatt i 
planen.  

 
Saksgangen oppsummeres som følger: 

1. Forslagsstiller utarbeider forslag til planprogram.  Forslag til planprogram beskriver planen, 
og antatte problemstillinger som vil bli belyst. 

2. Forslag til planprogram sendes på høring til berørte parter, og legges ut til offentlig ettersyn 
i minimum 6 uker.  Samtidig varsles planoppstart. 

3. På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader fastsetter Narvik kommune 
planprogrammet.   

4. Forslagsstiller utarbeider planforslag med konsekvensutredning på bakgrunn av fastsatt 
planprogram.   

5. Planforslag med konsekvensutredning sendes på høring til berørte parter og legges ut til 
offentlig ettersyn i minimum 6 uker. 

 
Vannkanten AS er forslagsstiller og legger med dette fram forslag til planprogram, arkitekt er Jim 
Myrstad AS og Multiconsult AS som plankonsulent har utarbeidet plandokumentene. Narvik 
kommune er ansvarlig myndighet. 
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1. Innledning 
Arbeidet med reguleringsplanen ble igangsatt sommeren 2015. Narvik kommune vurderte den 
gangen planen til å være i tråd med kommunedelplan for Narvikhalvøya (KDP), og ikke omfattet av 
Forskrift om konsekvensutredning. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2017. I forbindelse 
med offentlig ettersyn har Fylkesmannen gitt uttalelse og varslet innsigelse. Bakgrunnen for 
innsigelsen er at det ved bystyrets behandling av kommunedelplanen i 2011 ble gjort endringer 
som ikke hadde vært på offentlig ettersyn eller høring. Dette gjaldt deler av bestemmelsene i 
tilknytning til ny småbåthavn og gjestehavn i Vassvika: Landareal i tilknytning til småbåthavn kan 
nyttes til marine opplevelser, boliger, parkering, båtopplag med mer.  

Fylkesmannen begrunner innsigelsen sin med at dette ikke var en gyldig endring, og at videreføring 
av KDP for Narvikhalvøya for dette området i kommuneplanens arealdel, vedtatt tidligere i år, 
dermed heller ikke er gyldig. Man kan derfor ikke legge overordnet plan for dette området til grunn 
for behandling av planforslaget for Vassvikbukta. Dette medfører at planen omfattes av Forskrift for 
konsekvensutredning. Planen må konsekvensutredes og reguleringsarbeidet varsles på nytt.  

Planområdet er i forbindelse med utarbeidelse av Kommunedelplan for Narvikhalvøya 
konsekvensutredet på overordnet nivå med tanke på etablering av bolig og næring. 
Planprogrammet angir hvilke tema som er aktuelle å utrede på detaljnivå.  

 

1.1 Bakgrunn 

Målsetting med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boliger, flytebrygge, tursti, 
småbåthavn/molo, maritim næring/reiseliv, maritim handel/service og næring.  

Tiltakshaver ønsker at det legges til rette for en trinnvis utbygging.  

Planarbeidet skal avdekke hvilke konsekvenser planlagte utvikling kan få for området. 

 

 

1.2 Krav om konsekvensutredning 

Narvik kommune har konkludert med at planarbeidet omfattes av Forskrift om 
konsekvensutredning av 01.07.17: 

§ 6: Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

c) Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I.  

Vedlegg I punkt 25: Nye bolig- og fritidsområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.  

Etter krav fra Narvik kommune vil tiltaket bli konsekvensutredet.  
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2. Beskrivelse av planområdet  

 

2.1 Avgrensning av planområdet 

Planområdet ligger 1,5 km nord for Narvik sentrum.  

 

Figur 5-1: Kartutsnitt som antyder plassering av planområdet med svart, stiplet linje (kilde; Narvik kommune) 

 

 

Narvik 
sentrum 
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Bilde 1: Skråfoto av hele planområdet, retning vest. (Kilde: Gulesider.no) 

  

 

Bilde 2: Flyfoto av området for boliger, retning sør.  

 



Planprogram Vassvikbukta 

Side 8 av 23 
 

Bilde 3: Flyfoto over område for boliger, retning nordøst.   

 

 

Figur 5-2: Avgrensning av planområdet er antydet med rød, stiplet linje.  
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2.2 Berørte eiendommer 

 

Følgende eiendommer inngår i planområdet, helt eller delvis:  

Gnr/bnr Hjemmelshaver/fester Fester 

39/1904 Narvikgården AS  

39/1659 Narvikgården AS Marina 1 AS 

39/1436 Narvik kommune Narvik 
Båtforening 

39/1897 Vannkanten AS   

39/1896 Narvikgården AS  

39/1714 Narvik kommune Narvik VAR 

39/1878 Narvikgården AS  

 

 

3. Alternativer som skal utredes  
 

Etter forskrift om konsekvensutredninger skal planarbeidet drøfte alternative løsninger. 
Alternativene skal være prinsipielt forskjellige.  

Følgende alternativer vurderes i planprosessen: 

1. 0-alternativet: Dagens situasjon videreføres. 
2. Utbyggingsalternativet: Området utvikles som foreslått av forslagsstiller.  

 

3.1 0-alternativet 

I 0-alternativet (referansealternativ) legges til grunn at dagens situasjon videreføres.  

 

3.2 Utbyggingsalternativ  

Utbyggingsalternativet legger til rette for følgende tiltak: 

 Boliger på eiendom 39/1897 med inntil 42 leiligheter 

 Småbåthavn/molo med landareal tilrettelagt for boliger, maritimt reiseliv/næringsliv,      
samt maritim handel/service 

 Tursti 

 Flytebrygge 

 Næring (gjelder eksisterende Marina-butikk) 
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4. Overordnede rammer og føringer 
 

4.1 Fylkesplan for Nordland 

Arealpolitiske retningslinjer er gitt i kapittel 8 i Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 og 
danner grunnlaget for fylkeskommunens politikk for arealforvaltning.  

Hovedmålet for arealforvaltningen i Nordland er som følger:  

Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for 
næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og 
oppdaterte kommuneplaner.  

Kapittel 8.5 i fylkesplanen sier følgende:  

Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-meters beltet/i den 

funksjonelle strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, 

høy estetikk og arkitektonisk kvalitet, og allmenhetens tilgang og ferdsel. 

I planarbeidet er ovennevnte lagt til grunn.  

 

4.2 Rikspolitiske retningslinjer 

Narvik kommune vurderer følgende rikspolitiske retningslinjer som relevante: 

 Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging.  

 Rundskriv T-2/08, rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 

 Rundskriv T-1442 behandling av støy i arealplanlegging.  

I planarbeidet er ovennevnte lagt til grunn. 

 

4.3 Kommunale vedtekter og retningslinjer 

Narvik kommune vurderer følgende kommunale vedtekter og retningslinjer som relevante: 

 Energi- og klimaplan vedtatt 25.09.09 

 Forskrift om innsamling av husholdningsavfall 

I planarbeidet er ovennevnte lagt til grunn. 

 

4.4 Kommuneplanens arealdel 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 02.02.17, avsatt til småbåthavn. 

I reguleringsbestemmelsene står følgende for S 4 Småbåthavn og gjestehavn, Vassvika:  

«Forhold avdekt i konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med 
kommunedelplanen for Narvikhalvøya i 2011 skal vurderes og sikres ved utarbeidelse av 
detaljregulering, jf bestemmelser i kap 2. Land- og sjøområdene skal reguleres samlet i egen 
detaljreguleringsplan. I hele området skal det legges til rette for publikum, både for 
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båtgjester og andre. Aktiviteter skal kunne spenne fra rekreasjon og lek til kulturopplevelser 
og handel. Publikum skal fritt kunne bevege seg rundt sjøområdet, og arealene skal være et 
åpent friareal/parkområde også for ikke betalende gjester. Vassvikkaia må hensyntas og 
ivaretas i videre planprosess. Gjennomgående tursti skal ivaretas gjennom 
reguleringsplanarbeidet. Det må foreligge tilstrekkelige tillatelser etter havne- og 
farvannsloven før tillatelse til tiltak kan gis.» 

Ovennevnte føringer ligger til grunn for reguleringsarbeidet. 

 

Figur 4-1: Utsnitt kommuneplan for Narvik. Planområdet er avmerket med blå farge.  (Kilde: Narvik 
kommune) 

 

 

5. Offentlige og private tiltak 
 

Det vil være behov for å vurdere følgende tiltak i tilknytning til utbyggingen:  

 Utbygger vil etablere av ny atkomst/kryss med offentlig veg. 

 Vurdere kapasitet og behov for tiltak knyttet til planlagt utbygging mhp vann, avløp,  
overvann og løsninger for gående.  
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6. Nærmere beskrivelse av planområdet og aktuelle problemstillinger  
 

I det følgende drøftes aktuelle problemstillinger og utredningstemaer som danner grunnlaget for 
«Utredningstemaer», kfr. avsnitt 8.7. 

Ved vurdering av hvilke temaer som er aktuelle i forbindelse med planarbeidet er det i tillegg 
benyttet følgende: 

 Data fra ulike sentrale fagdatabaser, bl.a. Naturbase, Askeladden, Granada, Skrednett, 
Grus- og pukkdatabasen, DMK, samt data fra NGU. 

 KU-forskriften med veiledere 

 

6.1 Landskap og topografi  

Vassvik og Taraldsvik inngår som en del av det kystnære landskapet i Narvik sentrum.  

Med unntak av eksisterende naust i planområdets østre del, Vassvikkaia, samt avløpspumpestasjon 
i vestre del, er området ubebygd.  Planområdet er flatt, og delvis utfylt i sjø. Deler av planområdet 
har naturlig strandsone.  

I planområdets østre del ligger bakenforliggende bebyggelse på en høyde. Bebyggelse i Vassvikkaia 
ligger noe lavere. Alle har i dag god utsikt mot havet.  

Området ved innkjøringen til eksisterende naustområde benyttes i dag til parkering, urettmessig 
utelagring av hengere o.l. 

Område for landareal til ny småbåthavn/molo er i dag ubebygd. Fra eksisterende bebyggelse i 
Lomveien og ned til sjøen er terrenget skrånende.  

Etablering av ny bebyggelse vil kunne endre landskapet, samt medføre endrede sol-/skyggeforhold 
og utsikt for omkringliggende bebyggelse. Dette gjelder spesielt bebyggelse i nærhet til 
eksisterende naustområde.  

Det vil være relevant å redegjøre for nærvirkninger i forbindelse med planarbeidet.  

Det vil også være aktuelt å fokusere på plassering, tetthet og høyder på planlagt bebyggelse, 
herunder betydning av siktlinjer og utsiktsforhold for bakenforliggende bebyggelse.  

Sol-/skyggediagram utarbeides for relevante datoer.  

Som grunnlag for ovennevnte vurderinger utarbeides 3D-illustrasjoner som viser 
utbyggingsalternativet.  

 

6.2 Byggeskikk 

Omliggende boligområder i dag av både eldre og nyere eneboliger og tomannsboliger. Planområdet 
grenser også til småbåthavn med rorbuer utformet som naust, samt et servicebygg.   

Det vil være aktuelt å beskrive forholdet til naboeiendommer og tilliggende områder og gi en 
beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming knyttet til eksisterende og fremtidig bebyggelse.  

Som grunnlag for beskrivelsen benyttes bl.a. 3D-illustrasjoner.  
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6.3 Nærmiljø og friluftsliv 

Det er opparbeidet tursti innenfor deler av planområdet. I vest er det etablert en 
sammenhengende tursti fra Framneslia til Vassvik, den såkalte Galapagosveien. Turstien avsluttes i 
området ved pumpestasjonen. Her må gående benytte vegareal videre forbi Vassvikkaia, før man 
igjen kommer inn på turstien som strekker seg videre på yttersiden av naustene bort mot 
småbåthavna.  
Strandsonen i vestre del av planområdet er urørt og tilgjengelig for rekreasjon og friluftsliv.  
 

 

Figur 6-1: Galapagos tursti vist med svart heltrukken strek. (Kilde; Godtur.no) 

 

 

Det er registrert barnetråkk i planområdet. Figuren under viser barnelekområder registrert for 
sommerhalvåret.  

 



Planprogram Vassvikbukta 

Side 14 av 23 
 

Figur 6-2: Barnetråkkregistreringer som viser lekeområder for sommerhalvåret. (Kilde; Narvik kommune) 

 

 

Det vil være aktuelt å redegjøre for tiltakets konsekvenser for disse områdene.  

 

6.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Vassvik-kaia ble bygd i ca. 1915 som ekspedisjonskai for båttrafikken fra nordsiden av fjorden, I 

1927 ble den påbygd for å kunne brukes som bilfergekai. Kaia ble forsterket før krigen for å kunne 

ta imot tyngre rutebiler. Kaia ble rehabilitert i 1969/1970. Vassvikkaia er i Narvik kommunes 

Temaplan Kulturminnevern avsatt til områder som skal reguleres til spesialområde bevaring.  

Det er for planområdet for øvrig foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Ingen samiske, 

arkeologiske, nyere tids kulturminner eller krigsminner er registrert i planområdet.  

Tiltaket berører utover Vassvik-kaia ingen kjente kulturminner, og ut fra dette vil temaet bli 

behandlet enkelt.  

Tiltaket berører ingen kjente kulturminner.  

Ut fra dette vil temaet bli behandlet enkelt.  

 

6.5 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet (tidl. Direktoratet for naturforvaltning), 
og i Artsdatabankens artskart.  

Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning eller viktige artsforekomster 
innenfor planområdet, ifølge Naturbase. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige 
kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  
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Ut fra Artsdatabanken er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk 
rødliste for arter 2010 innenfor planområdet. 

I følge Naturbase er der heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller naturtyper som er vurdert 
som svært viktige, viktige eller lokalt viktige.  

Ut fra dette vil temaet bli behandlet enkelt.  

 

6.6 Forurensning 

6.6.1 Støy 

Ny bebyggelse vil kunne generere økt støy i området i form av økt trafikk.  

Det vil være aktuelt å redegjøre for framtidig støysituasjon med utgangspunkt i sjablonverdier og 
erfaringstall. 

 

6.6.2 Grunnforurensning 

I følge miljostatus.no er det ikke registrert grunnforurensning i planområdet.  

Fylkesmannen legger til grunn at det er en del aktivitet i området, blant anna knyttet til 
småbåthavn, naust, veier og boliger og vurderer området til å være av forurensningsmessig 
betydning, og at det dermed er søknadspliktig etter forurensningsloven § 11.  

 

Det vil bli foretatt miljøtekniske undersøkelser både på land og av sjøbunnsedimenter i forbindelse 
med planarbeidet.   
 

6.7 Grunnforhold 

Tiltaket legger til rette for utfylling i sjø og på land, og som en del av planarbeidet vil 
områdestabiliteten i sjø bli dokumentert.   

 

6.8 Infrastruktur 

Vann- og avløpsledninger ligger i Strandveien, Fr. Nansens vei og Lomveien.  

Pumpestasjon for avløp er etablert på gnr/bnr 39/1714. Pumpestasjon har overløp til sjø.  

Omfanget av infrastruktur innenfor planområdet er begrenset, og temaet behandles enkelt.  

 

6.9 Barns interesser 

Det er registrert barnetråkk i planområdet. Figuren under viser barnelekområder registrert for 
sommerhalvåret.  
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Figur 6-2: Barnetråkkregistreringer som viser lekeområder for sommerhalvåret. (Kilde; Narvik kommune) 

 

 

Forholdet til barn og unges interesser vil både være en problemstilling i forhold til endret bruk av 
planområdet sett i forhold til omlegging av tursti, etablering av småbåthavn/flytebrygger, maritim 
næring/turisme/handel/service, og til selve boligutbygging, konkret relatert til behovet for 
lekeplasser.  

Temaet vil bli vurdert i forhold til kvaliteten på utearealer som er til felles bruk for ny 
boligbebyggelse.  Det vil bli redegjort for hvordan planforslaget legger til rette for barn og unge, og 
hvordan deres rettigheter ivaretas.  

 

6.10 Trafikale forhold 

Planområdet berører kryssene Sjøveien/Strandveien/Vassvikkaia og Vassvikkaia/Lomveien/Fr 
Nansens vei.  Det er 30 km/t-sone gjennom planområdet, samt for tilknyttede veier.  

Det er ikke etablert fortau eller busstopp innenfor planområdet. Nærmeste busstopp ligger i 
Strandveien.  

Ifølge Nasjonal vegdatabank (NVDB) er det ikke registrert ulykker i området.  

I forbindelse med etablering av ny bebyggelse i vestre del av planområdet vil det være behov for å 
etablere ny avkjørsler fra kommunal veg.  Eksisterende avkjørsel benyttes/utbedres for ny 
bebyggelse ved naustområdet i planområdets østre del.  

I forbindelse med etablering av småbåthavn med tilhørende landareal i vest vil det være behov for 
å etablere ny atkomst til området.  

Som en del av planarbeidet vil framtidige løsninger bli beskrevet nærmere.  
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6.11 Risiko og sårbarhet 

Iht. Plan‐ og bygningsloven § 4‐3 skal kommunen som planmyndighet påse at risiko‐ og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller eventuelt selv foreta en slik analyse. 
Resultatene skal i nødvendig utstrekning komme til uttrykk i planen. 

Foreliggende registreringer gir hverken indikasjoner om risiko som berører planområdet eller at 
planlagte utbygging vil påvirke omgivelsene.  

Det synes som om det i hovedsak er forholdet til grunnforhold, områdestabilitet og eventuell 
grunnforurensning som er mest aktuelle.  

Som en del av planarbeidet vil det utarbeides en forenklet analyse, basert på Fylkesmannens 
sjekkliste. 

 

6.12 Vannmiljø 

Tiltaket medfører utfylling i sjø både i forbindelse med nye boliger og ny molo med sprengstein, 
samt båttrafikk til småbåthavn v/molo og uteliggere v/nye boliger. Utfylling i sjø vil medføre 
arealbortfall i fjæresonen, samt videre utover i sjø ved etablering av ny molo.  
 
Narvik kommune er en del av vannområde Ofoten, og omfattes av Regional plan for 
vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021). Planen inngår som del av 
Kommuneplan for Narvik. Det synes ikke som om det er satt særskilte miljømål for 
vannforekomsten innenfor planområdet ut over det som følger av vannforskriften.  
 

7. Forslag til planprogram 
Formålet med utredningen er å kartlegge konsekvenser i forbindelse med planarbeidet. Resultatet 
av konsekvensvurderingene vil danne grunnlag for utarbeidelse av detaljreguleringsplan. 

Plan med konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastlagt planprogram, og i 
nødvendig utstrekning omfatte følgende: 

 

7.1 Beskrivelse av dagens situasjon 

Planen skal omfatte en beskrivelse av dagens situasjon innenfor planområdet. 

 

7.2 Beskrivelse av plantiltaket  

Beskrivelsen skal omfatte: 

 Begrunnelse for plantiltaket 

 Beskrivelse av det fysiske tiltaket 

 Tidsplaner for gjennomføring 

 

7.3 Beskrivelse av alternativer  

 0-alternativet 

 Utbyggingsalternativet  
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7.4 Offentlige og private tilleggstiltak 

Oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendig for gjennomføring av tiltaket skal 
beskrives. 

 

7.5 Offentlige planer og tillatelser 

Det skal redegjøres for forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer. 

Det skal også gis en oversikt over tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendige for å 
gjennomføre tiltaket. 

 

7.6 Tilnærming og metodikk  

For hvert deltema som behandles særskilt i egen utredning, skal gis en kort beskrivelse av dagens 
situasjon, samt en vurdering av tiltakets konsekvenser knyttet til begge alternativer.  

Det skal også gis en beskrivelse av influensområdet.   

Videre tas det med en omtale av datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive 
konsekvensene, og eventuelle faglige eller tekniske problemer med innsamling og bruk av dataene 
og metodene.  I tråd med forskriften skal vurdering av konsekvenser så langt som mulig baseres på 
foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. 

I tillegg skal det fokuseres på miljøoppfølging, ved at det redegjøres for hva som kan gjøres for å 
forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper (avbøtende tiltak).  Videre gis en vurdering av 
behovet for, og evt. forslag til, nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket samt 
undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av tiltaket. 

For noen tema kan det være aktuelt å vurdere konsekvenser under anleggsperioder.  

I følge forskriften er det kun virkninger av tiltaket som er beslutningsrelevante som skal utredes i en 
konsekvensutredning. 

 

7.7 Utredningstemaer 

I tabellen under oppsummeres hvilke temaer som skal vurderes i forbindelse med planarbeidet, og 
på hvilken måte, kfr vurderinger i kapittel 6.  

 

Tema Antatte problemstillinger Forslag til behandling 

Landskap og 
topografi 

Etablering av ny boligbebyggelse 
på eiendom gnr./bnr. 39/1897 kan 
endre eksisterende landskapet, 
samt endre sol-/skyggeforhold og 
utsikt for omkringliggende 
bebyggelse.  

 

 

Nærvirkninger beskrives. Det 
fokuseres på plassering, tetthet 
og høyder på planlagt 
bebyggelse, herunder betydning 
av siktlinjer og utsiktsforhold for 
bakenforliggende bebyggelse.  

Sol-/skyggediagram utarbeides 
for relevante datoer iht. 
kommunens retningslinjer.  

Det utarbeides 3D-illustrasjoner 
som viser ny bebyggelse.  
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Illustrasjoner vedlegges etter 
behov. 

Temaet utredes ikke. 
Redegjørelse inntas i 
planbeskrivelsen. 

Byggeskikk Planlagt utbygging på eiendom 
39/1897 vil berøre dagens 
utbyggingsmønster og 
eksisterende bebyggelse.  

Det gis en beskrivelse av 
arkitektonisk og estetisk 
utforming og uttrykk av fremtidig 
boligbebyggelse. Forholdet til 
naboeiendommer og tilliggende 
områder beskrives.  

Som grunnlag for beskrivelsen 
benyttes 3D-illustrasjoner.  

Temaet utredes ikke. 
Redegjørelse inntas i 
planbeskrivelsen. 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Planlagt utbygging kan berøre 
dagens tursti, strandsone, ferdsel 
langs sjøen, tilgang til sjøen, annen 
grønnstruktur eller 
stier/gangforbindelser.  

 

Planens betydning for nærmiljø 
og friluftsliv skal beskrives i tråd 
med metodikk beskrevet i 
Miljødirektoratets håndbok 25.  

Statens vegvesens håndbok for 
konsekvensanalyser (V712) 
legges til grunn ved vurdering av 
verdi og omfang av ikke-prissatte 
verdier.  

I den forbindelse skal dagens 
bruk av området avklares 
nærmere i dialog med 
kommunen, grunneiere, 
organisasjoner, barnehager og 
skoler. Ses i sammenheng med 
«barns interesser». 

Temaet utredes som beskrevet 
over, i egen rapport.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

  Det redegjøres for forholdet til 
kulturminner og kulturmiljø i 
planbeskrivelsen. Beskrivelse 
baserer seg på kjent kunnskap fra 
Riksantikvarens database, samt 
innspill fra 
Kulturminnemyndighetene og 
kommune. 

Temaet utredes ikke. 
Redegjørelse inntas i 
planbeskrivelsen. 
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Naturmangfold Utbyggingen synes ikke å påvirke 
naturområder, ressursgrunnlag 
eller naturverdier av særskilt verdi.  

Miljødirektoratets Naturbase, 
kartbaser for biologisk mangfold, 
og annen kjent kunnskap 
benyttes som grunnlag. 

Temaet utredes ikke. 
Redegjørelse inntas i 
planbeskrivelsen. 

Forurensning 

-Støy 

-Grunnforurensning 

Støy: 

Ny bebyggelse vil generere økt 
trafikk. 

 

 

 

 

 

Grunnforurensning: 

Det er mistanke om forurensning i 
grunn innenfor planområdet. 

Støyforholdene i dagens 
situasjon beskrives med grunnlag 
i eksisterende støysonekart.  

Det redegjøres for framtidig 
støysituasjon.  

Temaet utredes ikke, men 
beskrives på ordinær måte i eget 
notat.   

 

Det gjennomføres 
miljøundersøkelser i forbindelse 
med planarbeidet, på land og i 
sjø. 

Temaet utredes ikke. 
Redegjørelse inntas i 
planbeskrivelsen. Det utarbeides 
rapport fra undersøkelsen.  

Grunnforhold Planen legger til rette for utfylling i 
sjø og på land. Det er ikke tidligere 
utført grunnundersøkelser i 
området.  

Som en del av planarbeidet vil 
områdestabiliteten bli 
dokumentert i sjø.  

Temaet utredes ikke. 
Redegjørelse inntas i 
planbeskrivelsen. Det utarbeides 
rapport fra undersøkelsen. 

Infrastruktur For ny boligbebyggelse vil det være 
behov for tilrettelegging av 
parkering iht. kommunens 
parkeringskrav, samt etablering av 
vann-, avløp og avfall. 

 

Eksisterende infrastruktur 
kartlegges, og behov til 
tilrettelegging/tiltak i forbindelse 
med ny boligbebyggelse 
beskrives.  

Det synliggjøres at kommunale 
krav til antall parkeringsplasser er 
ivaretatt.   

Temaet utredes ikke. 
Redegjørelse inntas i 
planbeskrivelsen.  

Barns interesser Barn og unges interesser er først 
og fremst en problemstilling 
knyttet til bruk av planområdet, 

Barn og unges sikkerhet i 

området vurderes. 
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atkomst til funksjoner utenfor 
planområdet, samt i forbindelse 
med boligutbygging relatert til 
behovet for lekeplass.   

Det er barnetråkkregistreringer i 
området.  

Sikker atkomst til funksjoner 

utenfor området, som 

lekearealer og skole vurderes.  

Prosjektet vurderes i fht 

rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barns og unges interesser i 

planleggingen. 

Oppfyllelse av krav angitt i i 
kommuneplanens arealdel i 
forbindelse med opparbeidelse 
av lekeplass vurderes. 

Sees i sammenheng med 
«Nærmiljø og friluftsliv».  

Temaet utredes som beskrevet 
over, i egen rapport. 

Trafikale forhold Ny bebyggelse vil generere økt 
trafikk på atkomstveger.  

Det være behov for å etablere nye 
avkjørsler fra kommunal veg.  

 

Det redegjøres for økt trafikk til 
og fra ny bebyggelse, samt 
tilgjengelighet for myke 
trafikanter.  

Behov for atkomster og 
oppstramming av eksisterende 
kryss vurderes.  

Eksisterende trafikktellinger og 
ulykkesstatistikker i Nasjonal 
vegdatabank benyttes.  

Temaet utredes ikke. 
Redegjørelse inntas i 
planbeskrivelsen.  

Risiko- og sårbarhet Kommunen som planmyndighet 
skal påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres 
for planområdet.  

Det synes som om det i hovedsak 
er forholdet til grunnforhold, 
områdestabilitet og eventuell 
grunnforurensning som er mest 
aktuelle.  

Som en del av planarbeidet vil 
det utarbeides en forenklet ROS-
analyse basert på Fylkesmannens 
sjekkliste.  

Temaet utredes ikke. 
Redegjørelse inntas i 
planbeskrivelsen. 

Vannmiljø Planen legger til rette for utfylling i 

sjø både i forbindelse med nye 

boliger og ny molo. Utfylling vi skje 

med rene masser.  

Som en del av planarbeidet vil 

tiltaket vurderes opp mot 

Vannforskriften. Temaet utredes 

ikke. Redegjørelse inntas i 

planbeskrivelsen.  
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Planområdet berører ikke området med økosystemtjenester, jordressurser eller mineralske 

ressurser, samisk natur- eller kulturgrunnlag. Planområdet og foreslått bruk av området er ikke 

spesielt utsatt for kriminalitet, og det er ikke behov for særskilte kriminalitetsforebyggende 

tiltak. Transport, energiforbruk eller behov for særskilte energiløsninger ut over gjeldende 

lovverk som følge av tiltaket er begrenset.  

Tiltaket vurderes å ha liten effekt i forhold til beredskap og ulykkesrisiko. Forholdet ivaretas 

gjennom forenklet ROS-analyse og omtales derfor ikke i eget kapittel.   

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen som er relevant i forhold til tiltaket 
ivaretas under tema Støy Friluftsliv eller som fysisk aktivitet og friluftsliv er viktig for helsen. 
Temaet omtales ikke i eget kapittel.  

 

 

7.8 Detaljreguleringsplan  

Planen skal utarbeides etter dagens plan- og bygningslov og Miljøverndepartementets veileder for 
reguleringsplanlegging (www.planlegging.no).  

Planforslaget skal inneholde: 

 Plankart 

 Bestemmelser  

 Planbeskrivelse med konsekvensutredningen 

I planforslaget skal det bl.a. redegjøres for gjennomføring av prosjektet, herunder beskrivelse av 
eventuelle byggetrinn.  Behov for rekkefølgekrav og utbyggingsavtale skal vurderes. 

Til første gangs behandling skal forslagsstiller levere følgende: 

1. Reguleringskart (M=1:1000), papirkopi, pdf, digitalt (sosi-format).  

2. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Planbeskrivelsen skal inneholde forslagsstillers 
vurdering av høringsuttalelsene 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Kopi av varslingsbrev, varslingsliste og kunngjøringsannonse  

5. Kopi av innkomne merknader ved oppstart 

6. Referat fra oppstartsmøte 

 

7.9 Medvirkning 

Offentlig innsyn i planprosessen sikres gjennom følgende høringer: 

 Forslag til planprogram legges ut på høring i 6 uker samtidig med varsel om oppstart av 
planarbeid.   

 Reguleringsplan med konsekvensutredning legges ut på høring i minimum 6 uker. I 
høringsperioden kan det arrangeres offentlig informasjonsmøte.   

I tillegg vil man gjennom planprosessen ivareta nødvendig medvirkning og informasjon gjennom 
kontakt med aktuelle offentlige myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av ulike deltema til 
planen.  Videre vil eventuelle andre interessenter som gir innspill til planprogrammet bli kontaktet i 
nødvendig grad. 

http://www.planlegging.no/
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For øvrig stiller forslagsstiller seg åpen for dialog med interessenter i samråd med Narvik kommune 
for å sikre en god behandling og en sikker framdrift på arbeidet med planen. 

 

8. Fremdrift 

Det skisseres følgende fremdrift for planprogrammet og planarbeidet forøvrig: 

Aktivitet  2017 / 2018 

Varsel om oppstart reguleringsarbeid Uke 35 

Offentlig ettersyn planprogram Uke 36-41 

Merknadsbehandling Uke 42 

Fastsettelse av planprogram (Narvik kommune) Uke 48 

  

Konsekvensvurderinger    uke 49 

Utarbeidelse av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser   uke 49 

Endelig planforslag til offentlig ettersyn uke 1 2018 

 


