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Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. §§ 12-11, legges forslag til detaljregulering for Ny 
ungdomsskole Narvik, datert 09.04.2018, revidert 24.05.2018 ut til offentlig ettersyn og sendes på 
høring i åtte -8- uker fra utlysningsdato. 
 

 

Møtebehandling fra Komite for plan og næring 07.06.2018 
 

PLAN - behandling: 
Votering: Rådmannens forslag - enstemmig vedtatt 

 
PLAN-011/18 vedtak: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. §§ 12-11, legges forslag til detaljregulering for Ny 
ungdomsskole Narvik, datert 09.04.2018, revidert 24.05.2018 ut til offentlig ettersyn og sendes på 
høring i åtte -8- uker fra utlysningsdato. 
 
 
 
 

Rådmannen i  Narvik, 28. mai 2018 

Lars Norman Andersen 

 
Saken oversendes Komite for plan og næring for behandling. 

 

Ordføreren i Narvik, 29. mai 2018 



Rune Edvardsen 
 

 

 

SAKSUTREDNING : 
 

Innledning. 
Fra Sweco Norge AS er det på vegne av forslagsstiller, Narvik kommune, Enhet byggforvaltningen, 
mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Ny ungdomsskole Narvik. Planforslaget fremmes som 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven (PBL) § 12-3. 
 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for bygging av ny ungdomsskole for Narvik i tillegg til 
flerbrukshall. Bystyret vedtok 15.06.2017 igangsetting av prosjektering av ny ungdomsskole lokalisert 
til området til tidligere Parken ungdomsskole. 
 

Faktadel. 
Planforslaget består av: 

· Plankart i målestokk 1:1000 datert 09.04.2018 
· Reguleringsbestemmelser datert 09.04.2018, revidert 24.05.2018 
· Planbeskrivelse datert 09.04.2018, revidert 24.05.2018, med vedlegg 

 
Planforslaget omfatter området med tidligere Parken ungdomsskole i tillegg til deler av Guldbrandsons 
park og fotballøkke/isbane ved skolen. Området eies i hovedsak av Narvik kommune, mens en mindre 
del eies av LKAB Norge AS. 
 
Området er avsatt til Parken ungdomsskole, offentlig og privat tjenesteyting, i kommuneplanens 
arealdel (KPLA) vedtatt 02.02.2017. Det er gitt bestemmelser om detaljregulering. 
T 1.3 Parken ungdomsskole, offentlig og privat tjenesteyting  

Forhold avdekt i konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse skal vurderes og sikres 
ved utarbeidelse av detaljregulering, jf bestemmelser i kap 2. Trafikksituasjon, 
trafikksikkerheten, samt adkomst og veg skal vurderes og løses i detaljreguleringen. Forhold 
knyttet til vann, avløp og overvann må avklares og løses i detaljreguleringen før det tillates 
utbygging. 
Området skal ivareta funksjon som strøkslekeplass og tilrettelegging for barn og unge skal 
vektlegges. Det skal sikres allmenn tilgang tilgrensende grøntarealer og til skolens utearealer. 
Utnyttingsgrad og byggehøyde fastsettes i detaljreguleringsplanen. Byggehøyde skal tilpasses 
stedets omgivelser. 

 
Reguleringsplaner i området er: 

· Detaljreguleringsplan N-3.23 Ungdoms-/husmorskole Guldbrandsons park, vedtatt 
10.09.1964 

· Detaljreguleringsplan N 3.42 Reguleringsendring for område Bjørnsons vei -Parken skole, 
vedtatt 29.08.1989 

· Detaljreguleringsplan E6 Narvik tunnelen og Kongens gate Narvik, vedtatt 15.12.2016 

 
Som følge av vedtak i Narvik bystyre 15.06.2017 er to tidligere ungdomsskoler på Narvikhalvøya 
sammenslått og midlertidig lokalisert på Framnes i påvente av ny ungdomsskole innenfor 
planområdet. Narvik bystyre vedtok 19.04.2018 å gå videre med forprosjekt for nybygg etter 
passivhusstandard for 450 elever med opsjon for 600 elever i tillegg til flerbrukshall og opsjon for 
turnhall. 
 
I planbeskrivelsen fremgår det av reguleringsplanen vil tilrettelegge for å etablere et skolebygg på ca. 
8000 m2 BTA (bruttoareal) med kapasitet til ca. 600 elever og ca. 75 lærere, samt muligheter for 
etablering av flerbrukshall med turnhall på ca. 3000 m2 BTA. Planforslaget har utnyttelsesgrad BYA 
(bebygd areal) på 40% og differensiert tillatt byggehøyde innenfor byggeområdet på kote 65 og 68 



som vist på plankartet. Planforslaget tar høyde for både utvidelse av dagens bebyggelse og riving/ 
nybygg. 
 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 09.11.2017. Berørte naboer og myndigheter ble tilskrevet 
ved brev datert 21.11.2017, og planoppstart ble annonsert i dagspressen Fremover 22.11.2017. Det er 
også avholdt møte med barnas talsperson og rektor, medvirkningsprosess med elevråd på tidligere 
Parken ungdomsskole og åpent møte 07.03.2018. Invitasjon til medvirkning regnes som ivaretatt. 
 
Til planoppstart ble det mottatt 7 innspill. Innspill i planleggingsfasen er sammenfattet og kommentert 
av konsulenten i eget vedlegg. ROS-analyse er gjennomført, kort oppsummert i planbeskrivelsens 
kapittel 5 og følger saken som eget vedlegg. 
 
For nærmere redegjørelse vises til vedlagt plankart datert 09.04.2018, reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse med vedlegg datert 09.04.2018, revidert 24.05.2018. 
 

Økonomi. 
Selve planforslaget vil ikke ha direkte innvirkning på kommunens økonomiplan. Forhold som gjelder 
bygging av ny skole, flerbrukshall og turnhall med nødvendig infrastruktur vil behandles som egen sak 
med tilhørende finansieringsplan. 
 

Rådmannens vurdering: 
Det vises til KPLA og bestemmelser og planbeskrivelse for Parken ungdomsskole. Planområdet er i 
hovedsak avsatt til offentlig og privat tjenesteyting og park, og rådmannen vurderer planforslaget til i 
hovedsak å være i tråd med KPLA med de justeringene som er gjort mellom park og byggeområdet.  
 
KU-vurdering (konsekvensutrednings-vurdering) 
Planforslaget er vurdert i henhold til Forskrift om konsekvensutredning §§ 2 og 3. Etter oppstartsmøte 
og varsling ble det gjort ny vurdering 17.01.2017 etter innspill fra fylkesmannen i Nordland. I KU-
vurderinga er det beskrevet av planforslaget vil legge til rette for utbygging av skole på 7000 m2 og 
flerbrukshall med turnhall på 2500 m2, totalt 9500 m2 BRA (bruksareal). I planbeskrivelsen er 
fremtidig BTA angitt til 8000+3000=11000m2. Arealet vil være innenfor grensen på 15000 m2 BRA i 
forhold til forskriften om konsekvensutredning § 6 bokstav b) og vedlegg I pkt 24. I forhold til dagens 
bebyggelse på ca 6600 m2 BRA vil dette bli en mulig økning på 3000 m2 BRA. Planforslaget er også 
vurdert i henhold til samme forskrifts § 8 a) jf § 10 og vedlegg II pkt 11 j). Planforslaget vil medføre 
virkninger for omgivelsene, men ny bebyggelse/ tiltaket vil etter rådmannens vurdering ikke få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn og er derfor vurdert å ikke utløse krav om KU. Rådmannen 
viser her til vedlagte KU-vurdering og slutter seg til denne. 
 
Utnyttelsesgrad og landskap 
Utnyttelsesgraden BYA er satt til 40 % med tillatte byggehøyder. Rådmannen mener det i tillegg kan 
vurderes å sette maksimalt tillatt BRA for byggeområdet i samsvar med planlagt bebyggelse slik det er 
angitt i planbeskrivelsen. Dette kan vurderes i forbindelse med merknadsbehandlinga. Det er utført en 
landskapsvurdering i planbeskrivelsens kapittel 7.5, hvor tiltakets fjern- og nærvirkning er godt belyst. 
I tillegg er det gjort sol-/skyggeanalyse som viser virkning på nærliggende bebyggelse. De nærmeste 
beboerne vil bli ytterligere påvirket at det tillates en etasje ekstra i forhold til dagens bebyggelse. 
Rådmannen mener likevel at behovet for en god løsning for ny skole må vektlegges mer enn hensynet 
til den omkringliggende bebyggelsen. Det er fordeler med å bygge en flerbrukshall stedet for 
nødvendige gymsaler til skolen, det vil heller ikke være den store arealmessige forskjellen. Det vil 
også være fordeler med lokalisering av turnhall sammen med en flerbrukshall. Rådmannen mener 
imidlertid at plassering av turnhall må vurderes nærmere i forbindelse med merknadsbehandlinga.  
 
Trafikale forhold 
Det er utført en trafikkanalyse ut fra planlagt utnyttelse av området, det vises til kap 6.5 og 7.3 i 
planbeskrivelsen og analysen i eget vedlegg. Analysen viser at skolen vil generere en ÅDT på 210, 
mens flerbrukshallen og turnhallen beregnes til å få en ÅDT på totalt 1270 og den største økningen. 
Det er ikke oppgitt ÅDT for dagens (tidligere) skole. Rådmannen mener det er positivt at det 
planlegges tiltak for å sikre at skolegården og området nord for planlagt skole, ikke benyttes til 



parkering, men ser også at en flerbrukshall med turnhall vil medføre en vesentlig større trafikk enn 
kun skolen. Forslaget legger opp til færre parkeringsplasser for biler i forhold til 
parkeringsmulighetene ved de to tidligere ungdomsskolene på Narvikhalvøya. Rådmannen mener 
dette er i samsvar med overordnet mål om redusert bilbruk og i samsvar med KPLA. Planforslaget 
legger til rette for sykkelparkering under tak og atskilt bilparkering, noe som er i samsvar med innspill 
fra elevstyrene ved Framnes og Parken. Rådmannen mener det er viktig å sikre trygge og effektive 
gang/sykkelveger til og fra skole og nærmeste busstopp, også frem til ny løsning er bygd ut i henhold 
til reguleringsplanen for E6 Narviktunnelen og Kongens gate. Rådmannen viser til kommunedelplan 
for kollektivtransport og arbeidet som pågår med Bypakke Narvik hvor man løser forhold knyttet til 
gang/sykkel/kollektiv. Tiltakene for gående og syklende også anbefalt i ROS-analysen. Universell 
utforming av samferdselsanlegg er sikret i reguleringsbestemmelsene. 
 
Natur, friluft og barn og unge 
Området er allerede utbygd, men grenser til et viktig friluftsområde i Narvik, Furuholtet med 
Guldbrandsons park. Både dette området og “Parkenbanen” nord for skolen er mye brukt av barn og 
unge, både sommer og vinter. Dette er også registrert i barnetråkkrapporten for Narvikhalvøya. 
Rådmannen mener planforslaget i stor grad ivaretar fortsatt bruk av områdene og tilgjengeligheten til 
disse. Det er positivt at det legges til rette for at friluftsområdet i større grad brukes som læringsarena 
og aktivitetsområde for barn og unge. Det vil være viktig videre i prosessen å vurdere nærmere 
plassering av turnhall slik at disse områdene kan opprettholdes som leke- og aktivitetsområder både 
sommer og vinter.  
 
I medvirkningsprosessene har elevene uttrykt ønske om møblering i skolegården, ballbinge med 
tribune, akebakke, sykkelbane, løpebane og flere tiltak for økt trivsel. Notat fra medvirkning med 
elevrådsstyrene ved Framnes og Parken er vedlagt planforslaget. Rådmannen mener det er viktig å 
tilrettelegge for gode uteområder i tilknytning til skolen både for elever og lokalbefolkningen, noe 
planforslaget langt på vei ivaretar. Områdets opparbeiding og bruk som strøkslekeplass er også sikret i 
reguleringsbestemmelsene. Slik rådmannen vurderer planforslaget er det gjort en naturlig justeringen 
mellom områdene som er avsatt til byggeområde og park i KPLA slik at intensjonen med planen 
ivaretas. Forslag til landskapsplan/utomhusplan er vedlagt planforslaget. 
 
Kulturminner, Naturmangfoldloven 
Det er ikke registrert kulturminner i området, og aktsomhetsbestemmelse er tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene. I saker som berører naturmangfold skal i henhold til naturmangfoldloven 
(nml) § 7 vurderinger og vektlegging av §§ 8-12 fremgå av vedtaket. Området som reguleres er i 
hovedsak utbygd med skole. Det er ikke kjente registreringer i området, og ut fra konkret vurdering i 
terrenget er det ikke gjort videre undersøkelse for å øke kunnskapsgrunnlaget for planområdet, eller 
vurdert tiltak i forhold til føre-var-prinsippet, jfr. naturmangfoldloven §§ 8 og 9. Planforslaget 
vurderes til at det ikke vil påføre nye eller fremtidige belastninger på eksisterende naturmangfold selv 
om tilgjengeligheten til Furuholtet med Guldbrandsons park ivaretas og det legges til rette for bruk av 
området. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 10, 11 og 12 er av den grunn ikke tatt 
ytterligere stilling til. Rådmannen er enig i vurderingen om at planforslaget vurderes til ikke å ha 
særlig virkning på det biologiske mangfoldet eller den landskapsmessige kvaliteten i området. 
Planforslaget vurderes i tilstrekkelig grad til å ivareta kravene naturmangfoldloven. 
 
Andre forhold 
I innspill fra DSB er det opplyst om ansvarsforhold rundt både tilfluktsrom i dagens skole og 
tilfluktsrom i fjell, eid av Narvik kommune. Dersom disse skal avvikles/saneres vil det måtte følge 
gjeldende regelverk i egne prosesser. 
 
Planforslaget redegjør etter rådmannens vurdering tilstrekkelig for øvrig infrastruktur for planlagt 
bebyggelse, dette er også i nødvendig grad sikret i reguleringsbestemmelsene. 
 

Konklusjon. 
Slik rådmannen vurderer planforslaget er det tilstrekkelig redegjort for utbygging og de konsekvenser 
det vil medføre for omgivelsene og berørte parter. Reguleringen av området gjør det forutsigbart for 
utbygging av ny ungdomsskole med flerbrukshall og turnhall. Momenter i rådmannens vurderinger 



vurderes under sluttbehandling av planforslaget. Ut fra en samlet vurdering anbefaler rådmannen at 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. På grunn av sommerferie i høringsperioden, anbefaler 
rådmannen at fristen settes til 8 uker av hensyn til medvirkning. 
 
Dersom komiteen ikke ønsker å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn må dette begrunnes. 
 
 

Forslag til vedtak. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. §§ 12-11, legges forslag til detaljregulering for Ny 
ungdomsskole Narvik, datert 09.04.2018, revidert 24.05.2018 ut til offentlig ettersyn og sendes på 
høring i åtte -8- uker fra utlysningsdato. 
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