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Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Toften boligfelt 
 

Delegert myndighet Møtedato Politisk saksnr. 

Hovedutvalg for plan og utvikling  192/21 
 
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til 
detaljreguleringsplan Toften boligfelt, PlanID 2020002, siste revisjonsdato 06.04.21 ut til 
offentlig ettersyn og høring i seks - 6 - uker fra utlysningsdato. 
 
 

Saksopplysninger: 
Innledning 

Fra forslagsstiller Toften Eiendomsselskap AS i samarbeid med Multiconsult Norge AS er det 
mottatt forslag til detaljregulering for Toften boligfelt, Narvik kommune. Planbestemmelser og 
beskrivelse er datert 18.12.20 og sist revidert 06.04.21. Planforslaget fremmes som 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven (heretter kalt pbl) § 12-3.  
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 13 nye eneboliger, samt 1 tomannsbolig, 
totalt 15 boenheter. Planområdet er på ca. 57 daa. Planforslaget er i tråd med overordnet 
planverk. I samråd med Narvik kommune er tiltaket ikke vurdert til å utløse krav om 
konsekvensutredning. 

Faktadel 

Planprosess 

Oppstartsmøte ble avholdt 13.02.20. Det ble meldt om oppstart av planarbeidet 17.04.20, og 
direkte berørte grunneiere, naboer og overordnede myndigheter ble tilskrevet i brev, datert 
16.04.20 med innspill frist 18.05.20. Det kom totalt 9 innspill til varsel om oppstart. 
Innspillene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. Planforslaget ble mottatt 
kommunen 18.12.2020. Etter tilbakemeldinger fra kommunen ble siste reviderte dokumenter 
mottatt 06.04.2021. For nærmere redegjørelse vises til vedlagt planbeskrivelse, 
bestemmelser og plankart datert 06.04.2021, 13.03.2021 og 15.12.2020 

Planforslaget 
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Planforslaget berører eiendommene 44/142, 44/500, 44/335, 44/336, 44/525, samt del av 
97/1 (Fjordveien). Forslagsstiller ønsker å legge til rette for etablering av boliger på 
eiendommene 44/57 og 44/490.Planområdet er på ca. 57 daa.Reguleringsområdet ligger 
innenfor areal avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel (B 2.1) Hvor det ved 
detaljregulering tillates inntil 15 nye boenheter. Planforslaget er vurdert til ikke å utløse krav 
om konsekvensutredning, jf.Forskrift om konsekvensutredninger.  
Eksisterende boliger innenfor plangrensen har adkomst fra fylkesveien 7570, Fjordveien. 
Adkomst etableres fra Fjordveien. Del av eksisterende veg innenfor planområdet reguleres til 
grønt formål, og atkomst til eksisterende boliger som benytter denne i dag får atkomst fra ny 
regulert veg. Det er i planen avsatt et areal på 1600 m2 for nærlekeplass, samt friområde på 
1900m2 (GF2) hvor det tillates etablert grillplass, sittegrupper ol. For nærmere redegjørelse 
om prosjektet vises til vedlagt planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og andre vedlegg til 
planforslaget. 

ROS 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 
utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Toften boligfelt. hvor det er vurdert 40. punkt hvorav 
7 pkt. er vurdert av tiltakshaver som aktuelle hendelser som kan medføre risiko i 
planforslaget. 

Geoteknisk vurdering 

Det er gjennomført en geoteknisk vurdering i forbindelse med detaljreguleringsplan for Toften 
boligfelt. Den konkluderer med at kravet i TEK 17 til sikkerhet mot kvikkleireskred er oppfylt 
for det foreslåtte tiltaket. 

Økonomi 

Planforslaget er av privat karakter, og forventes ikke å ha direkte innvirkning på kommunens 
økonomiplan 

Enhetsleders vurdering av planforslaget 

Landskap 

Enhetsleder vurderer tiltakets plassering som gunstig i henhold til landskapet, det er viktig å 
belyse at alle inngrep i natur og landskap vil sette sin karakter i området. Planforslaget med 
ønsket utvikling av boliger vil kun være en forlengelse av eksisterende boligfelt og vil i den 
sammenheng ikke påvirke områdets karakter til den grad at tiltaket ikke burde gjennomføres. 
Det er også viktig å løfte frem at viktige landskapselementer som elvedraget blir ikke 
vesentlig forstyrret.  

Hensynssoner og teknisk infrastruktur 

Planen legger til rette for at det etableres nye vannledninger. Spillvannsledning i Fjordveien 
har tilstrekkelig kapasitet for økt tilførsel som følge av planlagt utbygging. Tiltakshaver oppgir 
at spillvannsledning som er ønskelig er Ø160mm. Overvann antas håndtert lokalt i dagens 
planområde, med naturlig avrenning uten noen former for fordrøyning eller annet. 
Grunnlagsdata viser ikke noe eksisterende overvannsanlegg i nærheten av planområdet. 
Rådmann vil ved merknadsbehandling vurdere temaet overvann nærmere. 

Det skal i området være tilstrekkelig med slokkevann ved en realisering av planforslaget 
iforhold til brannvannforsyning. Vannverket har informert om at det skal være kapasitet til 
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uttak av 20 l/s. Enhetsleder mener at krav om slokkevann er tilstrekkelig, Rådmann vil ved 
merknadsbehandling vurdere temaet nærmere. 

Atkomst etableres fra Fjordveien. Del av eksisterende veg innenfor planområdet reguleres til 
grøntformål, og atkomst til eksisterende boliger som benytter denne i dag får atkomst fra ny 
regulert veg. Atkomstveg har en bredder på 6 meter inkludert skulder iht. håndbok N100. 
Enhetsleder vil gjøre tiltakshaver oppmerksom på at fyllinger som strekker seg utenfor 
planavgrensning vil være avhengige at reguleringsplaner som grenser til planforslaget tillater 
utfylling på gitte område dette skulle forekomme. Om tilliggende planer ikke åpner for 
fyllinger, vil hevdet ønske om fylle utenfor plangrense ikke være mulig uten utvidelse av 
plangrense, alternativt nye regulering eller innvilgelse av dispensasjon.Rådmann vil ved 
merknadsbehandling gjøre en nærmere vurdering av dette.  

Tiltakshaver har ikke sett det som nødvendig å etablere fortau i tilknytning til veg. Det finnes 
ingen føringer for at det må etableres fortau i tilknytning til veg pga. trafikkmengde. 
Enhetsleder er enige i vurderinger av håndbok N100, men vil minne på at det legges opp til å 
bevare sti traseer  inne i planområdet. Det planlegges ikke å søke om kommunal overtagelse 
av feltintern veg, SKV-2.  

 
Nordkraft opplyser at det vil være nødvendig å etablere ny trafostasjon i tilknytning til 
planområdet.Aktuell plassering av ny trafostasjon forutsetter godkjenning av grunneier for 
etablering av høyspent kabelanlegg over privat eiendom. Ettersom forholdet ikke er avklart 
på nåværende tidspunkt er det ikke avsatt et særskilt areal til trafo i reguleringsplanen. 
Enhetsleder viser til at løsning for strøm kommer frem ved prosjektering og at etablering av 
strømforsyning er ivaretatt gjennom planbestemmelsene. 

Støy 
Tiltaket legger til rette for støyfølsom bebyggelse. Hverken ny eller eksisterende bebyggelse 
ligge innenfor  rød eller gul støysone generert av trafikk langsmed Fjordveien. Det er heller 
ikke forventet at en økning i trafikk vil påvirke tiltaket eller eksisterende grad. Den største 
andel av støy er forventet under byggeperioden, Enhetsleder mener at konsekvensene av 
trafikk eller byggestøy ikke er store nok til at tiltaket ikke skal kunne gjennomføres. 
Enhetsleder viser således til planforslaget for mer informasjon. 

Friluftsliv 
Enhetsleder registrerer at friluftsområdet Durmålsslia ligger på andre siden av Mølnelva fra 
planområdet. Enhetsleder har vurdert at tiltaket ikke vil berøre adkomsten til Durmålslia. 

Enhetsleder  har også registrert stiplet traktorvei/sti mot nord, langs elvebredden av 
Mølnelva, denne berøres heller ikke av tiltaket. Dagens sti innenfor planområdet ned til 
kysset med Fjordveien vil bli opprettholdt, og ligger inne i plankartet som en illustrasjon. Stien 
er forlenget mot nord opp til regulert atkomstveg. Enhetsleder mener stiene er ivaretatt ved 
kartfesting.  

Trafikkforhold 
Det er i dag en eksisterende ÅDT (årsdøgntrafikk) på 930 kjøretøy ved en realisering av 
planforslaget vil tallet øke til 1018 ÅDT. Enhetsleder kan ikke se at trafikkforholdene vil 
påvirkes i en slik karakter at tiltaket ikke burde realiseres. 

Naturmangfoldloven 
Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning eller viktige 
artsforekomster innenfor planområdet, det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller 
naturtyper som er vurdert som svært viktige, viktige eller lokalt viktige. Det er ikke registrert 
prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter innenfor planområdet 
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Enhetsleder viser til saker som berører naturmangfold skal i henhold til naturmangfoldloven § 
7 vurderinger og vektlegging av §§ 8-12 fremgå av vedtaket. Planforslaget vurderes til ikke å 
ha særlig innvirkning på det biologiske mangfoldet eller de landskapsmessige kvalitetene i 
området. Planforslaget vurderes i tilstrekkelig grad til å ivareta kravene 
jf.Naturmangfoldloven.  

Kulturminneloven 
Det er ikke registrert kulturminner i området som blir berørt av tiltaket, krav til aktsomhet 
følger direkte av kulturminneloven. Planforslaget vurderes ikke til å medføre konsekvenser 
for kulturminner eller kulturmiljø.  Enhetsleder gjør likevel tiltakshaver oppmerksom på, at 
dersom det påtreffes automatisk fredete kulturminner, som ikke tidligere er kjent, jamfør 
Kulturminneloven § 4, må arbeidet stanses i den grad det kan berøre kulturminnet jf. 
Kulturminneloven § 3. Rette myndighet må varsles umiddelbart, jf. Kulturminneloven § 8, 2. 
ledd. 

ROS-analyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 
utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Toften boligfelt. Hvor det er vurdert 40. punkt hvorav 
7 var aktuelle for Tiltaket. Enhetsleder vurderer at ROS- analysen har vurdert tilstrekkelig 
med hendelser og risiko knyttet opp til tiltaket. Rådmann vil ved merknadsbehandling gjøre 
en nærmere vurdering. 

Geoteknisk vurdering 

Tiltakshaver har gjennomført en geoteknisk vurdering i forbindelse med planforslaget. 
Resultatene indikerer faste masser. Det er ikke indikasjon på sprøbruddmateriale. 
Sonderingene er avsluttet i løsmasser og berg er ikke påtruffet. Det vurderes at kravet til 
sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK 17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende tiltaket 
(Multiconsult, 10220535-RIG-NOT-001). Rådmann vil ved merknadsbehandling gjøre en 
nærmere vurdering. 

Innspill og medvirkning 
Slik Enhetsleder vurderer planforslaget, er innspill til oppstart tilfredsstillende kommentert og 
ivaretatt i planprosessen. Krav til medvirkning vurderes som ivaretatt. 

Forhold til bærekraftsmålene 

Narvik kommune legger til grunn FNs bærekraftsmål i sine planer og arbeid. Enhetsleder 
vurderer at planforslaget er i tråd med intensjonene i disse målsetningene. Det trekkes særlig 
frem bærekraftsmål 11 bærekraftige byer og lokalsamfunn. 

Konklusjon 
Enhetsleder har etter en samlet vurdering kommet frem til at planforslaget er tilstrekkelig 
grunngitt og dokumentert, og er utført i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk og 
kommunens overordnede planer. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes 
på høring med høringsfrist på 6 uker. 
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Med hilsen 
 
 
Marianne Dobak Kvensjø Preben Sommer 
Enhetsleder Arealplanlegger 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 

Vedlegg: 
Plankart 1485179 
Planbestemmelser_rev01 120321 1485178 
Planbeskrivelse_rev02 060421 1485177 
10215830-RIVA-NOT-001 (183113) 1485172 
10215830-RIVA-TEG-Oversiktsplan VAO_GH001 (183119) 1485174 
10215830-RIVass-NOT-001 Flomfarevurdering (183111) 1485173 
10220535-RIG-NOT-001 (183118) 1485175 
Mottatte innspill- planinitiativ 1485176 

 
Kopi til: 
Toften Eiendomsselskap AS Tømmerbakkveien 75 8522 BEISFJORD 

 
 


