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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Alle kommuner skal ha kommuneplan. Kommuneplanen er Narvik 
kommunes overordnede styringsdokument for ønsket samfunnsutvikling, 
og et redskap på hvordan kommunen skal møte nye og endrede 
utfordringer i et langsiktig perspektiv.  Bystyret fattet vedtak den 
27.09.12 i sak om planstrategi 2011-2015 at kommunen skal revidere 
sin kommuneplan samfunnsdel i 2013.  

 
1.2 Hensikten med planprogrammet  
Et planprogram er første steg i arbeidet med revisjonen av 
kommuneplanen. Planprogrammet skal klargjøre formålet med 
planarbeidet og avklare rammer og premisser for den videre prosessen. 
Planprogrammet skal også belyse opplegg for medvirkning.  

1.3 Hva er en kommuneplan  
Kommuneplanen er hjemlet i plan og bygningsloven av 2009 kapitel 11. 
Hensikten med kommuneplanen er at den skal ivareta både kommunale, 
regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen 
skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien.  
 
Målet med kommuneplanprosessen  

• Utarbeide visjoner, mål og strategier for Narviksamfunnet mot 
2030  

• Utarbeide mål og langsiktige strategier for arealplanen 
• Utarbeide en kommuneplan som er et overordnet politisk og 

administrativt verktøy og skal fungere som et helhetlig og solid 
fundament for den langsiktige og bærekraftige 
samfunnsutviklingen av Narviksamfunnet 

1.4 Rammeverk for kommuneplanen  
De statlige forventningene til kommunal -og regionalplanlegging skal 
legges til grunn for planarbeidet. De nasjonale forventningene er 
retningsgivende og ikke bestemmende. De nasjonale forventningene er  

• Klima og energi  
• By –og tettstedsutvikling  
• Samferdsel og infrastruktur  
• Verdiskapning og næringsutvikling  
• Natur, kulturmiljø og landskap  
• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø  
 

Regional planstrategi vedtatt av fylkestinget 11.06.12 vedtok at man skal 
revidere regionalplan for Nordland. Regionalplan har et tidsperspektiv 
mot 2030. Planen har vært på høring og vedtas av fylketinget i februar 
2013. Planforslaget har følgende målområder:  

• Livskvalitet  
• Livskraftige lokalsamfunn og regioner 
• Verdiskapning og kompetanse 

 
I vedtatte planstrategi har man lagt følgende til grunn som fokusområder 
for kommuneplanen:  

• Befolkningsstruktur  
• Økonomi  
• Folkehelse  
• tilrettelegging for næringsliv og arbeidsplasser 

 

 
Hva sier loven om 
kommuneplan  
PBL §§ 11-1 , 11- 3  
 
«Kommuneplanen skal 
ivareta både kommunale, 
regionale og nasjonale 
mål, interesser og 
oppgaver og bør omfatte 
alle viktige mål og 
oppgaver i kommunen. 
Den skal ta utgangspunkt i 
den kommunale 
planstrategien og legge 
retningslinjer og pålegg fra 
statlige og regionale 
myndigheter til grunn»  
 
”Kommuneplanens 
samfunnsdel skal legges til 
grunn for kommunens 
egen virksomhet og for 
statens og regionale 
myndigheters virksomhet i 
kommunen. 
Kommuneplanens 
handlings handlingsdel gir 
grunnlag for kommunens 
prioriteringer av ressurser, 
planleggings –og 
samarbeidsoppgaver  og 
konkretiserer tiltakene 
innenfor kommunens 
økonomiske rammer.”  
 

 

Gjeldende 
kommuneplan  
 
Gjeldende kommuneplan 
ble vedtatt i 1999. Planen 
bygger på to hovedmål og 
sju delmål.  
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2. Utfordringer og muligheter for Narviksamfunnet    

2.1 Utviklingstrekk av Narviksamfunnet  
I henhold til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Narvik kommune ha en stabil økning av 
folketallet frem mot 2035. Pr 01.01.12 hadde Narvik kommune 18 473 innbyggere. Demografien i 
Narvik kjennetegnes av øking av antall eldre og en nedgang i antall yrkesaktive. Narvik kommune 
vil oppleve at antall grunnskoleelever fortsetter å synke i planstrategiperioden.    
 
Arbeidsplasser og boligtilbud er grunnleggende for det å skape vekst og velferd. Mange aktører 
må ta et ansvar for rammevilkårene for arbeidsplassutvikling. Kommunen kan bidra med 
tilrettelegging av infrastruktur, tomter og veiledning. Arealplanlegging er en viktig del av å sikre 
bærekraftig utvikling i kommunen. Ulike næringer har ulikt behov. Husholdningsrettede næringer 
som detaljhandel og kultur søker seg inn mot sentrum og høy konsentrasjon av befolkningen. 
Arealene skal ha tilgjenglighet til både overordnet vegnett, kollektivtrafikk og høy 
parkeringsdekning. Det samme gjelder bedriftsrettede næringer. Enkelte bedrifter har en negativ 
effekt i form av støy, støv, lukt eller risiko for ulykker. Disse er derfor avhengig av en lokalisering 
som sikrer næringene langsiktighet og effektiv skjerming. For å sikre tilrettelegging for at personer 
ønsker å flytte til Narvik er det viktig å sikre tilgang på arbeidsplasser med fokus på arbeidsplass 
nr 2.  
 
Gjennom tilrettelegging for varierte bo- og boligtilbud vil kommunen være med å legge grunnlaget 
for utvikling av kommunens attraktivitet og det å bidra til bolyst. Behovet for areal til boliger styres 
i hovedsak av befolkningsgrunnlaget og befolkningsveksten. Størrelsen på husholdningene vil ha 
betydning på hvilke boligtyper som det tilrettelegges for.  Det skal også tilrettelegges for personer 
med behov for bistand på boligmarkedet. Differensiert boligmasse vil være et viktig ledd for sikre 
alle i befolkningen ett godt bomiljø.  
 
By -og tettstedsutvikling skal være med på å gi mulighet for sosialt og fysisk utfoldelse, rikt 
kulturliv og samfunnsdeltakelse for alle befolkningsgrupper. Å legge til rette for barn, unge, eldre 
og personer med nedsatt funksjonsevne er viktig for å sikre den bærekraftige utviklingen. 
Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig 
for alle og forhindre diskriminering.  
 
Narvik er et logistikk og kommunikasjonsknutepunkt. KDP – Narvikhalvøya skisserer flere 
utfordringer innenfor temaene samferdsel og infrastruktur som ikke i tilstrekkelig grad er 
behandlet i KDP Narvikhalvøya. Dette gjelder E6 gjennom sentrum av Narvik, kollektivtransport 
og gang- og sykkelvegnett. Kollektivtilbudet må sees i sammenheng med Hålogalandsbrua og 
framtidig regulering og utvikling av Øyjord. Ved ferdigstillelse av Hålogalandsbrua og forventet 
etablering av ny handel og næring i Bjerkvik kan en forvente økt trafikk i fremtiden. Kryssingsspor/ 
dobbeltspor på Ofotbanen er vurdert til å være en kritisk suksessfaktor for fremtidig utvikling av 
infrastrukturen og tilretteleggingen av den økte aktiviteten og behov for transport til og fra 
Narvikområdet.  
 
Kommunen spiller en viktig rolle i energiomleggingen og effektiviseringen av energibruk. 
Kommunen har ulike roller innenfor dette temaet. Kommunen er både politisk og kommersiell 
aktør, tjenesteyter, myndighetsutøver, innkjøper, eiendomsbesitter og har ansvar for planlegging 
og tilrettelegging for gode bomiljøer for befolkningen. Kommunen har med virkemidler som disse 
rollene medfører mulighet til å bidra til å redusere utslipp av klimagasser og til å gjennomføre 
energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige energiformer.   
 
Narvik kommune opplever en økning i antall eldre. Dette vil medføre et økende omsorgsbehov. 
Samtidig opplever Narvik et økende antall unge med behov for bistand fra det kommunale 
tjenesteapparatet. Fokus på forebygging og folkehelse er viktig å redusere sykdom, skader og 
behovet for kommunale tjenester 
 
Det viktig å skape trivsel og gode oppvekstforhold for de unge. Barnehagesektoren er et 
strategisk område for vurdering av kommunens attraktivitet mht tilflytting av småbarnsforeldre. 
Ungdom trenger oppfølging slik at de blir stimulert og motiverte til å utdanne seg til kompetente 
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yrkesutøvere. Dette vil i neste omgang gi et konkurransefortrinn for det lokale næringsliv mht. 
rekruttering av arbeidstakere. 
 

2.2 Fokusområder  
Utfordringene bygger videre på bystyrets vedtatte kunnskapsgrunnlag til planstrategien, samt 
rammene som det pekes på i kapitel 1. Følgende temaer vil bli nærmere beskrevet i 
kommuneplanen:   
 

• Overordnede mål og visjoner  
• Folkehelse  
• Demografiske utfordringer  
• Oppvekst  
• Helse, omsorg og sosiale tjenester  
• Attraktivitet og omdømme  
• Transport, kommunikasjon og infrastruktur  
• Miljø og bærekraftig utvikling  
• Tettsted og byutvikling  
• Verdiskapning og næringsliv  
• Regional og nasjonal posisjonering  
• Kommunen som organisasjon  
• Frivillig sektor  
• Samfunnssikkerhet og bedreskap  
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3. Forholdet til kommuneplanens arealdel   
 
Kommuneplanen bør omfatte en drøftning av kommunens valg knyttet samfunnsutvikling herunder 
langsiktige arealbruk og miljøutfordringer. Kommuneplanens samfunnsdel bør legges opp slik at den også 
danner grunnlaget for kommuneplanens arealdel.  
I vedtak om planstrategi har man vist til hvilken tid de ulike planene skal revideres.  
 
Dette legges særlig vekt på :  
 

• Utviklingen av flyplassområdet ved nedleggelse av Framneslia flyplass 
• Fremtidig plassering av malmutskipning  
• Utvikling av Ofotbanen  
• Sentrumsutvikling  
• Skape attraktive bomiljøer 
• Universell utforming  
• Sikring av grøntarealer  
• Landbruk   
• Trafikk og parkering  
• Kulturminner  
• Vann og sjøarealer  
• Fritidsbebyggelse  
• Utvikling av næringsarealer  
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4. Organisering og fremdrift  
 
4.1 Organisering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Fremdrift  
 

 feb mars april mai juni aug sept okt nov des jan feb mars 
 
Oppstart og 
kunngjøring av 
planprogram  

x             

Høring planprogram 
 

x x x           

Endelig fastsettelse 
av planprogram  

   x          

Arbeid i 
Prosjektgruppe, og 
styringsgruppe,  
’innhenting av 
analyser og 
kunnskap  

x x x x x x x x x x x x  

Høring/offentlig 
ettersyn plan  

           x x 

Endelig vedtak              x 

Oppdragsgiver 
Narvik Bystyre 

Styringsgruppe  
Formannskapet  

Planansvarlig  
Rådmannen  

Prosjektledelse:  
Areal -og 
samfunnsutvikling  

Interne referansegrupper 
Enheter 
politiske komiteer 
Ungdomsrådet  
Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Barnas talsperson  
Kommunale AS og KF  
 
  
 

Eksterne referansegrupper 
Fylkesmannen 
Lag og foreninger 
Bruker og 
interesseorganisasjoner 
Næringslivet  
Frivillige organisasjoner  
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5.  Medvirkning og informasjon  
 
Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt rundt aktuelle 
planutfordringer, og at alle sikres mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene 
i planprosessen.  
 
Igangsetting av planarbeidet kunngjøres i Fremover og på kommunens internettsider, og samtidig 
legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Etter høringsperioden for planprogrammet vil 
innspillene bli vurdert før det blir lagt frem et revidert planprogram for politisk behandling og endelig 
vedtak.  
 
Utarbeidelsen av planforslag vil skje på bakgrunn av fastsatt planprogram, og ulike råd, utvalg og 
interessegrupper vil bli involvert i arbeidet. Barn og unges interesser vil blant annet bli ivaretatt gjennom 
medvirkning fra barnastalsperson.   
 
Det vil legges opp til et medvirkningsopplegg innenfor de ulike fasene i planprosessen slik at man gir 
mulighet til at mange aktører har mulighet til å komme med innspill.  
 
Det legges opp til følgende medvirkning – og informasjonsareaer  i prosessen :  

• Høringer  
• Folkemøter  
• Fremtidsverksted / idemylderingsmøter  
• Aktivt bruk av kommunens nettside  

 
5.1 Innspill 
Har du innspill, kommentarer eller synspunkter til kommuneplanen kan du sende dem til 
postmottak@narvik.kommune.no merket sak 13/132 kommuneplan eller bruke den elektroniske 
protalen som du finner på kommunens internettside.  
 
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med enhetsleder ved areal –og 
samfunnsutvikling Marianne Dobak Kvensjø på epost marianne.dobak.kvensjo@narvik.kommune.no 
eller telefon 769 13519 eller mob 93427786 
 
Følg med på Narvik kommunes hjemmeside www.narvik.kommune.no for fortløpende informasjon om 
planprosessen  
 
 

 

mailto:postmottak@narvik.kommune.no
mailto:marianne.dobak.kvensjo@narvik.kommune.no
http://www.narvik.kommune.no/
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