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Prinsippavklaring for detaljregulering Midte Gardsti 

 
Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende 

 
Narvik bystyre ønsker ikke at det settes i gang detaljregulering av Midte Gardsti, gbnr. 44/5 til 

boligbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting. Narvik bystyre vedtar, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-8, at planinitiativet stoppes. 

 

Møtebehandling fra Komite for plan og næring 14.02.2019 

 

PLAN - behandling: 

Arne K. Schille-Rogmo erklærte seg inhabil og fratrådte. Komiteen godkjente dette. 13 av 15 

voterende tilstede.  

Vurdert av kommuneadvokaten 14.2.19 (07/4567-12). Inhabil - fvl §6, annet ledd. 

 

Saksordfører: May Kristin Fjell 

 

SV kommer tilbake til realitetsbehandling av saken i bystyret. 

 

Tina Denstad, A fremmet følgende forslag pva. A, H, V og KRF: 

 

Narvik bystyre er positiv til at det settes igang detaljregulering av Midte Gardsti, gbnr. 44/5. Narvik 

bystyre vedtar, jf. plan og bygningslovens §12-8, at planinitiativet kan videreføres. 

 

Begrunnelse: 

Omsøkte tiltak anses å være viktig for videre utvikling av lokalsamfunnet. Arealet ligger inntil 

eksisterende boligområde og tiltaket kan bidra til også å løse trafikale utfordringer i området. 

Tiltakshavet vil erverve annet nærliggende areal og søke dette omgjort til LNF-område til erstatning 

for arealet som i dette vedtaket omgjøres fra LNF, Nye Narvik blir dessuten en kommune med 

betydelige og gode dyrkbare LNF-området fra 1.1.2019. 

 

Votering: 



Rådmannens forslag - fikk 3 stemmer og falt 

Tina Denstads forslag - vedtatt mot 3 stemmer 

 

PLAN-004/19 vedtak: 

Narvik bystyre er positiv til at det settes igang detaljregulering av Midte Gardsti, gbnr. 44/5. Narvik 

bystyre vedtar, jf. plan og bygningslovens §12-8, at planinitiativet kan videreføres. 

 

Begrunnelse: 

Omsøkte tiltak anses å være viktig for videre utvikling av lokalsamfunnet. Arealet ligger inntil 

eksisterende boligområde og tiltaket kan bidra til også å løse trafikale utfordringer i området. 

Tiltakshavet vil erverve annet nærliggende areal og søke dette omgjort til LNF-område til erstatning 

for arealet som i dette vedtaket omgjøres fra LNF, Nye Narvik blir dessuten en kommune med 

betydelige og gode dyrkbare LNF-området fra 1.1.2019. 

 

 

Møtebehandling fra Bystyret 28.02.2019 

 

BYST - behandling: 

Tina Denstad fremmet pva A, H, V, KrF og FRP følgende forslag til endring av begrunnelse: 

 

Omsøkte tiltak anses å være viktig for videre utvikling av lokalsamfunnet. Arealet ligger i tillegg inntil 

eksisterende boligområde, og tiltaket kan bidra til også å løse store trafikale utfordringer i området. 

 

Bror Martin Hansen, MDG, fremmet rådmannens innstilling i saken. 

 

Votering: 

Bror M Hanssens forslag - 4 stemmer og falt 

Komiteens innstilling med forslag til endring begrunnelse - vedtatt mot 4 stemmer 

 

 

 

BYST-010/19 vedtak: 

Narvik bystyre er positiv til at det settes igang detaljregulering av Midte Gardsti, gbnr. 44/5. Narvik 

bystyre vedtar, jf. plan og bygningslovens §12-8, at planinitiativet kan videreføres. 

 

Begrunnelse: 

Omsøkte tiltak anses å være viktig for videre utvikling av lokalsamfunnet. Arealet ligger i tillegg inntil 

eksisterende boligområde, og tiltaket kan bidra til også å løse store trafikale utfordringer i området. 

 

 

 

 

Rådmannen i  Narvik, 06.02.19 

Lars Skjønnås 

 

 

Saken oversendes Komite for plan og næring for behandling. 

 

Ordføreren i Narvik, 06.02.19 

Rune Edvardsen 

 
 

 

SAKSUTREDNING : 



 

Innledning. 
Multiconsult har på vegne av tiltakshaver Midte Gardsti AS sendt inn planforslag for etablering av 

barnehage, SFO, boliger og parkering. Planinitiativet har et formelt innhold som gir et godt 

beslutningsgrunnlag hvor administrasjonen ikke anbefalte oppstart av planarbeidet. 

 

Ved uenighetspunkter mellom forslagstiller og kommunen – kan forslagstiller kreve spørsmålet 

forelagt bystyret eller et politisk utvalg som bystyret har delegert oppgaven til, jf. Forskrift om 

behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 4. Tiltakshaver ønsker 

med dette å fremlegge saken til politisk behandling i den hensikt å få politisk aksept for planforslaget. 

 

Sammendrag. 
Multiconsult har på vegne av tiltakshaver Midte Gardsti AS v/Almar Markussen innsendt planforslag 

for etablering av barnehage, SFO, 12 boliger og parkering på gbnr. 44/5 i Beisfjord, Narvik. 

Oppstartsmøte ble gjennomført på rådhuset tirsdag 27.11.18.  

 

Det omsøkte arealet er et landbruksområde (LNFR-område) og er ikke avsatt til boligbebyggelse mv., 

jf. Kommuneplanens arealdel (heretter kalt KPA), vedtatt 02.02.2017. I følge Norsk institutt for 

bioøkonomi klassifiseres arealet delvis som «fulldyrka jord» og benyttes pr. i dag til grasdyrking. 

Gjennom arbeidet med KPA har man valgt å markere arealet som et landbruksområde hvor det skal 

legges særlig vekt på at det skal sikres for jordbruksdrift i et langsiktig perspektiv.  

 

Gbnr. 44/5 var opprinnelig på i overkant av 9 daa dyrkbar eller dyrka mark. På ca. 5,9 daa av dette har 

tiltakshaver over flere år fjernet matjord. Resterende areal, om lag 3 daa, har vært drevet som 

jordbruksareal inntil nylig. Ved kommunens befaring 21.11.18 ble det registrert at tiltakshaver igjen 

var i ferd med å fjerne jord. Kommunens landbruksmyndighet fattet vedtak 22.11.18 hvor det ble gitt 

stoppordre med umiddelbar virkning. Avgjørelsen ble påklaget av tiltakshaver til Fylkesmannen som 

opprettholdt kommunens vedtak og gav et forhåndsvarsel om mulig illeggelse av tvangsgebyr om ikke 

nødvendige søknader etter jordloven og plan-og bygningsloven sendes innen 16.01.19.  

 

Rådmannens vurdering: 
Kommunen er ansvarlig for å ha barnehageplass til barn under opplæringspliktig alder, herunder også 

for private barnehager. Bystyret i Narvik kommune vedtok i sak 041/14, datert 22.05.14, å etablere ny, 

privat barnehage i Beisfjord. Videre ble det vedtatt å gi forhåndsgodkjenning til drift av 3-avdelings, 

privat barnehage i Beisfjord.  

 

Narvik kommune ved fag- og forvaltningsenheten fattet enkeltvedtak 27.01.16, grunnet endring av 

eier og drifter av barnehagen, hvor forhåndsgodkjenning til drift av ny privat barnehage i Beisfjord ble 

gjort gjeldende for Trygge Barnehager AS. 

 

Trygge Barnehager AS har gjentatte ganger forsøkt å tilrettelegge for å få til en etablering av 

barnehage i Beisfjord. Medio 2018 forelå avtale med grunneier, og kommunen gjennomførte 

forhåndskonferanse med selskapet 17.07.18 hvor planforslaget ble presentert. Trygge barnehager AS 

planlegger barnehage i et annet område og kommunen anbefalte oppstart av planarbeidet. Status for 

prosessen er at det er varslet planoppstart samt at konsulent bearbeider planiniativ til offentlig ettersyn 

(1.gangsbehandling) i skrivende stund.  

 

Bystyret har ingen planlagt, eller vedtak om, utvidelse eller nybygging av skole eller SFO i Beisfjord. 

Det foreligger vedtak av bystyret gjennom kommuneplanens samsfunnsdel og arealdel. Bystyret har 

gjennom disse planene vedtatt føglende for utvikling av Beisfjord i febraur 2017: 

 

«Beisfjord befinner seg 13 km sør-øst for Narvik sentrum. Stedet har fine friluftsområder. Veien til 

Beisfjord er rasutsatt, noe som til tider gjør stedet helt isolert.  Gjennom dialogmøter og innspill er det 

fremmet et sterkt ønske om å avsette område for beredskapskai. Dette er synliggjort gjennom 

hensynssone.  Det er avsatt arealer til etablering av barnehage i tilknytning til arealer som i dag er 

avsatt til skole. Fremtidig sti viser muligheten for å korte ned avstanden mellom sør- og nordsiden ved 

en mulig sti/gangvei over elva. Det etableres ikke områder for offentlig og privat tjenesteyting i form 



av omsorgstjenester.  Dette har sammenheng med kommunens vedtatte boligsosiale politikk, og 

vedtatte boligpolitisk handlingsplan.  Eksisterende landbruk skal sikres i Beisfjord.  Det legges ikke 

opp til nye boligområder, men tillates fortetting i allerede eksisterende områder, Toften og Sørsiden, 

med inntil 22 nye boenheter». 

 

I forbindelse med arbeidet med KPA i 2016 fikk kommunen inn merknad fra tiltakshaver. Tiltakshaver 

ønsket da, som nå, jordbruksarealet omdisponert til bolig/næring. Dette ble ikke tatt til følge. 

Begrunnelsen var at det ikke er ønskelig med omdisponering fra landbruk til boligbebyggelse mv. 

 

Tiltakshaver har i oppstartsmøtet 27.11.18 vist til vedtak i fylkeslandbruksstyret, datert 30.05.85, hvor 

det ble gitt samtykke til omdisponering og fradeling av i medhold av §§ 54-55 i dagjeldende jordlov. 

Jordloven § 9 fjerde ledd sier at vedtak som beskrevet over blir foreldet etter 3 år. Vedtaket anses å 

ikke være gyldig og har således lite relevans for saken. 

 

Jordlova gir føringer hvor dyrka og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern. Forbudet mot omdisponering i 

jordloven § 9 første ledd lyder:  

 

«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må 

ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida».  

 

Formålet med forbudet mot omdisponering er å verne produktive arealer og jordsmonnet. Det 

grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, dvs. å sikre matproduserende areal. Således er 

tiltakshavers beskrivelse av dagens bruk av området ikke relevant. 

 

Det er ikke et absolutt forbud mot omdisponering. Jordloven § 9 annet ledd sier at det må foreligge 

«særlege høve» for å gi samtykke til omdiponering. Tiltakshaver har skissert flere elementer en 

omdisponering vil gi. Det vises til at en omdisponering bl.a. vil kunne bidra til å løse 

parkeringsbehovet for Beisfjord skole, redusere transportbehov, bedre oppholdsarealer for SFO, øke 

fortettning og møte et økende boligbehov for selskapet Heatwork mv.  

 

Landbruks- og matdepartementet rundskriv M1/2013, datert 01.07.13, pkt. 6.4.1 definerer begrepet 

«særlege høve»: 

 

«[…] Meningen med denne formuleringen er å få fram at dyrka og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern. 

Formuleringen «særlege høve» understreker viktigheten av formålet med bestemmelsen som er å bidra 

til å nå det grunnlegggende formålet for jordvernet. Dette er som nevnt i punkt 6.1 å sikre 

matproduserende areal for framtidige generasjoner.» 

 

På bakgrunn av dette tillegges heller ikke tiltakshavers oppgitte elementer stor vekt i vurderingen. 

Eksempelvis ville bosetningsbehovet kunne blitt tillagt større vekt om Beisfjord var sterkt truet av 

fraflytting, hadde stor knapphet på boligtomter mv. Dette er ikke situasjonen i dag. 

 

Avslutningsvis bør det nevnes at Fellesnemda for kommunesammenslåing Narvik, Ballangen og 

Tysfjord vedtok 19.12.18 oppstart av kommuneplan for nye Narvik kommune. Det kan være naturlig å 

se helhetlig på behovet for landbruksareal i denne prosessen. Dette da sammenslåingen med stor 

sannsynlighet vil medføre økte jordbruksarealer i sammenslått kommune. 

 

Som planprinsipp er det vesentlig at arealplaner blir fulgt, da disse har vært grunnlag for en bred 

prosess mellom befolkning, kommunen og andre myndigheter med særinteresser, hvor flere hensyn 

avveies mot hverandre.  

 

Narvik kommune har på bakgrunn av nevnte vedtak og anbefaling om oppstart av planarbeidet 

igangsatt prosess med etablering av barnehage i Beisfjord for selskapet Trygge barnehager AS. 

Kommunen finner ikke et reelt behov for etablering av flere barnehager i Beisfjord. 

 

Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av forholdene hvor man har hensyntatt vedtak, vedtatte 

planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området og det 



samfunnsgagnet en omdisponering vil kunne gi.  

 

Innstilling. 
Narvik bystyre ønsker ikke at det settes i gang detaljregulering av Midte Gardsti, gbnr. 44/5 til 

boligbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting. Narvik bystyre vedtar, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-8, at planinitiativet stoppes. 

 

Alternativ innstilling 
Narvik bystyre er positiv til at det settes i gang detaljregulering av Midte Gardsti, gbnr. 44/5 til 

boligbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting. Narvik bystyre vedtar, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-8, at planintiativet kan videreføres. 

 

Begrunnelse: 

Omsøkte tiltak anses å være viktigere enn hensynet til vern av dyrka og dyrkbar jord. 
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