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Høring av Riksantikvarens forslag til revisjon av NB! - Narvik. Sak 20/09974 
 
Narvik kommune er positiv til at hovedgrepene og intensjonene i stortingsmelding nr 16 legges til 
grunn. Kommunen ser også svært positivt på at FN bærekraftsmål aktivt brukes i 
kulturmiljøpolitikken for sikre en god lokal utviklingen. Narvik kommune jobber med en ny 
kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, hvor disse temaene også inngår.   
 
Vi har følgende konkrete innspill 
 
Til forslag på endring på kulturmiljøavgresning K104 Narvik sentrum.  
Kommunen ber om at området Dronningensgate sør ikke tas med. Vi ser ikke denne nye 
avgrensingen som hensiktsmessig.  
 
Når det gjelder utvidelsen mot nord er kommunen i utgangspunktet positiv. Vi vil allikevel bemerke 
at for deler av området har kommunen planer for transformasjon, og at det tidligere har vært 
gjennomført en internasjonal arkitekt konkurranse, European. Det er viktig at det ikke lenges hinder 
for kommunens ønskede utvikling, men at det legges opp til god balanse mellom ulike hensyn. I 
samme området er flere bygninger av kulturhistorisk verdi som Verdensteateret, Astrupgården, 
Thorsengården og Iversengården.  Vi er positiv til at dette tas med i utvidelsen.  
 
Til forsalg på endring kulturmiljø k104 Narvik trekanten  
Narvik kommune har hatt en stor transformasjon i dette området. Området er en viktig del av 
kommunens industri og næringsutvikling satsning , men har også en nylig etablert en handelspark. I 
løpet kort tid vil kommunen starte opp planarbeid  i indre havn som vil avklare bruk av deler 
området.  
 
Vi er positiv til at hovedformålet som viser at man ikke skal hindre dagens drift eller videre endring 
og utvikling, men at det ved nye tiltak innenfor kulturmiljøet vurderes hvordan de historiske 
sammenhengene og stedskarakteren best kan ivaretas. Samtidig vil vi vise til endringsforslaget med 
utvidet området i stor grad fremstår som modernisert og endret. Kommunen ber om at det gjøres 
nye vurderinger basert nylige og pågående reguleringsplaner og at grensen justeres som mer 
hensiktsmessig. 
 
Vi er positiv til at dagens areal i NB registeret videreføres.  
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Med hilsen 
 
 
Marianne Dobak Kvensjø 
Enhetsleder 
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