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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Utbygging Ole Wiggo Hanssen Nerva / 
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Varsel om endring av planområde og grense i sjø Kjøpsvik fergekai ifm 

lavutslippsferger rv. 827. 

Viser til tidligere varsel om oppstart og utvidet planområde for Kjøpsvik. Høsten 2019 ble 

det varslet oppstart av detaljregulering for fire fergeleier i Tysfjordbassenget, Drag, Kjøpsvik, 

Bognes og Skarberget. Les mer om disse på vår internettside 

www.vegvesen.no/vegprosjekter/tysfjordfergene.  

I ettertid skal det også vurderes muligheter for å bygge ei ny fergekai på Kjøpsvik for å bedre 

forholdene for ferger og for på- og avkjøring. Dette varselet omfatter utvidelse av 

planområdet i sjø for å dekke ei ny fergekai og område for lekter i forbindelse med de 

arbeider som skal gjøres i anleggsfasen. Vi ber om innspill til denne utvidelsen av 

plangrensen i sør-øst. 

 

Frist for innspill: 

Vi ber om at synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger sendes oss senest 

15.april 2020 til Vegvesenet, postboks 1403, 8002 BODØ eller med epost til firmapost-

nord@vegvesen.no. Post merkes med 20/7312. 

Dersom du/dere har spørsmål om utvidelsen av planområdet og planarbeidet, ta gjerne 

kontakt. 

 

Kontaktperson Statens vegvesen: 

• Ole Wiggo Nerva, utbyggingsområde nord,  

tlf. 900 900 16/ole.wiggo.nerva@vegvesen.no  

 

Kontaktperson Narvik kommune: 

• Anne Elisabeth Evensen, areal og samfunnsutvikling,  

tlf. 992 69 760/anne.elisabeth.evensen@narvik.kommune.no 

www.vegvesen.no/vegprosjekter/tysfjordfergene
firmapost-nord@vegvesen.no
firmapost-nord@vegvesen.no
ole.wiggo.nerva@vegvesen.no%20
anne.elisabeth.evensen@narvik.kommune.no
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Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan-og bygningsloven §12-8. 

Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7. Det er tidligere også varslet oppstart av 

detaljregulering for fergeleiene 

 

Utbyggingområde nord, Saltenpakka 

 

Med hilsen 

 

 

 

Knut Sjursheim 

Prosjektleder Nerva Ole Wiggo 

 Planleggingsleder 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 


