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 Forslag til reguleringsbestemmelser
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Utrykte bilag:
 Reguleringsplan planident 19240063 Krokbekken panorama, vedtatt 10.06.10.

Forklaring: Plan- og bygningsloven- PBL.
Naturmangfoldloven- NML.

1. gangs behandling i Plan- og næringsutvalget:

Bakgrunn:

Målselv Maskin & Transport (forslagsstiller) har fremmet forslag til reguleringsendring for 
Krokbekken panorama. Planområdet ligger innenfor det tidligere regulerte området og 
grunnleggende forhold er derfor avklart i den forrige planprosessen.
Forslagstiller har kunngjort oppstart av planarbeidet i lokalavisen og egen ekspedisjon til 
sektormyndigheter, interesseorganisasjoner og berørte naboer.



Utredning:

Målselv kommune har mottatt følgende innspill til varsel om oppstart av planarbeidet:

-Fylkesmannen, brev av 28.03.14:
Fylkesmannen har ingen innspill er merknader til reguleringsendringen.

-Målselv beitelag v/Georg Hegstad, mail av 30.03.14:
Målselv beitelag vil bemerke det planlagte utbyggingsområdet grenser til beiteområde for sau 
fra både Målselv og Sørreisa. Økt boligbygging mot beiteområder kan føre til konflikter med 
sau/hus og hager.

-Krokbekken Vel (KV)v/ Nina Kjær Brones, brev av 31.03.14:
KV aksepterer at antallet lekeplasser reduseres mot at det utbygger tilrettelegger for 
ferdigstilling av akebakken med fall mot tilliggende skogsområde og at det settes av område til 
parkering til turgåere.
KV mener det må bygges opphøyet fortau fra krysset ved Krokbekkvegen og fram til B13-B18. 
Det må settes av nødvendig bredde på vegen videre opp i feltet for å ivareta de myke 
trafikkantene.
Interne gangstier må etableres slik at de blir hensiktsmessige og trafikksikre for brukerne.
Forslagsstiller har delvis tatt innspillet til følge.

-Avinor, brev av 03.04.14:’
Alle søknader om byggetillatelse etter PBL for nye bygg med høyde over 3 etasjer over terreng, 
samt all bruk av tårnkraner innenfor planområdet skal sendes Avinor for radioteknisk vurdering 
og godkjenning. 
Forslagsstiller har tatt innspillet til følge, jfr bestemmelsen pkt. 1.1a og generelle bestemmelser 
pkt. e.

I tillegg har forslagstiller mottatt innspill fra:

-Statens vegvesen, brev av 13.03.14:
Ingen merknader til oppstartsvarselet.

-Troms fylkeskommune, kulturetaten, mail av 28.03.14:
Ingen merknader.

I vedtatte reguleringsplanen fra 10.06.10 er første byggetrinn/nedre del av feltet B1-B10 straks 
utbygd ihht rekkefølgebestemmelsene, slik at byggetrinn 2 og 3 nå kan detaljreguleres før videre 
utbygging.

Vurdering:

Endringer i forhold til vedtatt reguleringsplan fra 10.06.10: 

 Boligfeltets hovedadkomstveg – Sverre Stenersen veg.
I reguleringsplanen fra 2010 er Sverre Stenersen veg regulert som en avkjørselsfri veg, og vegen 
skulle videreføres som en sammenbindingsveg mot Lia/Andslimoen. I prosessen med 
kommuneplanenes arealdel ble denne sammenbindingsvegen tatt ut av planen da behovet for en 
øvre sammenbindingsveg mellom Bardufoss sentrum og Andslimoen ikke lenger er tilstede. 



Kommunal veg (Gml E6) blir nå utbygd med gang/- sykkelveg fra Andslimoen til Lia og denne 
vegen får da en tilfredsstillende trafikkløsning.
Dette åpner for å se på nye og mer hensiktsmessige vegløsninger i den øvre del av boligfeltet.

 Lek/aktivitets og grøntområder:
I samråd med KV har forslagsstiller diskutert behovet for lek/park/aktivitetsområde og 
grønnstruktur. 
I reguleringsplan fra 2010 er det avsatt mange små grønt/lek områder i boligfeltet. Når ingen har 
ansvar for disse området viser våre erfaringer at de ikke vedlikeholdes og etter kort tid gror igjen 
eller blir området hvor det legges hageavfall, kvisthauger osv. 
Antallet opparbeidete lekeplasser er redusert til dagens leke-/ballplass, F8, midt i feltet, 
aktivitetsområdet i sørøst og F 13 park i nord. Det er bedre med få lekeplasser med aktivitet 
tilpasset arealet, enn mange små som ikke gir grunnlag for formålstjenlig aktivitet. Eksempler er 
bratte areal mellom boliger som hverken egner seg til akebakke eller lekeapparater/ ball-lek. 
I boligfeltets nedre del har KV kjøpt og opparbeidet balløkke/lek F8. Dette området ligger midt i 
feltet og vil fungere meget godt som samlingspunkt både sommer og vinterstid.
Aktivitetsområdet i sørøst er godt egnet til vinteraktiviteter og kan tilrettelegges med belysning. 
KV har i sin høringsuttalelse gitt uttrykk for at antallet lekeplasser kan reduseres mot at 
forslagsstiller tilrettelegger akebakken med fall mot tilliggende skogsområde. Alle disse
områdene er tilgjengelig fra gangveg eller stier i grøntområdene.

 Rekkefølgebestemmelsene:
Nytt planforslag tar bort kravet i rekkefølgebestemmelsen (i vedtatt plan pkt 4 a, av 10.06.2010) 
som stiller krav om bygging av fortau fra Krokbekkvegen 20 til 36 før siste byggetrinn; B19-
B27, kan tas i bruk. Dette med bakgrunn i endret trafikkmønster som er etablert etter bygging av 
Sverre Stenersens veg. Hovedtyngden av kjøretøy fra det eldste boligfeltet under Krokbekken 
panorama benytter nå denne i stedet for å belaste Krokbekkvegen 20-36. I tillegg fordeler 
forgjengere både fra nytt og gammelt felt seg om lag 50/50 langs Sverre Stenersens veg og 
Krokbekkvegen.
I stedet stilles det krav om at gangveg fra nytt felt nord for B2 og ned til Krokbekkvegen 
opparbeides før feltene F11 – F18 kan tas i bruk.

 Snødepot:
Snødepot legges fortrinnsvis ut mot Krokbekken, da slike som legges inne i selve 
boligområdene skaper utfordringer i snøsmeltingsperioder.

Målselv kommune har gjennomgått kriteriene for krav om konsekvensutredning, og konkluderer 
med at tiltakets art og omfang ikke utløser krav om krav om planprogram etter PBL § 4-1 eller 
krav om konsekvensutredning etter PBL § 4-2, jamfør oppstartsmøtet 18.02.14. Forslagsstiller 
har utført risiko- og sårbarhetsanalyse.

Beskrivelsen er i henhold til krav i PBL § 3-2, og utredningsplikten til NML er belyst og oppfylt 
i planbeskrivelsen. Planen er i tråd med § 12-1 i PBL om reguleringsplan. Tiltaket er 
tilstrekkelig utredet etter NML §§ 8 til 12.



Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget   
gjør slikt

vedtak:

Forslag til reguleringsendring for Krokbekken panorama 19242014002, legges ut til høring og 
offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 13.05.2014 

Behandling:

Spørsmål om habilitet fra Stein Hugo Nilsen.  Habil iflg. Plan- og næringsutvalget.

Petter Karlsen fremmet forslag til nytt punkt 1 i vedtaket.  Rådmannens forslag blir da punkt 2.

Nytt punkt 1 i vedtaket.

1. Planbestemmelsene punkt 1.2 legges det til nytt punkt b.
- Aktivitetsområdet tilrettelegges med riktig fall i akeretningen.

Justert punkt 4 a i rekkefølgebestemmelsene. 
- Boligene i feltene B 11 – B 19 kan først påbegynnes bygget når 60 % av boligene i 

feltene B 1 – B 10 er tatt i bruk.  Boligene i feltene B 20 – B 25 kan først påbegynnes 
når 60 % av boligene B 11 – B 19 er tatt i bruk, og først gis brukstillatelse når 
friområder F 9 – F 15 med gangstier og aktivitetsområde er opparbeidet, og når gang-
og sykkelveg til sentrum ( ned til LHL ), samt gangvegen langs Krokbekkvegen øst 
for felt B2 ned til Krokbekkvegen er tilfredsstillende opparbeidet.

Forslag til punkt 1, samt rådmannens innstilling (punkt 2) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Planbestemmelsene punkt 1.2 legges det til nytt punkt b.
- Aktivitetsområdet tilrettelegges med riktig fall i akeretningen.

Justert punkt 4 a i rekkefølgebestemmelsene. 
- Boligene i feltene B 11 – B 19 kan først påbegynnes bygget når 60 % av boligene i 

feltene B 1 – B 10 er tatt i bruk.  Boligene i feltene B 20 – B 25 kan først påbegynnes 
når 60 % av boligene B 11 – B 19 er tatt i bruk, og først gis brukstillatelse når 
friområder F 9 – F 15 med gangstier og aktivitetsområde er opparbeidet, og når gang-
og sykkelveg til sentrum ( ned til LHL ), samt gangvegen langs Krokbekkvegen øst 
for felt B2 ned til Krokbekkvegen er tilfredsstillende opparbeidet.

2. Forslag til reguleringsendring for Krokbekken panorama 19242014002, legges ut til 
høring og offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12-10.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2. gangs behandling i Plan- og næringsutvalget 02.09.2014:

Vedlagte bilag til 2. gangs behandling – innkomne merknader:
- Troms fylkeskommune, Stabssjef, brev av 26.06.14. 
- Direktoratet for mineralforvaltning, mail av 21.07.14. 
- Lekeplassutvalget Krokbekken Vel, v/Ole Johan Skogmo. E-post av 06.08.14.
- Revidert plankart.
- Reviderte reguleringsbestemmelser.

Planforslaget har vært kunngjort i lokalavisen, på kommunens hjemmeside og vært lagt ut til 
offentlig ettersyn/høring i tidsrommet 23.05-01.08.14.

Ved fristens utløp var følgende merknader kommet inn:
- Statens vegvesen, e-post av 23.05.14. Ingen merknader.
- NVE, e-post av 15.07.14. Ingen merknader.
- Fylkesmannen i Troms, brev av 04-07.14. Ingen merknader.
- Avinor, e-post av 30.04.14. Ingen merknader.
- Troms fylkeskommune, Stabssjef, brev av 26.06.14. Troms fylkeskommune ved 

planavdelingen vil anbefale at det i planen avsettes areal til snødeponering som eget 
reguleringsformål.

- Direktoratet for mineralforvaltning, mail av 21.07.14. Oversiktskart over tiltakets 
geografiske beliggenhet i kommunen mangler. Utover dette har DMF ingen 
kommentarer til saken.

- Lekeplassutvalget Krokbekken Vel, v/Ole Johan Skogmo. E-post av 06.08.14.
Ved oppmåling av eksisterende leke/balløkke (F 8 - gnr 54/879) blir det oppdaget at den 
planlagte grensen mot B 11, samt at vegen er flyttet inn i lekeområdets nordlige hjørne, 
slik at arealet til lek F 8 redusert i forholdt til den opprinnelige planen. 
Lekeplassutvalget ber om at tomtegrensen mellom F 8 og B 11 flyttes slik at den går i en 
rett linje fra den vestre tomten i B 5. Dette vil også gi den interne gangstien en rettere og 
mer hensiktsmessig retning og knytte F 8 med tilhørende sti bedre sammen med F 9.

Vurdering av innkomne merknader:

Merknad fra Troms fylkeskommune:
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller viser til at snødeponi er tilstrekkelig beskrevet i planbeskrivelsen pkt. 9, siste 
avsnitt.

Rådmannens kommentar:
Reguleringsplan med gjeldende bestemmelser er juridisk bindende dokumenter, mens 
planbeskrivelsen kun er retningsgivende. 
Planbeskrivelsen sier noen om muligheter i området og utbyggers intensjoner. Innholdet er ikke 
forpliktende i forhold til opparbeidelse og gjennomføring av de foreslåtte tiltakene og kan ikke 
forventes å bli realisert, dersom de ikke følges opp på plankartet og/eller utdypes i planens 
reguleringsbestemmelser.
I forslag til reguleringsbestemmelser finner ikke rådmannen beskrivelse på hvordan 
snø/snødeponi skal håndteres og foreslår at nytt pkt. 2.4 Snødeponi:



Snø som ryddes fra vegnettet kan plasseres i grøfter langs vegene, eller deponeres langs 
Krokbekken og i grøntområder ellers der det vurdert som forsvarlig.
Merknaden tas delvis til følge.

Merknad fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF):
Rådmannens kommentar:
Tiltakets geografiske plassering blir gjort kjent for partene når oppstart av planarbeidet 
kunngjøres. Alle planer som leveres til/fra Målselv kommune er i digitalt format.  
Målselv kommune har vurdert dette som tilstrekkelig og krever ikke at planers geografiske 
beliggenhet framkommer på plankartet eller i tegnforklaringen. 
Merknaden tas ikke til følge.

Innsigelse fra Lekeplassutvalget Krokbekken Vel, v/Ole Johan Skogmo:
Innsigelsen er levert etter fristens utløp 01.08.14. Målselv kommune vil påpeke at 
Lekeplassutvalget ikke har innsigelsesrett i denne saken og at brevet vil bli behandlet som en 
merknad i det videre planarbeidet.
Merknaden kom inn etter fristens utløp, men tas med i den videre planprosessen i samråd med 
forslagsstiller. 

Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er i samråd med Lekeplassutvalget blitt enige om å flytte grensen på lekeplassen 
F 8, 4 m mot nord/mot B 11 til byggegrensen for første tomt på B 11.

Rådmannens kommentar:
Den løsning som forslagsstiller og Lekeplassutvalget i samråd har kommet fram til vurderes 
som god og hensiktsmessig.
Merknaden tas til følge og plankartet er revidert i forhold til dette.

Konklusjon:

Alle høringsbrev som er kommet inn er forelagt forslagsstiller til kommentar. Forslagsstiller er 
gjort kjent med de endringer i reguleringsbestemmelsene som rådmannen foreslår. 

Det biologiske mangfoldet er ivaretatt gjennom planens angitte grønnstruktur. 
Målselv kommune er ikke kjent med at er registrert truede arter eller viktige naturtyper i 
området. Tiltakshaver har benyttet tilgjengelige databaser og det er ikke framkommet 
opplysninger som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i området som ikke 
er fanget opp av ovennevnte registreringer. Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.
Målselv kommune har gjennomgått planforslaget og vurdert kravene i PBL og NML §§ 8-12 til 
å være ivaretatt gjennom vedlagte dokumentasjon i planbeskrivelsen.
Planforslagets innhold, konsekvenser, risiko og sårbarhet er nærmere beskrevet i 
planbeskrivelsen. 

Endringer etter offentlig ettersyn:
Basert på de innspill som er kommet i høringsperioden, finner rådmannen grunnlag for å foreslå 
endringer i reguleringsbestemmelsene og plankartet. Da endringene er av skjerpende karakter, 



og forslagsstiller samtykker i endringene, vurderer rådmannen endringene som mindre 
vesentlige, og at en ny høringsrunde ikke er påkrevd.

Det foreslås følgende mindre endringer:

Endring på plankart:
Merknad fra Lekeplassutvalget er imøtekommet og området mellom F 8 og B 11 er rettet opp 
slik at intern gangsti blir mer sammenhengende med område F 9.
Plankartet er revidert ihht til dette.

Endringer av reguleringsbestemmelsene:
Endringen som er gjort i reguleringsbestemmelsene er markert med rødt. Endringen er i tråd 
med innkommet merknad. 

Rådmannen vurderer at alle merknader som hensyntatt gjennom de tillegg og endringer som 
foreslås i forslaget til innstilling. Det foreligger ingen innsigelser fra høringspartene, og 
planforslaget kan tas opp til sluttbehandling.

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget   
gjør slikt

vedtak:

Planident 19242014002 Reguleringsendring Krokbekken Panorama med foreslåtte endringer på 
plankart og reguleringsbestemmelser vedtas i henhold til PBL § 12-12. 
Revidert plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse legges fram til Kommunestyrets 
egengodkjenning.

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 02.09.2014 

Behandling:

Spørsmål om habilitet ble rettet av Nanne Aspenes på grunn av slektsforhold (søskenbarn).
Aspenes habil iflg Plan- og næringsutvalget.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planident 19242014002 Reguleringsendring Krokbekken Panorama med foreslåtte endringer på 
plankart og reguleringsbestemmelser vedtas i henhold til PBL § 12-12. 
Revidert plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse legges fram til Kommunestyrets 
egengodkjenning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. gangs behandling – Målselv kommunestyre, egengodkjenning: 



Under henvisning til ovenstående vil Plan- og næringsutvalget anbefale at Kommunestyret 
gjør slikt

vedtak:

Planident 19242014002 Reguleringsendring Krokbekken Panorama med foreslåtte endringer på 
plankart og reguleringsbestemmelser vedtas i henhold til PBL § 12-12. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014 

Behandling:

Plan og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planident 19242014002 Reguleringsendring Krokbekken Panorama med foreslåtte endringer på 
plankart og reguleringsbestemmelser vedtas i henhold til PBL § 12-12. 


