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Referanser:

Vedlagte bilag:
1. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 28.9.07
2. Frafall av innsigelser til reguleringsplan for bruforbindelsen Karlstad – Gullhav; NVE 

11.juli 2008
3. Revidert reguleringskart bruforbindelsen Karlstad – Gullhav datert 19.1.2015.
4. Revidert forslag til reguleringsbestemmelser av 4.1.2015
5. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Bru Karlstad - Gullhav

Utrykte bilag:
1. Distriktsgruppe E, brev datert 22.8.07
2. Arne Lange, brev datert 28.8.07
3. Målselv sau- og geit, brev datert 3.9.07
4. Statens vegvesen, brev datert 10.9.07
5. Fylkeslandbruksstyret i Troms, brev datert 27.9.07
6. Referat fra møte 18.1.08, brev datert 26.3.08
7. Troms fylkeskommune, kulturetaten, brev datert 8.8.07
8. Fylkesmannen i Troms, brev datert 17.8.07
9. Forsvarsbygg, brev datert 27.8.07
10. Reindriftsforvaltningen i Troms, brev datert 30.8.07
11. Samediggi Sametinget, brev datert 30.8.07
12. Stranda kurs- og feriested, brev datert 9.9.07
13. NVE, e-post datert 12.9.07
14. Troms Fylkeskommune, plan- og næringsetaten, brev datert 18.9.07
15. Seniorrådet, brev datert 23.8.07



Bakgrunn:

Forslag til reguleringsplan for bruforbindelsen Karlstad-Gullhav ble 1.gangsbehandlet av 
Planutvalget 5.7.2007. Reguleringen har vært på høring i perioden 6.8.07 – 14.9.07, med utvidet 
høringsfrist for enkelte instanser. Det er kommet en del merknader fra ulikt hold samt tre 
innsigelser fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Innsigelsene har en prøvd å løse opp 
gjennom møter og telefoner, uten at Målselv kommune og NVE har kommet til en endelig 
løsning. Administrasjonen legger nå fram sitt forslag til regulering for vedtak slik at man kan få 
en formell avklaring på spørsmålet gjennom at NVE aksepterer reguleringsplanen og trekker 
innsigelsene eller står ved dem.

Utredning:

Det er kommet svar fra 14 private og offentlige instanser på høringen. 9 instanser har ikke 
merknader til planforslaget, 6 instanser har merknader til forslaget og 1 instans med 
innsigelsesrett har levert 3 innsigelser til planforslaget.

Følgende merknader er kommet:

Distriktsgruppe E:
Ber om at det legges til rette for parkering og atkomst til restene av et tysk 
forsvarsanlegg som ligger øst for Rv 854 like ved bruforbindelsen.

Arne Lange:
Ber om at bruhodet på vestsiden flyttes lengre sør for å skåne noe av dyrkamarka på sin 
eiendom.

Målselv sau og geit:
Ber om at det stilles krav om ferist på/ved brua for å hindre beitende småfe i å krysse 
elva. Dette på grunn av restriksjoner om kryssing av Målselva med levende småfe 
fastsatt av Mattilsynet.

Statens vegvesen:
Det må stilles krav til geotekniske undersøkelser.

Fylkeslandbruksstyret i Troms:
For å få tilgang til de produktive landbruksarealene på hver side av den nye 
veiforbindelsen vest for Målselva bør det etableres markavkjørsler.

Følgende innsigelser er fremmet:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):
Reguleringsformål landbruk, park, båt/kanoutsett i kantsonen.
Det må foreligge kvalifisert vurdering for tiltakets virkning i forhold til 
vassdragsprosesser, som flom og erosjon, samt grunnforhold.
Flomløpet gjennom fyllingen på østsiden skal holdes åpent og aktivt.

Vurdering:

Merknader:

Distriktsgruppe E:



På vedlagte plankart er det på østsiden av planområdet lagt inn gangfelt over Rv 854 og 
gangsykkelveg langs østsiden av riksvegen innenfor planområdet. Behov for parkering 
anses som dekt gjennom etablering av parkeringsområde benevnt P1 på kartet, mellom 
Stranda kurs- og feriesenter og bruforbindelsen.

Arne Lange:
Senterlinje for bruforbindelsen er flyttet 21 meter sørover på vestsiden av 
bruforbindelsen for å imøtekomme Langes ønsker.

Målselv sau og geit:
Mattilsynet har, som Målselv sau og geit påpeker, lagt Målselva som en nord/sør-grense 
for å hindre spredning av smittsomme sjukdommer på småfe. Det er pålagt restriksjoner 
med tanke på handel og transport over Målselva. 

Målselv sau og geit krever at det legges ferist på østsiden av bruforbindelsen for å hindre 
at småfe kan krysse elva til vestsiden.

Administrasjonen finner det ikke hensiktsmessig å kreve dette i reguleringsplanen. Et 
slikt krav kan få konsekvenser for hvilken klassifisering bruforbindelsen vil få i framtida. 
Administrasjonen finner det imidlertid riktig at det i forbindelse med prosjektering og 
finansiering skal vurderes hvilke tiltak som må iverksettes for hindre småfe i å krysse 
brua. Dette innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

Statens vegvesen:
Vegvesenets ønske om geotekniske undersøkelser anses som dekket gjennom 
rekkefølgebestemmelsene som administrasjonen forslår i forbindelse med innsigelsen fra 
NVE.

Fylkeslandbruksstyret i Troms:
På vedlagte plankart er det markert markavkjørsler (beregnet for landbruk).

Innsigelser:

Norges vassdrags- og energidirektorat:

Langs kantsonen av Målselva er det på revidert plankart nå lagt inn friområde som 
reguleringsformål. Innsigelsen er dermed tatt til følge.

Det er lagt inn åpent flomløp på østsiden av bruforbindelsen. Videre tas det inn som krav 
i bestemmelsene at framtidig vegeier skal holde dette åpent. Videre legger ikke planen 
restriksjoner for bredde av et slikt gjennomløp. En framtidig hydrologisk undersøkelse 
vil avklare behovet for lysåpning i et flomløp. Innsigelsen anses tatt til følge.

Kravet fra NVE om kvalifiserte undersøkelser med tanke på bruforbindelsens påvirkning 
av vassdragsituasjonen skal etterkommes. Spørsmålet er etter administrasjonens 
vurdering tidspunktet for når disse undersøkelsene skal gjøres.

En framtidig bruforbindelse vil påvirke vassdragssituasjonen. Dette gjelder både flom og 
erosjon, både oppstrøms og nedstrøms brua. Undersøkelsene vil avhenge av en rekke 
faktorer. Ikke minst vil brua være en viktig faktor i beregningene. Bruas fundamenter, 
både antall og utforming, vil påvirke resultatet.



Reguleringsplanen legger ikke opp til et byggeklart prosjekt med bru over Målselva. 
Planen er detaljert på begge landsider, men avklarer kun hvor brua skal ligge over elva.

Etter administrasjonens vurdering vil det være rimelig at framtidig brueier i forbindelse 
med prosjekteringen av ny bru får stå fritt til å velge løsninger basert på de teknologiske 
løsninger som anses som best egnet. Det er på bakgrunn av disse valg at kvalifiserte 
undersøkelser skal utføres. 

Administrasjonen mener at NVE sin innsigelse imøtekommes ved at det legges inn som 
rekkefølgebestemmelse at kvalifisert undersøkelse av vassdragssituasjonen skal 
forelegges som del av grunnlagsmaterialet i forbindelse med byggesøknad. Dette vil gi 
brueier mulighet til å kjøre ulike modeller i undersøkelsen, parallelt med at arbeidet med 
prosjekteringen foregår.

På samme måte finner administrasjonen det riktig at ytterligere krav til geotekniske 
undersøkelser legges som rekkefølgebestemmelse og utføres i forbindelse med 
prosjekteringsarbeidet.

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at det faste utvalg for plansaker
legger saken fram for kommunestyret med slik

innstilling:

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for bruforbindelsen 
Karlstad – Gullhav som forelagt.

Saksprotokoll i Det faste utvalg for plansaker - 10.06.2008 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for bruforbindelsen 
Karlstad – Gullhav som forelagt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2008 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for bruforbindelsen 
Karlstad – Gullhav som forelagt.



3. gangs behandling 2015

Bakgrunn:

NVE har i brev av 11.juli 2008 gitt tilbakemelding på de tilpasninger som ble gjort i 
Kommunestyrets endelige planvedtak 25.juni 2008 for å imøtekomme de innsigelser som NVE 
kom i sitt høringssvar av 28.9.2007. I brevet gjøres det rede for at NVE opprettholder sin 
innsigelse på enkelte punkt. Oppfølging av disse kraven har av ulike grunner stoppet opp. I 
forbindelse med utredningsarbeidet med kostnadsberegning av dette brualternativet som Troms 
fylkeskommune i sitt vedtak 14.10.2014, sak 60/2014   har bedt om, er det viktig å få avklart om 
denne innsigelsen kan bli frafalt. Under punkt 15 i vedtaket står det: «Fylkestinget ber 
fylkesrådet gi signaler om at en alternativ bru ved Karlstad – Gullhav må vurderes ved en 
fremtidig reparasjon / heving av E6 – Målselvbrua.»

Utredning og vurdering:
Av brevet fra NVE fra 2008 framgår det at det fremdeles gjenstår to punkt som ikke fullt ut 
tilfredsstiller NVEs krav før innsigelsen kan trekkes.
Dette gjelder:

1. Krav om at gang- og sykkelveg ikke skal berøre flomløp og avledningskapasitet.
2. De flomutsatte arealene inntil flomløpet og de flomutsatte arealene ellers i planen må 

defineres som naturområder og ikke landbruksarealer.

I forhold til punkt 1 er Målselv kommune av den oppfatning at man ved å tilrettelegge for 
friområde langs østsida av Målselvbredden, også må sikre gang- og sykkeladkomst til dette 
området. Dette bør kombineres med å ta i bruk eksisterende kjøreveg til isbrua og definere 
denne som gang- og sykkelveg. Denne kjørevegen benyttes sommerstid i dag som adkomst for 
allmenheten til naturområdet langs Målselvbredden. Sambruk av adkomst til dette friområdet og 
gang- og sykkelveg for den nye vegtraseen, minsker behovet for tilførte masser og bredde på 
oppbygget vegareal og gjør naturinngrepet mindre. Faremomentene i tilknytning til 
flomperiodene kan sikres i beredskapsplaner for Statens vegvesen og Målselv kommune. 
For å imøtekomme dette innsigelsespunktet føres det opp et nytt rekkefølgekrav nr 4:

Flomfare for gang- og sykkelveg med påfølgende tiltak og informasjon innarbeides i gjeldende 
beredskapsplaner for Statens vegvesen og Målselv kommune innen tiltaket tas i bruk.

Det gjøres ikke endringer på plankartet.

For punkt 2 i innsigelsesbrevet gjøres det presiseringer i bestemmelsene merket med gult:

Jord- og skogbruk.
Landbruks- og naturområdene er i planen betegnet som L1, L2, L3, L4, L5, L6 og L7. 
I områdene kan drives vanlig jord- og skogbruk, med unntak for ordinær jordbruksdrift i flomutsatte 
områder. Fradeling av tomter og oppføring av bygninger tillates ikke, kun bare når dette skjer i tilknytning 
til jord- og skogbruksdrift.

På plankartet er L5, L6 og L8 tekstet som friluftsområderområder. Dette viser hva som er 
hovedformålet i områdene, mens det fortsatt vil kunne være mulig med enkel skogsdrift. I denne 
flommarkskogen vil det kunne dreie seg om noe vedproduksjon.

Endringene har vært lagt frem og drøftet med NVE. NVE har gitt muntlig tilbakemelding på at 
justeringene som er foreslått er tilstrekkelig for at innsigelsen kan trekkes.



Plan- og bygningsloven er endret etter at planen var til 2.gangsbehandling hos kommunestyret. 
Ny lov som trådte i kraft fra 1.juli 2009 har følgende punkt under § 32-4 
Overgangsbestemmelser: Forslag til arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og 
bebyggelsesplan som var lagt ut til offentlig ettersyn ved lovens ikrafttreden, kan 
ferdigbehandles etter de regler som gjaldt da de ble lagt ut. For andre planer gjelder regler 
etter denne lov. 
Krava om vurdering etter Naturmangfoldloven var ikke innført da planen ble lagt ut til offentlig 
ettersyn, og forslaget ferdigbehandles med hjemmel i overgangsbestemmelsene i PBL § 32-4 
etter de regler som gjaldt da planen ble lagt ut.

I det opprinnelige forslaget var det i rekkefølgebestemmelsen pkt 1 krav om bebyggelsesplan. 
Etter ny lov; LOV 2008-06-27 nr 71 er dette videreført med benevnelsen «detaljregulering». 
Denne presiseringen er tatt med i nytt punkt 1 i rekkefølgebestemmelsen. Etter dagens lov vil 
planen som nå sluttbehandles defineres som områdeplan. Ved oppstart av detaljregulerings-
planarbeidet må kravene i de til enhver tid gjeldende regler for planlegging etter Plan- og 
bygningsloven tas opp til vurdering.

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget – 27.01.2015

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rekkefølgebestemmelse punkt 1 endres til: Detaljreguleringsplan etter LOV 2008-06-27 
nr.71 (PBL) for bru med tilhørende veganlegg skal være godkjent før bygging kan igangsettes.

2. Det tilføyes nytt punkt 4 i rekkefølgebestemmelsene: Flomfare for gang- og sykkelveg med 
påfølgende tiltak og informasjon innarbeides i gjeldende beredskapsplaner for Statens vegvesen 
og Målselv kommune innen tiltaket tas i bruk.

3. § 3 Landbruksområder endres i tekstdelen til: Landbruks- og naturområdene er i planen 
betegnet som L1, L2, L3, L4, L5, L6 og L7. I områdene kan drives vanlig jord- og skogbruk, med 
unntak for ordinær jordbruksdrift i flomutsatte områder. Fradeling av tomter og oppføring av 
bygninger tillates ikke, kun bare når dette skjer i tilknytning til jord- og skogbruksdrift.
Eksisterende bygninger i området L% kan brukes og utføres vanlig vedlikehold på.

4. På plankartet endres Landbruksområde L5, L6 og L8 til friluftsområder.

5. Med disse endringer og i medhold av Plan- og bygningslovens overgangsbestemmelse  
§ 32-4 ledd 10 opprettholdes Kommunestyrets vedtak 55/2008.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.02.2015 

Behandling:

Plan- og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rekkefølgebestemmelse punkt 1 endres til: Detaljreguleringsplan etter LOV 2008-06-27 
nr.71 (PBL) for bru med tilhørende veganlegg skal være godkjent før bygging kan igangsettes.



2. Det tilføyes nytt punkt 4 i rekkefølgebestemmelsene: Flomfare for gang- og sykkelveg med 
påfølgende tiltak og informasjon innarbeides i gjeldende beredskapsplaner for Statens vegvesen 
og Målselv kommune innen tiltaket tas i bruk.

3. § 3 Landbruksområder endres i tekstdelen til: Landbruks- og naturområdene er i planen 
betegnet som L1, L2, L3, L4, L5, L6 og L7. I områdene kan drives vanlig jord- og skogbruk, med 
unntak for ordinær jordbruksdrift i flomutsatte områder. Fradeling av tomter og oppføring av 
bygninger tillates ikke, kun bare når dette skjer i tilknytning til jord- og skogbruksdrift.
Eksisterende bygninger i området L% kan brukes og utføres vanlig vedlikehold på.

4. På plankartet endres Landbruksområde L5, L6 og L8 til friluftsområder.

5. Med disse endringer og i medhold av Plan- og bygningslovens overgangsbestemmelse  
§ 32-4 ledd 10 opprettholdes Kommunestyrets vedtak 55/2008.

Saksprotokoll i Det faste utvalg for plansaker - 10.06.2008 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for bruforbindelsen 
Karlstad – Gullhav som forelagt.

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Planutvalget legger saken 
fram for kommunestyret med slik

innstilling:

1. Rekkefølgebestemmelse punkt 1 endres til: Detaljreguleringsplan etter LOV 2008-06-27 
nr.71 (PBL) for bru med tilhørende veganlegg skal være godkjent før bygging kan igangsettes.

2. Det tilføyes nytt punkt 4 i rekkefølgebestemmelsene: Flomfare for gang- og sykkelveg med 
påfølgende tiltak og informasjon innarbeides i gjeldende beredskapsplaner for Statens vegvesen 
og Målselv kommune innen tiltaket tas i bruk.

3. § 3 Landbruksområder endres i tekstdelen til: Landbruks- og naturområdene er i planen 
betegnet som L1, L2, L3, L4, L5, L6 og L7. I områdene kan drives vanlig jord- og skogbruk, med 
unntak for ordinær jordbruksdrift i flomutsatte områder. Fradeling av tomter og oppføring av 
bygninger tillates ikke, kun bare når dette skjer i tilknytning til jord- og skogbruksdrift.
Eksisterende bygninger i området L% kan brukes og utføres vanlig vedlikehold på.

4. På plankartet endres Landbruksområde L5, L6 og L8 til friluftsområder.



5. Med disse endringer og i medhold av Plan- og bygningslovens overgangsbestemmelse  
§ 32-4 ledd 10 opprettholdes Kommunestyrets vedtak 55/2008.


