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Bakgrunn:

Plan- og næringsutvalget vedtok den 27.1.15 at varsles oppstart av arbeid og høring av 
planprogram for områderegulering av Andslimoen.  Rådmannen har iht. delegasjonsreglementet 
sendt ut forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Høring og offentlig ettersyn ble kunngjort i 
den dd.mm.15 med brev, annonse avis og kunngjøring på kommunens internettside. Det ble 
også varslet oppstart av arbeid med reguleringsplanen. Frist for å uttale seg til planprogrammet 
og å komme med innspill til planarbeidet ble satt til minst 6 uker etter utsendelse og 
annonsering, den 25.3.13. Den 9. mars ble det avholdt folkemøte om planarbeidet på 
kommunehuset.

Plan- og ressursutvalget skal nå, etter høringen, ta stilling til merknader og kommunestyret skal 
fastsette planprogrammet.  Fastsatt planprogram vil være grunnlag for hvordan planprosessen 
skal gjennomføres og hva som skal utredes. 

Formål med planarbeidet, planområdet, overordnede rammer og gjeldende planer, planinnhold, 
tema som skal utredes, planprosess, medvirkning og fremdrift er beskrevet i planprogrammet.

Utredning:

Under er det skrevet sammendrag med vurderinger av merknader til planprogrammet og innspill 
til planarbeidet, delt mellom sektormyndigheter, lag og organisasjoner, grunneiere i området og 
politiske parti.

INNSPILL FRA SEKTORMYNDIGHETER

Innspill Rådmannens vurdering:
Statens vegvesen, brev 27.2.15

Viser til planprogrammets punkt 4.2, samferdsel og teknisk 
infrastruktur, og forventer at temaet må omhandle forholdet 
til trafikk med:
 Trafikale utfordringer og konsekvenser for 

trafikkavviklingen og trafikksikkerheten
 Prognoser/trafikkgenerering for de ulike utbygginger
 Tilrettelegging for gående og syklende
 Tilrettelegging for kollektivtrafikken
 Parkeringstilrettelegging
 Byggegrenser o.l.

Orienterer om at det særlig er tilknytningen og konsekvenser 
for overordnet vegnett som vil være deres fokus i 
planarbeidet. Det må derfor påregnes rekkefølgekrav 
tilknyttet E6 for opparbeidelse av nye atkomster og 
kryssløsninger, godt tilrettelagte og trafikksikre løsninger for 
myke trafikanter og for kollektivtrafikk. Forutsetter at alt 
vegareal planlegges og bygges etter håndbok N100. 

Forutsetter at planforslaget vil være i tråd med overordnet 
kjøpesenterplan for Målselv kommune, med tanke på å få 

Punktene som nevnes inngår 
i planprogrammet med 
unntak av prognoser. 
Utredningstema samferdsel/ 
trafikk i kap. 5 suppleres med 
"prognoser/ trafikkgenerering 
for de ulike utbygginger".

Tas til etterretning.
Statens vegvesen har i 
samarbeidsmøte den 16.4.15 
utdypet at standard for 
hovedveg H4 skal legges til 
grunn for planleggingen.

Tas til orientering.



redusert det totale transportbehovet i området. 

Understreker viktigheten av å rette fokus på universell 
utforming i planarbeidet. 

Statens vegvesen ønsker et nært og konstruktivt samarbeid i 
den videre planlegginga og utbygginga av prosjektet, og 
oppfordrer kommunen til å involvere dem tidlig i prosessen. 

Tas til etterretning.

Administrasjonen har
gjennomført ett 
samarbeidsmøte.

Fylkesmannen i Troms, brev 25.3.2015

Innspill til planprogrammet:
Slutter seg til den foreslåtte løsninga, med områderegulering 
som legger føringer for videre detaljregulering av 
enkeltområder. 

Fylkesmannen er ikke konsultert i arbeidet med 
Stedsutvikling Bardufoss, men forutsetter at det er tatt hensyn 
til handlingsrommet som Fylkesdelplan for kjøpesenter angir, 
og at utviklingen følger opp de overordnede føringene. 

Arealbruken for område N2 må følge de intensjoner og
avklaringer som er gitt i samband med arealdelen. Viser til 
kart i planprogrammets pkt. 4. Eventuelle uttak av masser må 
forankres i utbyggingsplanene for et nytt næringsareal og ha 
en funksjon i disse planene. Et langvarig uttak av masser er 
ikke sammenfallende med hovedformålet med planarbeidet, 
og heller ikke med drøftinger i samband med 
kommuneplanens arealdel da område N2 ble tilrådd. 

Slår fast at Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal, og transportplanlegging, samt Retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, må legges til 
grunn for arbeidet med planen. 

I plandokumentene går det fram at kommunen har tatt stilling 
til stedsutviklingen for Bardufoss og at Andslimoen skal være 
forbeholdt industri og handel med plasskrevende varer. Dette 
er også i samsvar med det handlingsrommet som 
Fylkesdelplanen for kjøpesenter i Troms avklarer. Denne 
planen gjelder inntil Fylkeskommunen vedtar noe annet. 
Fylkesmannen vil understreke at vi alltid legger gjeldende 
plan til grunn i vår vurdering av handel og kjøpesenter i 
Troms fylke. 

Viser til at planområdet grenser mot både boligområde og 
område for helse- og omsorgstjenester, og slår fast at det er 
viktig å vurdere om og hvor det skal legges til rette for ny
eventuelt luftforurensende virksomhet som kan få betydning 
for eksisterende situasjon, samt å vurdere om ny planlagt 
utbygging er i tråd med retningslinjen T-1520. Fylkesmannen 
anbefaler at tema luftkvalitet inngår som et utredningstema.

Stedsutviklingsprosjektet er 
ikke et arbeid etter plan- og 
bygningsloven eller andre 
sektorlover.

Tas til etterretning.

Tas til etterretning ved å 
tilføye pkt 3.1: "Behandling 
av luftkvalitet i 
arealplanlegging, T-1520".

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

ROS-analyse inngår i 



I planprosessen må det dokumenteres at det er tatt hensyn til 
aktuelle risikoer, naturbasert eller menneskeskapt. Det vises 
til sjekklistene på DSB sine sider for hvilke momenter som 
skal vurderes i risiko- og sårbarhetsanalysen. Videre vises det 
til DSB sine veiledere Samfunnssikkerhet i arealplanlegging 
(nr. 11) og Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven (nr. 
12) som nyttig
veiledning.

I forslag til planprogram er det foreslått avsatt et stort areal til 
formålet næring og forretning. Det vises til at dette skal 
tilrettelegges for plasskrevende varer. I denne sammenheng 
vises det til Fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms der 
gjeldende definisjon for plasskrevende varer skal legges til 
grunn: «Varegrupper som er definert som plasskrevende er 
biler, motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast, båter og 
andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesenter. 
Øvrige varegrupper for eksempel møbler, tepper, hvitevarer, 
etc. kommer ikke inn under kategorien plasskrevende varer.»

Forretningsformål, i pb1. § 12-5 andre ledd punkt 1, åpner for 
tiltak hvor det «skal drives detalj- eller engrossalg av 
bearbedeide produkter til kunder som selv henter varene i 
lokalene. Utenfor faller kjøpesenter som er eget underformål. 
Det innebærer at hvis forretninger er angitt som underformål, 
er det forbudt å føre opp et kjøpesenter», se Plan- og 
bygningsrett (2. utgave) side 221.

Videre fremgår det av forslag til planprogram at: «Vedtatt 
plan åpner for utbygging i 2 etasjer med 9000 m2 BRA. 
Behov for arealer for utvidelse av tilgrensende virksomheter 
kan gi grunnlag for å vurdere å regulere området øst for 
helsesenteret til nærmiljøsenter, med rekkefølgebestemmelse 
om flytting av Målselvsenteret. Dette området er regulert til 
forretning/industri (I/F 11) i dagens plan og er foreslått til 
bolig/nærmiljøfunksjoner i mulighetsstudien.»
Med dette antar Fylkesmannen at kommunen vurderer å flytte 
Målselv kjøpesenter til vestsiden av E6. Foreliggende 
reguleringsplan som gir hjemmel for kjøpesenter, er for øvrig 
vedtatt i strid med forskrift for kjøpesenter. En eventuell 
flytting vil i realiteten være en opphevelse av tidligere 
reguleringsplan på østsiden av veien, og et nytt planforslag på 
vestsiden av veien.
Det fremgår av gjeldende Fylkesdelplan for kjøpesenter i 
Troms at planområdet ligger utenfor definert regionssenter i 
Bardufoss. Utenfor området kan det ikke etableres eller 
utvides «kjøpesentre med et samlet bruksareal på mer enn 3 
000 m2» jfr. forskrift om rikspolitisk bestemmelse for 
kjøpesenter § 3. Med andre ord vil Fylkesmannen, i 
utgangspunktet, fremme innsigelse til en slik ny plan som er i 
strid med kjøpesenterforskriften.

planarbeidet. Det presiseres 
imidlertid som 
utredningstema i 
planprogrammet kap. 5 

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Tas til etterretning. 

Tas til etterretning. 
Planprogram pkt. 4.1 endres 
ved at det beskrives at 
kjøpesenter videreføres som i 
dagens situasjon.

Innspill som vurderes i 
planarbeidet.



I planarbeidet bør det legges vekt på samordnet bolig-, areal-
og transportplanlegging. Planarbeidet bør følge opp de 
overordnede målene og prioritere gode løsninger for å 
stimulere til miljøvennlig transport i tråd med Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og formålet bak gjeldende statlig og 
regionale planvedtak om etablering av handelsvirksomhet.
Det er viktig at det i planarbeidet blir vurdert hvordan en i 
størst mulig grad kan legge til rette for miljøvennlige 
transportformer som gange, sykkel og kollektiv. 

Målselv kommune bør sette av areal for, og det bør stilles 
krav om, etablering av overdekt sykkelparkering både i 
tilknytning til boliger og offentlig og privat tjenesteyting. 
Sykkelparkering bør lokaliseres i nær tilknytning til 
hovedinnganger. Det er positivt at både areal til 
bussholdeplass og gang- og sykkelveger skal vurderes. Savner 
et litt tydeligere fokus på tilrettelegging for kollektiv, gang og 
sykkel i planprogrammet.
Lokalisering innad i området for å begrense bilbruk og legge 
til rette for gange, sykkel og kollektiv bør også være et tema 
planarbeidet tydelig tar opp.

Minner om at Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig 
myndighet å synliggjøre sine vurderinger iht. lovens §§ 8-12 i 
sine besluttende vedtak. Vurderingen etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 må fremgå ved høring av 
forslag til reguleringsplan. 

Det må legges fram et arealregnskap som viser hvilke 
arealtyper som utnyttes til ulike formål.

Anbefaler at planforslaget drøftes i Planforum før det 
førstegangsbehandles. 

Tas til orientering.

Tas til etterretning. Dette 
inngår i planprogrammet.

Tas til etterretning.

Troms fylkeskommune, brev 25.3.15

Viser til planprogrammet, der det framgår at Sametinget har 
registrert krigsminner innenfor planområdet. Det er behov for 
nærmere kartlegging og beskrivelse av krigsminnene i løpet 
av planprosessen. Troms fylkeskommune tar sikte på å gjøre 
dette i 2015. Ber om at dette framgår i planprogrammet samt 
tillegg (Kulturminner og kulturmiljø, s 17):
Kunnskapsgrunnlaget: Befaring og kartlegging av nyere tids 
kulturminner innenfor planområdet.
Metode: Planforslaget skal gjøre rede for konsekvenser for 
nyere tids kulturminner og avbøtende tiltak.

Viser til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-
og transportplanlegging. Mener at selv om det angis at 
retningslinjene må tilpasses regionale og lokale forhold, er det 

Tas til etterretning ved tillegg 
under tema Kulturminner og 
kulturmiljø i kap. 5 
Konsekvensutredninger.

Tas til orientering.



gjennomgående at man ønsker en samordning av utbygging 
og transport slik at transportbehovet begrenses og at 
persontrafikk i størst mulig grad skal kunne løses kollektivt 
eller ved gange og sykling. Retningslinjene sier også at 
potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før 
nye utbyggingsområder tas i bruk. Så langt en kan se, følger 
opplegget for planen disse intensjonene. 
Planarbeidet bør i tillegg til de trafikktekniske og -
sikkerhetsmessige forhold som er nevnt under kap. 5, 
redegjøre for hvordan både kunder og ansatte kan benytte 
gange/sykling og kollektivtransport til/fra funksjonene i 
planområdet.

For planen som helhet må det også redegjøres for hvordan 
hensynet til barn og unge, samt universell utforming, ivaretas.

Planen representerer store påvirkninger, bl.a. ved 
tilrettelegging for bygging på hittil ubebygd areal. Realisering 
av planen representerer også store investeringer (både private 
og offentlige). Anmoder om at man i planarbeidet også 
redegjør for de samfunnsmessige virkningene av tiltaket 
knyttet til sysselsetting/verdiskaping. Etablering av 
terminalfunksjoner/ handelsvirksomhet vil basere seg på et 
marked, og en analyse av markeds- og konkurranseforhold 
bør inngå. I en helhetlig avveining av tiltakets konsekvenser, 
mener Fylkeskommunen at det å belyse hvilke 
samfunnsøkonomiske ringvirkninger tiltaket realistisk kan 
forventes å få for stedet/kommunen er en vesentlig del av 
beslutningsgrunnlaget.

Gjeldende reguleringsplan for Andslimoen åpner for 
utbygging av Målselvsenteret i 2 etasjer med 9000 m2 BRA. 
Mener at dette i utgangspunktet er i strid med gjeldende 
fylkesdelplan for kjøpesenter, men vedtak av 
kommuneplanens arealdel er gjort etter at fylkesplanen ble 
vedtatt og rikspolitiske retningslinjer for kjøpesenter ble 
innført. Ved motstrid er det dermed kommuneplanen som er 
gjeldende.

Planprogrammet nevner at det i planarbeidet skal foretas en 
vurdering av å regulere området øst for helsesenteret til 
nærmiljøsenter, med rekkefølgebestemmelse om flytting av
Målselvsenteret. Området er regulert til forretning/industri 
(I/F 11) i dagens plan og er foreslått til 
bolig/nærmiljøfunksjoner i mulighetsstudien. 
Nærmiljøsenteret vil da ligge på
samme side av E6 som boliger og tjenesteytingsvirksomheter. 
Det fremkommer ikke av planprogrammet hva formålet 
"nærmiljøsenter omfatter".

I gjeldende fylkesdelplan for kjøpesenter (2004) er det ikke 
avsatt områder på Andslimoen hvor 

Tas til etterretning.

Tas til etterretning ved at 
handel og samfunnsøkonomi 
tas inn som nytt 
utredningstema i kap. 5 
Konsekvensutredninger.

Tas til orientering.

Tas til orientering.

Tas til orientering.



handelsetableringer/utvidelser med detaljhandel med et 
samlet bruksareal større enn
3000 m2 er tillatt. Fylkesdelplan for kjøpesenter er nå under 
revisjon og sendes på høring i løpet av første halvår 2015. 
Planen vil omfatte regional planbestemmelse om 
handelsetableringer jfr. pbl §8-5.
Viser til at det gjennom dialog med kommunen har 
fremkommet at Andslimoen videreutvikles som 
industriområde med mulighet for plasskrevende handel, jfr. 
resultater av forprosjektet stedsutvikling Bardufoss. Med 
bakgrunn i dette vil en ny regional plan for handel og service i 
Troms ikke åpne opp for etablering av handelsvirksomhet 
med detaljhandel med et samlet bruksareal større enn 3000 m2

eller utvidelse til over 3000 m2 samlet bruksareal på 
Andslimoen. En evt. flytting av Målselvsenteret med BRA 
over 3000 m2 vil således være i strid med ny regional plan for 
handel og service i Troms.

Planprogrammet redegjør greit for en planprosess i tråd med 
kravene i PBL. Orienterer om regionalt planforum og 
anbefaler at man benytter seg av dette i utformingsfasen av 
planen, da den inneholder problemstillinger som berører en 
rekke myndigheter. 

NVE, brev 9.4.15

Viser til NGUs løsmassekart, som viser at området består av 
elveavsetninger. Området ligger under marin grense og 
muligheten for at det finnes marine avsetninger under 
elveavsetningene kan være til stede. Mener at det må gjøres 
en vurdering av om grunn- og terrengforholdene gir fare for 
kvikkleireskred. NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i 
området. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor det varslede 
pIanområdet, men det gjøres likevel oppmerksom på at 
plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare 
for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til. 

NVE ser det som positivt at det i planprogrammet er 
beskrevet at grunnforholdene skal utredes nærmere. 
Konstaterer at planområdet grenser i sør mot Utrapbekken. 
Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike 
og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og 
biologisk mangfold. I tillegg er vassdragsnaturen viktig i 
friluftssammenheng. I planarbeidet må det gjøres en konkret 
vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag.

Tas til etterretning.

Direktoratet for mineralforvaltning, brev 26.3.15

Kan ikke se at planarbeidet kommer i konflikt med nasjonale 
eller regionale mineralressurser. Anbefaler likevel at 
grusressursene som befinner seg i planområdet tas ut før
byggetiltak iverksettes. 

Innspill tas med og vurderes i 
planarbeidet.



Avinor, brev 21.3.15

Orienterer om at det er Forsvarsbygg som eier Bardufoss 
lufthavn, og som skal gi uttalelse til plansaker, men vil likevel 
komme med noen merknader. 

Orienterer om restriksjoner for utbygging rundt flyplasser, og 
konkluderer med at områdereguleringa ikke bryter BRA-krav 
hverken for bygg eller kraner av noe slag. Orienterer om 
regelverk for bruk av tårnkraner ved utbygging.

Konstaterer at planområdet ikke er berørt av flystøysoner. 

Orienteringen er ikke 
relevant for Andslimoen.

INNSPILL FRA ORGANISASJONER

Innspill Rådmannens vurdering:
Målselv Bondelag, udatert brev

Forstår behovet for å ha klargjorte arealer til framtidig 
utvikling i kommunen, men minner likevel om at det i 
Troms bare er 1 % av totalarealet som er fulldyrka jord. 
Viser til Jordlovens § 9.
Erfarer at det i løpet av de siste 10 åra ikke er stor 
etterspørsel etter arealer til næringsformål, og er kjent med 
at det pr. dags dato ligger ledige arealer regulert til 
formålet. Forstår at det er små muligheter for kommunen til 
å legge føringer for bruken av areal som er i andre sitt eie, 
og som ikke er berørt av f.eks. rekkefølgebestemmelser 
med hensyn til utbygging.

Oppfordrer kommunen og eierne av tomter med store 
uutnytta arealer til å gå i dialog for å fremme utvikling av 
disse arealene. Ber kommunen om å vurdere om det bør ses 
på andre områder for foretak med mye støy, støv, lukt mv., 
og spør som Fossmoen og Buktamoen kan være alternatver 
til Andslimoen. 

Poengterer at tilrettelegging for utvikling av samfunnet er 
viktig, og at det på det sterkeste må unngås at viktige 
produktive arealer blir gjenstand for eiendomsspekulasjon. 
Rekkefølgebestemmelser, krav til utnytting m.v. kan 
forhindre dette. 

Tas til orientering.
Arealet er vurdert og avsatt til 
næringsformål i 
kommuneplanens arealdel.

Næringsforeningen "Mulighet i Målselv", brev 21.3.15

Mener at tilgjengeligheten til Andslimoen må forbedres 
betydelig, og foreslår at det arbeides aktivt for å få etablert 
en god rundkjøring sør i området, vest for COOP 
byggmarked. Dette vil avhjelpe for en betydelig bedre og 

Standard for hovedveg H4 
forutsetter at det skal være 
minst 1 km mellom kryss. En 
rundkjøring vest for COOP 
ligger ca. 500 m fra 
eksisterende rundkjøring, og 



fremtidsrettet trafikkavvikling i området.

Mener at det må utvikles ny industrivei øst for dagens 
industriveg fra Nortura og Posten mot sør forbi Storegga, 
og Brødrene Kili. Dagens Industrivei må utbedres og gang-
og sykkelvei må etableres.

I forbindelse med planarbeidet, må man identifisere og få 
tatt med alt egnet areal for næringsformål mot nord, sør og 
øst for Andslimoen, som kan inkluderes i den nye planen.

Vi vil kunne delta videre i prosessen på kommunens 
forespørsel.

vurderes derfor ikke å være 
aktuell. Innspillet imøtekommes 
derfor ikke. Avkjøring i 
området ble dessuten stengt da 
rundkjøringa ble bygd.

Ivaretatt i planprogram. Gang-
/sykkelveg er regulert langs 
Industrivegen.

Kommuneplanens arealdel viser 
næringsareal N2 på Veltamoen. 
Evt. andre arealer må vurderes 
ved revisjon av 
kommuneplanen.

INNSPILL FRA GRUNNEIERE I PLANOMRÅDET

Innspill Rådmannens vurdering:
COOP nord, brev 16.3.15

Anbefaler kommunen i første omgang å arbeide for å få 
lagt ei ny rundkjøring ved Haraldvollvegen, som vil lette 
atkomst, redusere tungbiltrafikk gjennom området, og 
avlaste dagens rundkjøring.  Vil også anbefale at 
kommunen på sikt arbeider for å få til nok en rundkjøring i 
den andre enden av området. Legger ved kart som viser 
forslagene. 

Viser til vurdering av innspill 
fra næringsforeninga.
Kommuneplanens arealdel har 
bestemmelse om at nytt 
næringsområde vest for E6 skal 
starte nordover fra 
rundkjøringa. Spørsmål om et 
nytt kryss ca 800 m nord for 
dagens rundkjøring kan tas opp 
gjennom detaljregulering av 
nordre del av planområdet vest 
for E6.

Storegga betong, brev 11.3.15

Orienterer om deres ferdigbetongfabrikk på gnr 54/14/4, og 
konstaterer at deres virksomhet medfører en betydelig 
mengde tungtrafikk fra eiendommen og ut på E6. 

Mener at manglende gangveg langs Industrivegen gjør den 
farlig for myke trafikanter. 

Ber om at ny avkjøring/rundkjøring ved Biltech tas inn i 
planarbeidet. 

Gangveg videreføres fra 
gjeldende reguleringsplan.

Viser til vurdering av innspill 
fra næringsforeninga.

Storegga eiendom, brev 12.3.15

Orienterer innledningsvis om at de er eier av eiendommen 
54/705, og at denne eiendommen er utelatt fra adresselista. 
Ber om at den føres opp.

Mener at ei rundkjøring der det tidligere var avkjørsel fra 
E6 til Haraldvollveien vil avlaste rundkjøringa ved Lians, 
og viser til at det allerede er fotgjengerundergang på stedet. 

Tas til etterretning ved at 
adresseliste endres.

Viser til vurdering av innspill 
fra næringsforeninga.

Gjeldende plan viser fortau 



Mener at ei arm mot "kapellveien" også vil avlaste krysset 
ved Lians. 

Mener at det må opparbeides gang- og sykkelveg langs 
Industrivegen fra Sulland til undergangen som nevnes over, 
og ved den nye atkomstvegen via Storeggavegen og ut ved 
rundkjøringa ved Lians.  Legger ved skisse som viser 
forslagene. 

langs Industrivegen. 
Planprogrammet sier at denne 
skal videreføres og at det skal 
reguleres gangveger langs nye 
atkomstveger. Det er en del 
gående langs Haraldvollvegen 
der det også er mye 
tungtransport ned til Storegga. 
Det bør derfor vurderes om det 
skal reguleres gangveg langs 
Haraldvollvegen på strekningen 
mellom Industrivegen og 
Storegga. Dette tas inn i 
planprogrammet pkt. 4.2.

Storegga entreprenør, brev 5.3.15

Har ingen motforestillinger til ny atkomstveg via 
Storeggaveien og ut ved renseanlegget/Nortura/Bring. 

Ser det som mest hensiktsmessig for deres transport om 
man etablerte avkjørsel til området der den lå før 
(Haraldvollveien x E6). Ber om at kommunen tar kontakt 
med Nissan, Peugeot, Veidekke (flytter inn i gamle 
Peugeotbygget) og COOP (planer om utvidelse). Regner 
med at disse tiltakene medfører økt trafikk i området, og at 
det blir behov for avlastning av det eksisterende systemet. 
Viser til vedlagt tegning som viser foreslått endring med 
rundkjøring på E6 fra Haraldvollveien. 

Tas til orientering.

Viser til vurdering av innspill 
fra næringsforeninga.

Sund Olsen eiendom AS, brev 17.3.15

Oppsummerer sine innspill til følgende:
 Ønsker serviceskilting av Målselvsenteret, sør og nord 

langs E6. 
 Ønsker ladestasjon for El-bil. 
 Ønsker etablering av bussholdeplass i nærheten av 

Målselvsenteret.
 Mener at et nærmere angitt område rundt senteret i 

reguleringsplanen må øremerkes deres virksomhet, og 
sikre gode muligheter for framtidige utvidelser, 
parkeringsplasser og god logistikk for både gående og 
kjørende. 

Skilting og ladestasjon for el-
biler løses ikke gjennom 
reguleringsplan.

Innspill om lokalisering av 
bussholdeplass og areal for 
Målselvsenteret skal vurderes i 
planarbeidet.

Trulssen Invest AS v/ Arkitekt Kjersti Jenssen AS, brev 
datert 25.3.15
Orienterer om at Trulssen invest eier området i sørvestre 
del av planområdet, rett nord for helsesenteret og 
Målselvtunet (gnr/bnr 55/67 og 55/69), og viser til at 
området i forslag til planprogram er markert med samme 
farge og teksten "vurdere bolig/nærmiljøfunksjoner/buffer". 

Orienterer om at Trulssen invest tidligere har fått utarbeidet 

Innspillet vurderes å være 
ivaretatt i planprogrammet ved 
at det er beskrevet at en skal 
vurdere bolig/ 
nærmiljøfunksjoner/ buffer i 
området. Arealformål vurderes i 
planarbeidet.



en idéskisse for boliger i det aktuelle området, og at man 
der så for seg omsorgsboliger/utleieboliger i fire etasjer. 
Mener at et nærmiljøanlegg vil være utfordrende i forhold 
til trafikk og hvilebehov for ambulansepersonell. 

Viser til at det i forslaget til planprogram nevnes buffersone 
i form av grønnstruktur i det aktuelle området. Med tanke 
på hvilebehov som nevnt, bes det om at buffersone også 
planlegges med tanke på skjerming av stasjonen mot nord 
og at formål i tilgrensende områder tar hensyn til dette. 

Er kjent med at det vurderes endring av sykehjemsstruktur i 
kommunen, og minner om at det aktuelle området ligger 
nært det ene kjerneområdet innen eldreomsorg i nedre del 
av kommunen.

Målselv kommune v/ Prosjektgruppa for nytt sykehjem 
på Andslimoen, notat 20.4.15
 Mener det kan være hensiktsmessig og tenke 

”omsorgsboliger” i nærhet til nytt sykehjem. Dette vil 
kunne være et tilbud til eldre og syke som har 
utfordringer med å klare seg i eget hjem, men som ikke 
er så syke at de har behov for lang tids sykehjem. Vi ser 
at det er ”rift om” sentrumsnære boliger på Andselv, 
særlig de som kommunen tildeler og som er leieboliger. 
På Holt derimot har vi pr i dag tre ledige boliger i nær 
tilknytning til ØSO. Vi er usikre på om innbyggerne i 
Målselv vil ønske å bo i omsorgsboliger på 
Andslimoen. Dette med bakgrunn i at området i mindre 
grad er sentrumsnært. Likevel er lege og tannlege 
lokalisert her, og Målselvsenteret tilbyr de fleste tilbud 
innenfor handel. Det er i dag ikke mulig å komme seg 
dit via en sammenhengende gang og sykkelveg. Det er 
kun en liten del av vegen som ikke er tilrettelagt via 
undergang under E6, men det kan ikke regnes som 
innenfor akseptabel gangavstand.

 Det vil være behov for en eller annen form for buffer 
mellom industriområdet på Andslimoen og sykehjem, 
helsesenter og boliger da det vil være uheldig å få 
virksomhet som kan være potensielt støyende og gi 
uheldige konsekvenser for beboere og brukere.

 Målselv kommune har i dag flere offentlige bygg på 
Andslimoen, helsesenter, sykehjem, to barnehagebygg, 
bofellesskap for funksjonshemmede og 
”flyktningeboliger”. Sistnevnte er ikke i bruk som 
"flyktningeboliger" lenger, men brukes som 
omsorgsboliger/utleieboliger. Kommunestyret har 
vedtatt å bygge nye boliger for funksjonshemmede og 
dersom planene gjennomføres vil det frigjøres 
bygg/arealer på Andslimoen som kommunen allerede 
eier. I tillegg er det slik at barnehagebyggene som 
kommunen har på Anslimoen er slitte og har stort 

Innspill om omsorgsboliger og 
buffer vurderes å være ivaretatt 
i planprogrammet ved at det er 
beskrevet at en skal vurdere 
bolig/ nærmiljøfunksjoner/ 
buffer i området. 



behov for renovering. Det er heller ikke ideelt at vi har 
en barnehage i to forskjellige bygg. Det kan være 
hensiktsmessig å se på hele dette området under ett og 
tenke omsorgsboliger for eldre og syke på dette 
området.

 Nytt sykehjem vil ha behov for alt det ledige arealet 
rundt eksisterende sykehjem. Når dette er utbygget, vil 
det ikke være mye areal til overs slik vi ser det. Vi skal 
anta prosjektør på dette i mai 2015, og vil deretter vite 
mer om arealbehovet.

 Det kan være hensiktsmessig å legge om vegen opp til 
Bratta for å unngå gjennomgangstrafikk forbi 
sykehjemmet. Dette for å kunne maksimere utnyttelsen 
av arealet til sykehjem, parkering, garasjer osv. Det vil 
også bli behov for å flytte helikopterlandingsplass og 
dette vil muliggjøres gjennom å legge om vegen.

Planprogram pkt. 4.1 og 4.2 
endres ved at det beskrives at 
endring av vegstruktur skal 
vurderes i området mellom 
Helsesenteret og Veltamoen.

Statskog, brev 17.3.15

Orienterer om at Statskog har to eiendommer som er berørt 
av områdereguleringa, gnr/bnr 54/14 og 55/3. Ber primært 
om at et tilleggsareal på ca 12 dekar, jf. vedlagt kart, tas inn 
i planområdet for å gi ei naturlig arrondering av 
planområdet på deres eiendom. Ber i tillegg kommunen om 
å vurdere å flytte plangrensa til eksisterende skogsbilveg, 
da dette utgjør ei synlig avgrensning i terrenget pr. i dag. 

Statskog er positiv til omdisponering av arealet på gnr 55/3 
til næringsformål, men forutsetter at arealet kan nyttes til 
næringsbebyggelse og ikke kun til infrastruktur/trafikale 
formål.  

Det er et behov for å utrede 
alternative avgrensninger av 
planområdet av hensyn til 
topografi, grøntdrag og hensyn 
til landbruksinteresser. I tillegg 
til området avsatt til 
næringsformål N2 i arealplanen 
utredes ett alternativ der øvre 
platå tas ut av planområdet, og 
ett alternativ der planområdet 
utvides og tilpasses Kudalen i 
vest.
Området som skal utredes 
avgrenses slik at det omfatter 
alle tre alternativ. Planområdet 
vil bli redusert i planforslaget ut 
fra anbefalt alternativ. 
Intensjonen er å opprettholde 
størrelsen på planområdet slik 
at den tilsvarer areal avsatt til 
næringsbebyggelse i 
kommunens arealdel.

Innspill om å justere
planområdet imøtekommes 
delvis.

TAM AS v/ Tor A. Mentzoni, e-post 18.3.15

Viser til tidligere vedtak i Kommunestyret, om at 
Andslimoen skal forbeholdes kontorer, industri og 
plasskrevende virksomheter.  Nye etableringer av 
dagligvareforretninger og kjøpesenter tillates ikke. Dette 
oppfattes å kunne hemme videre utvikling på Andslimoen. 

Viser til kommunestyrets 
vedtak om at Andslimoen skal 
forbeholdes industri og 
plasskrevende handel, samt 
uttalelser fra fylkesmannen og 



Ber om at ordlyden endres. fylkeskommunen. Innspillet 
imøtekommes ikke.

Bilbygg AS v/Torkildsen & co, brev 23.3.15

Registrerer at Bilbyggs eiendom 55/39 inngår i 
planområdet. Har ingen merknader til planprogrammet, 
men tar forbehold om at de vil kunne komme med 
merknader i den videre prosessen. Ber om at firmaet holdes 
løpende orientert, slik at de får anledning til å ivareta sine 
interesser. 

Grunneiere vil bl.a. bli 
tilskrevet om høring og 
offentlig ettersyn av plan.

INNSPILL FRA POLITISKE PARTI
Innspill Rådmannens vurdering:
Målselv venstre, brev 24.3.2015
Mener at Andslimoen har konkurransefortrinn for utvikling 
av handel og næringsvirksomhet ut fra den sentrale 
beliggenheten i regionen. Grunnforholdene gjør det enkelt 
å opparbeide området, og vann, avløp og kraft er 
tilgjengelig. 

Det er viktig for kommunen å markedsføre området slik at 
det er attraktivt for virksomheter og nye arbeidsplasser.  
Tror at videreutvikling av næringsklynger med 
detaljhandel, plasskrevende handel og småindustri vil 
kunne gi økt vekst, også innenfor nye næringer. 

Mener det vil være feil kun å vektlegge tidligere 
konklusjoner fra Stedsutvikling Bardufoss og Forprosjekt 
Stedsutvikling Bardufoss om at Andslimoen, kun skal være 
forbeholdt Industri og plasskrevende handel. Viser til at 
planene er vedtatt i inneværende kommunestyreperiode, og 
at et nytt politisk flertall vil kunne omgjøre dette. Ber ut fra 
dette om at det også utarbeides planer hvor Andslimoen 
kan utvikles for detaljhandel og med handelssenter større 
enn 3000 m�.

Mener at det i planarbeidet må utarbeides planer for 
attraktive boligtomter, med tanke på trafikale 
problemstillinger, næringsvirksomhet og støyforhold. Det 
må tas hensyn til en ønsket utvidelse av Målseltunet med 8 
+ 8 plasser og/eller et mulig nytt sykehjem. 

Mener at gang- og sykkelveger må vektlegges med tanke 
på sikre skoleveger, folkehelse og sykkelturisme. 

Innspill og merknader fra 
politiske parti er vanskelig å 
kommentere, da det forventes at 
disse synspunktene kommer 
frem gjennom den politiske 
behandlingen. Det er derfor 
ikke gitt nærmere vurderinger.

Vurdering:

I høringen og innspillfasen er det kommet frem momenter som er vurdert ovenfor og foreslås 
imøtekommet med følgende endringer i planprogrammet i forhold til høringsforslaget:



Kap 2.2.:
 Det er behov for å utrede alternative avgrensninger av planområdet av hensyn til topografi, 

grøntdrag og landbruksinteresser. Intensjonen er å opprettholde størrelsen på areal slik at  
den tilsvarer areal avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. To alternativ 
tilføyes hovedalternativet.

Kap. 3.1: 
 Behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 tilføyes
Kap 4.1:
 det beskrives at kjøpesenter videreføres som i dagens situasjon
Kap. 4.2: 
 det beskrives at Hovedveg klasse 4 (H4) etter Statens vegvesen håndbok N100 skal legges til 

grunn for planleggingen av E6
 regulering av gangveg/fortau langs Haraldvollvegen på strekningen mellom Industrivegen 

og Storegga skal vurderes
 endring av vegstruktur skal vurderes i området mellom Helsesenteret og Veltamoen
Kap. 5: 
 Utredningstema samferdsel/trafikk i suppleres med "prognoser/ trafikkgenerering for de 

ulike utbygginger"
 Utredningstema kulturminner og kulturmiljø tilføyes under at befaring og kartlegging av 

nyere tids kulturminner innenfor planområdet vil være en del kunnskapsgrunnlaget. Metode 
tilføyes at Troms fylkeskommune tar sikte på å gjennomføre kartlegging og beskrive 
krigsminnene i 2015 og at det ikke er registrert automatisk fredete kulturminner i 
planområdet

 ROS-analyse presiseres som utredningstema 
 Handel og Samfunnsøkonomi tas inn som utredningstema. Utredningen øres med grunnlag i 

rapport om Handel i Målselv kommune, utarbeidet av Norconsult 2013 i 
stedsutviklingsprosjektet og rapport om Byregionen Finnsnes – samspill mellom by og bygd, 
By og land - hand i hand; Samfunnsanalyse, Dyrøyseminaret 01.03.15. Metode er å 
sammenstille analysene slik at det gir et dekkende bilde på marked, muligheter og virkninger 
av tilrettelegging av nye areal til handels- og næringsformål.

Planprogrammet vurderes med endringene som beskrevet ovenfor å klarlegge innhold og viktige 
spørsmål i planarbeidet, avklare planområde, eventuell alternativvurdering, organisering av 
planleggingen, opplegg for medvirkning og fremdrift samt avklare behov for utredninger, på en 
god måte. Det anbefales derfor at Planprogram til områdereguleringsplan for Andslimoen 
fastsettes som vist i rådmannens forslag etter høring 23.4.15. Planprogrammet legges til grunn 
for videre arbeid der mottatte innspill tas med for vurdering og avklaring i planprosessen.

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget  
legger saken fram for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 fastsettes planprogram for områderegulering 
Andslimoen slik som Rådmannens forslag revidert 23.4.15 der følgende endringer 
inngår:

Kap 2.2.:
 Det er behov for å utrede alternative avgrensninger av planområdet av hensyn til topografi, 

grøntdrag og landbruksinteresser. Intensjonen er å opprettholde størrelsen på areal slik at  



den tilsvarer areal avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. To alternativ 
tilføyes hovedalternativet.

Kap. 3.1: 
 Behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 tilføyes
Kap 4.1:
 det beskrives at kjøpesenter videreføres som i dagens situasjon
Kap. 4.2: 
 det beskrives at Hovedveg klasse 4 (H4) etter Statens vegvesen håndbok N100 skal legges til 

grunn for planleggingen av E6
 regulering av gangveg/fortau langs Haraldvollvegen på strekningen mellom Industrivegen 

og Storegga skal vurderes
 endring av vegstruktur skal vurderes i området mellom Helsesenteret og Veltamoen
Kap. 5: 
 Utredningstema samferdsel/trafikk i suppleres med "prognoser/ trafikkgenerering for de 

ulike utbygginger"
 Utredningstema kulturminner og kulturmiljø tilføyes under at befaring og kartlegging av 

nyere tids kulturminner innenfor planområdet vil være en del kunnskapsgrunnlaget. Metode 
tilføyes at Troms fylkeskommune tar sikte på å gjennomføre kartlegging og beskrive 
krigsminnene i 2015 og at det ikke er registrert automatisk fredete kulturminner i 
planområdet

 ROS-analyse presiseres som utredningstema 

2. Planprogrammet legges til grunn for videre arbeid der mottatte innspill tas med for 
vurdering og avklaring i planprosessen.

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 05.06.2015 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

3. I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 fastsettes planprogram for områderegulering 
Andslimoen slik som Rådmannens forslag revidert 23.4.15 der følgende endringer 
inngår:

Kap 2.2.:
 Det er behov for å utrede alternative avgrensninger av planområdet av hensyn til topografi, 

grøntdrag og landbruksinteresser. Intensjonen er å opprettholde størrelsen på areal slik at  
den tilsvarer areal avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. To alternativ 
tilføyes hovedalternativet.

Kap. 3.1: 
 Behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 tilføyes
Kap 4.1:
 det beskrives at kjøpesenter videreføres som i dagens situasjon
Kap. 4.2: 
 det beskrives at Hovedveg klasse 4 (H4) etter Statens vegvesen håndbok N100 skal legges til 

grunn for planleggingen av E6
 regulering av gangveg/fortau langs Haraldvollvegen på strekningen mellom Industrivegen 

og Storegga skal vurderes
 endring av vegstruktur skal vurderes i området mellom Helsesenteret og Veltamoen



Kap. 5: 
 Utredningstema samferdsel/trafikk i suppleres med "prognoser/ trafikkgenerering for de 

ulike utbygginger"
 Utredningstema kulturminner og kulturmiljø tilføyes under at befaring og kartlegging av 

nyere tids kulturminner innenfor planområdet vil være en del kunnskapsgrunnlaget. Metode 
tilføyes at Troms fylkeskommune tar sikte på å gjennomføre kartlegging og beskrive 
krigsminnene i 2015 og at det ikke er registrert automatisk fredete kulturminner i 
planområdet

 ROS-analyse presiseres som utredningstema 

4. Planprogrammet legges til grunn for videre arbeid der mottatte innspill tas med for 
vurdering og avklaring i planprosessen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.06.2015 

Behandling:

Rolf Austgard (V) fremmet følgende forslag:

I planprogrammet kommer det frem på side 17, under Bygg- og anleggsformål:

 Mesteparten av planområdet utelater definisjonen plasskrevende varer, lager og industri.

Etter Fylkesmannens kommentarer utelater definisjonen plasskrevende varer, handel med 
møbler, tepper, hvitevare, etc.

Vi mener at Andslimoen har konkurransefortrinn for utvikling av handel og næringsvirksomhet 
ut fra den sentrale beliggenhet og egnethet.  En videreutvikling med næringsklynger med 
detaljhandel, plasskrevende handel og småindustri vil gi økt vekst.

Målselv Venstre foreslår derfor at pkt. 4.1 Bygg- og anleggsformål endres til:

Mesteparten av planområdet skal reguleres for forretninger for detaljhandel, plasskrevende 
varer, lager og industri.

Falt med 21 mot 2 stemmer.

Plan- og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 fastsettes planprogram for områderegulering 
Andslimoen slik som Rådmannens forslag revidert 23.4.15 der følgende endringer 
inngår:

Kap 2.2.:
 Det er behov for å utrede alternative avgrensninger av planområdet av hensyn til topografi, 

grøntdrag og landbruksinteresser. Intensjonen er å opprettholde størrelsen på areal slik at  
den tilsvarer areal avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. To alternativ 
tilføyes hovedalternativet.

Kap. 3.1: 



 Behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 tilføyes
Kap 4.1:
 det beskrives at kjøpesenter videreføres som i dagens situasjon
Kap. 4.2: 
 det beskrives at Hovedveg klasse 4 (H4) etter Statens vegvesen håndbok N100 skal legges til 

grunn for planleggingen av E6
 regulering av gangveg/fortau langs Haraldvollvegen på strekningen mellom Industrivegen 

og Storegga skal vurderes
 endring av vegstruktur skal vurderes i området mellom Helsesenteret og Veltamoen
Kap. 5: 
 Utredningstema samferdsel/trafikk i suppleres med "prognoser/ trafikkgenerering for de 

ulike utbygginger"
 Utredningstema kulturminner og kulturmiljø tilføyes under at befaring og kartlegging av 

nyere tids kulturminner innenfor planområdet vil være en del kunnskapsgrunnlaget. Metode 
tilføyes at Troms fylkeskommune tar sikte på å gjennomføre kartlegging og beskrive 
krigsminnene i 2015 og at det ikke er registrert automatisk fredete kulturminner i 
planområdet

 ROS-analyse presiseres som utredningstema 

2. Planprogrammet legges til grunn for videre arbeid der mottatte innspill tas med for 
vurdering og avklaring i planprosessen.


