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I.  PLANBESKRIVELSE  

 

HISTORIKK:  

Øverli gnr. 54 bnr 7 ble ryddet ca. 1900, og dagens bygninger på tunet er fra samme periode.  

Tunet har stått fraflyttet siden tidlig på 60-tallet. Eiendommen som helhet er på 2403 daa, 

består av tidligere dyrket mark og skog. I øvre del av eiendommen er det plantefelt av gran.   

Eiendommen ligger sentralt i kommunens tettest bebygde område, vendt mot sørøst, og 

strekker seg fra Målselva og opp til toppen av Andsfjellet.  

 

Våren 2006 ervervet Målselv kommune denne landbrukseiendommen. Kommunens formål 

med eiendommen er å bruke denne innen arbeidet med psykisk helse og for allmenn 

benyttelse. Eiendommen er i dag tilrettelagt med 2 bo- og servicesenter, 1 annen bygning 

knyttet til bo- og servicesenteret og 1 landbruksbygg som er tilrettelagt for brukere og 

beboere på Øverli.  

 

Området rundt Øverli ble første gang regulert i 2007. Planen fra 2007 ble erstattet av ny 

områderegulering, planident 192420090072 og formålet er tilrettelegging innenfor tre 

forskjellige tilbud innen psykisk helsevern på deler av eiendommen: 

 Inntil 8 omsorgsboliger med fellesrom og heldøgnsbemanning, BOA (Bo, omsorg og 

aktivitetssenter)  

 Dagsentertilbud  

 Inntil seks frittstående eneboliger med grunnflate på maks 40 m2 

 Adkomstveg til Fagerlund boligfelt over tilgrensende eiendommer i nordøstlig 

retning; Gnr. 54 bnr. 3, 16 og 115. 

I tidligere vedtatt områderegulering er planområdet avgrenset av Rakettvegen i sørvest, 

tidligere E6 i sørøst og eiendomsgrensen i nordøst. I nordvest danner ny veg grense mot 

bakenforliggende landbruksareal. 

 

FORHOLDET TIL OVERORDNET PLAN: 

Eiendommen 54/7 er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR område, med unntak av 

områderegulering rundt dagsenteret på Øverli, planident 192420090072. 

 

 

 

 

BAKGRUNN FOR UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET: 

 

Områderegulering Øverli med tilstøtende veger ble vedtatt i sak 67/2010 den 23.09.10. 

Målselv kommune ønsker nå å utvide planområdet til også å omfatte et areal på ca. 11 da 

mellom Rakettvegen og Litjekrokbekken. 

Målselv kommune har vurdert at konsekvensutredning ikke er nødvendig da plantutvidelsen 

ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  

I varsel om planoppstart er det foreslått formålsendringer på område OT 3 og OT 4. Disse 

endringsforslagene har Målselv kommune valgt å trekke, slik at det da ikke blir gjort noen 

endringer på vestsiden av Rakettvegen. Formålene på denne siden av Rakettvegen videreføres 

slik det ble regulert i sak 67/2010, planident 192420090072 Områdeplan Øverli med 

tilstøtende veger. 
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Områdene er på plankartet merket med: 

 

G 6: Formålet med område G 6 er å etablere friområde/lek med klatrepark. 

 

P 3: Området Øverli-Rakettvegen-Andsfjellet er mye brukt av lokalbefolkningen som nærtur-  

og rekreasjonsområde. Rakettvegen, som er bygget av Forsvaret, gir kjørbar adkomst helt opp 

på snaufjellet, og dermed tilgjengelighet for alle. 

Det er ikke tilrettelagt med helårsparkering i området ved Øverli, og dette medfører ofte til at 

private biler benytter parkeringsplassene som er tilknyttet Øverli. 

Formålet med P 3 er derfor å tilrettelegge for parkeringsplasser som kan benyttes av alle. 

 

Reguleringsbestemmelser vedtatt i planident 192720090072 videreføres i sin helhet med 

endringer knyttet til: 

- parkering P3, kap. 3, pkt 3.2.6 –parkering 

- pkt 3.3.2- offentlig friområde G 6 

- nytt pkt 3.5 Luftfartshinder lagt til i bestemmelsene 

- nye kulepunkt kap. 2, pkt 2.10-E, utredningskrav i forhold til støy og grunnforhold. 

 

 

 

ØVERLI (BOA- OG DAGSENTER):  

Tidligere regulert formål rundt Øverli, dvs på vestsiden av Rakettvegen blir ikke endret eller 

berørt av denne planutvidelsen. 

 

 

ADKOMST OG TRAFIKKSIKKERHET: 

Eksisterende avkjørsel fra gamle E 6 skal fortsatt benyttes. 

 

 

BARN OG UNGE: 

Forslaget til utvidelse av planområdet er vurdert til ikke å medføre noen vesentlige 

konsekvenser for barn og unge. 

 

 

FRILUFTSINTERESSER: 

Rakettvegen/Andsfjellet er et mye brukt nærturområde for befolkningen i denne delen av 

kommunen. Rakettvegen brøytes vinterstid og dette gjør området til et helårs brukt 

friluftsområde. Planutvidelsen vil ikke komme berøre eller legge noen begrensinger på 

allmennhetens bruk at området.  

 

 

BIOLOGISK MANGFOLD/NATURTYPER/NATUROMÅRDER: 

Området er sjekket ut mot tilgjengelige databaser.  

Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte, truede eller nær truede arter etter Norsk 

rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk 

rødliste for naturtyper 2011 eller i området.  Det er heller 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. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og 

det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er 
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nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i NML §§8-12. Kravet om at 

saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. 

 

 

LANDBRUK/REINDRIFT: 

Utvidelsen av planområde berører 11 dekar skogsmark fordelt på 8,9 dekar middels og 2,1 

dekar høy bonitet.  Området er bevokst med lauv- og granskog. 

Skogarealene på resten av eiendommen har stort sett god tilgjengelighet via Rakettvegen og 

etablerte velteplasser. Avgangen av areal til den planlagte utvidelsen legger ingen vesentlige 

hindringer for fortsatt skogsdrift og drift av utmarksarealene, og medfører heller ingen 

vesentlig arealavgang. Planen omfatter ikke dyrket mark, og det er ikke påregnelig med 

konflikter med hensyn til fortsatt bruk av utmarka til husdyrbeite og formålet med planen. 

Hele planområdet ligger innenfor et reinbeitedistrikt, men utvidelsen av planområdet vil ikke 

ha negativ påvirkning for reindriftsnæringen. 

 

 

KULTURMINNER: 

Området er sjekket ut mot tilgjengelige databaser. 

Målselv kommune ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i nærheten til 

omsøkte parsell. Søk er utført på 54/7 Matrikkelens Sefrak-register og Askeladden 

kulturminnebase. Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander o.l som viser 

eldre aktivitet, må arbeidet stanses og melding gis til kulturminnemyndighetene. Jfr. Lov om 

kulturminner § 8.2. Kravet er satt i reguleringsbestemmelsene kap 2- 2.9. 

 

 

KONSEKVENSER: 

Etter at områdeplan Øverli ble vedtatt i 2010 har nye krav til støyberegninger og 

dokumentasjon på sikker byggegrunn blitt hjemlet i PBL og gjeldende forskrift.  

I reguleringsbestemmelsene kap 2, 210-E er det satt krav om detaljregulering og utredninger i 

forhold til støy og grunnforhold. Dette gjelder for områdene O T 3, O T 4, G 3, G 4 og G 5.  

Øverli ligger utenfor avmerket område på støykart for Bardufoss flyplass. 

  

 

Risiko og sårbarhet: 

 

Reguleringsområdet ligger utenfor fare for utglidninger, snø og stein/fjellskred, og det er 

ingen kjent risiko for slike naturfarer i området, jfr aktsomhetskartet. 

Det er ikke registrert hendelser knyttet til naturfarer i nærhet til planområdet. 

 

På NVE`s aktsomhetskart for jord og flomskred vises potensielle utløpsområder ved  

Litjekrokbekken. For å ivareta det biologiske mangfoldet, forebygge mot erosjon og 

flomskader skal kantsonen med vegetasjonsbeltet langs Litjekrokbekken beholdes.  

Dette er hensynstatt ved at det er lagt en tilstrekkelig bred hensynssone inntil 

Litjekrokbekken.   

 

Det går ingen kraftlinjer gjennom området. 

Målselv kommune er ikke kjent med at det finnes andre naturlige eller menneskeskapte 

forhold som medfører fare for helse og sikkerhet i tilknytning til planområdet. 
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På NGU`s løsmassekart viser grunnforholdene i planområdet tynn morene og 

forvitringsmateriale. Den marine grense går mellom Øverli og gamle E6.  

Det er ikke foretatt konkrete grunnundersøkelser i planområdet, men erfaringer fra 

nærliggende områder og visuelle observasjoner tyder på at grunnforholdene er godt egnet til  

den påtenkte utvidelsen av planområdet. 

 

Det er ikke behov for spesiell drenering av planområdet som nå skal utvides, da 

overflatevann vil renner ut naturlig mot Litjekrokbekken.  Utvidelsen av planområdet er 

vurdert til ikke å ha negative konsekvenser i forhold til Vannressursloven. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER 

OMRÅDEREGULERING ØVERLI -  19242015001 

 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse bestemmelser for det området som 

på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

Vedtatt av Målselv kommunestyre, sak 89/2015, den 17.09.2015 

 

 

KAP. 1   FORMÅL 

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-5 er arealet regulert til følgende formål: 

 

PBL § 12-5. Ledd nr 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

Område for off. tjenesteyting, O T1, O T2, O T3 og O T4 

    Bolig, B 1        

         

PBL § 12-5. Ledd nr.3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

    Kjøreveg med skulder og grøft 

    Fortau 

    Gang- og sykkelveg 

    Gangveg 

    Parkering (P 3) 

         

PBL § 12-5 Ledd nr.3 GRØNNSTRUKTUR    

Offentlig grønnstruktur, G 1, G 2, G 3, G 4,G 5 og G 6  

 

PBL § 12-5 Ledd nr. 5 LANDBRUKSOMRÅDE     

Landbruksområde, LNRF1 og LNFR2 

  

       

 

KAP. 2    FELLESBESTEMMELSER 

 

 

2.1.  Byggeskikk 

Planområdet skal fremtre som helhetlig med tanke på byggeskikk.  Dette gjelder både i 

forhold til plassering, utforming og material- og fargevalg. 

 

 

2.2. Terreng og vegetasjon 

Terrenget skal i størst mulig grad tas vare på, og byggene tilpasses dette.  Vegetasjonen skal 

vedlikeholdes gjennom skjøtsel, jamfør punkt 3.4.  

 

 

2.3. Byggegrenser 

Der det ikke er angitt byggegrense spesielt, inngår denne i formålsgrensene for 

byggeområder. 
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2.4. Utnyttelsesgrad 

Utnyttelsesgraden er på plankartet avmerket som prosent bebygd areal (BYA) innenfor 

gjeldende formål. 

 

 

2.5. Byggehøyde 

Maks byggehøyde er 9 meter over terreng.  

 

 

2.6. Trafikk/ parkering / atkomst 

Alle endringer og nyetableringer av veger og krysstilknytninger skal utarbeides i henhold til 

Statens vegvesen sine håndbøker 017 og 018, og utførelsen skal kontrolleres og godkjennes 

av Statens vegvesen.   

 

 

2.7. Sikttrekanter 

Innenfor planområdets sikttrekanter, skal eier av atkomst holde disse fri for sikthemmende 

vegetasjon.  

 

 

2.8 Vann og avløp 

Området er tilknyttet offentlig vann og avløp 

 

 

2.9 Kulturminner 

Dersom det under arbeid i marka kommer fram gjenstander eller andre spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til Samediggi / 

Sametinget og Kulturetaten, Fylkesmannen i Troms, jfr. Lov om kulturminner § 8.2.  

 

 

2.10 Rekkefølge 

A Før byggestart innenfor reguleringsområde skal det etableres adkomst og parkering i tråd 

med reguleringsplanen.   

B Fram til område O T3 og  O T4 eventuelt bygges ut, skal område driftes som 

grønnstruktur, jamfør punkt 3.4.   

C Før rivningstillatelse for hovedbygningen kan gis, skal bygningen måles opp og 

dokumenteres med plan- og snitt tegninger samt fotodokumentasjon av fasader og detaljer 

utvendig og innvendig. 

D Ved en eventuell utbygging av boenheter innenfor OB 3 og/eller OB 4, skal det i forkant 

foretas en samlet evaluering av bomiljøet og driften av virksomhetene innenfor hele 

planområde.   

E  Før utbygging i O T3 og O T4 skal det utarbeides detaljregulering i medhold av PBL § 

12-3 for O T3 og O T4 og G 3, G 4 og G 5. Detaljreguleringen skal gjøre nærmere rede 

for  

 Avkjørsel, interne veger og parkering 

 Bebyggelsens utforming, høyde, plassering og terrengtilpassing 

 Grad av utnytting 

 Utredning om grunnforhold  

 Utredning - støyberegning 
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KAP.3 BESTEMMELSER KNYTTET TIL DE ENKELTE FORMÅL. 

 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-7 er det gitt bestemmelser til reguleringsplanen 

knyttet til de enkelte formål og enkelte områder. 

 

 

3.1. BYGGEOMRÅDE 

 

3.1.1 Område for offentlig tjenesteyting, O T1 

Området skal benyttes til omsorgsboliger for inntil 8 boenheter med tilhørende fellesareal.  

Før tiltak kan settes i gang innenfor området skal det utarbeides situasjonsplan.  Adkomst 

fra Privat veg 1 innarbeides i situasjonsplan.  

3.1.2 Område for offentlig tjenesteyting , O T2 

Området skal benyttes til nytt dagsenter der eksisterende fjøsbygning inngår i 

dagsenterdriften. Før tiltak kan settes i gang innenfor området skal det utarbeides 

situasjonsplan.  Adkomst fra Privat veg 1 innarbeides i situasjonsplan.  

 

 

3.1.3 Område for offentlig tjenesteyting, O T3 og O T4  

Før tiltak kan settes i gang innenfor områdene, skal det utarbeides detaljreguleringsplan 

etter PBL § 12-3, jamfør pkt. 2.10.E  

 

 

3.1.4 Område for boliger, B 1   

Området skal benyttes til 6 boliger med minimum bebygd areal på 45m2 pr. bolig. Før 

tiltak kan settes i gang innenfor området, skal det utarbeides situasjonsplan som viser 

samtlige boligers plassering og adkomst fra Privat veg 1.  

 

 

 

3.2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

3.2.1 Område for offentlig kjøreveg, V 1 

I området er det eksisterende kjøreveg og gang- og sykkelveg med skulder og grøft.    

 

 

3.2.2 Område for offentlig kjøreveg, V 2, V 3 og V 4 

Kjøreveger med skulder og grøft skal opparbeides som vist på plankartet, med 

tilfredsstillende teknisk standard og i samsvar med opparbeidingsavtale samt tekniske 

planer godkjent av kommunen. Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av 

veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og –fyllinger skal tilsåes eller 

behandles på annen tiltalende måte. Bakenforliggende skog og utmark skal til enhver tid 

sikres adkomst. 

 

 

3.2.3 Område for annen veg, V 5 

Område for annen kjøreveg; eksisterende ”Rakettveg”.   
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3.2.4 Fortau 

Langs offentlig kjøreveg, V 2, skal det etableres fortau som vist på plankartet med 

tilfredsstillende teknisk standard og i samsvar med opparbeidingsavtale samt tekniske 

planer godkjent av kommunen. 

 

 

3.2.5 Gangveg 

Eksisterende gårdsveg videreføres som gangveg. Skal også videreføres ved 

detaljregulering av O T3 og O T4 og tilpasses den nye planen. 

 

 

3.2.6 Parkering 

Parkeringsplasser skal opparbeides som vist på plankartet, med tilfredsstillende teknisk 

standard og i samsvar med opparbeidingsavtale samt tekniske planer godkjent av 

kommunen. Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse skal skje mest mulig 

skånsomt. Skjæringer og –fyllinger skal tilsåes eller behandles på annen tiltalende måte.  

Område P 3 etableres og tilrettelegges til parkeringsformål. Det settes av og skiltes 2 

parkeringsplasser til bevegelseshemmede. 

 

 

3.3. GRØNNSTRUKTUR 

 

3.3.1 Vegetasjonsbelte 

Området er avsatt til vegetasjonsbelte mellom boligbebyggelse og kjøreveg. 

 

3.3.2 Offentlig friområde, G 2, G 3, G 4, G 5 og G 6. 

Området skal benyttes til friområde, og skal gjennom skjøtsel på sikt ha et parkmessig 

utrykk.  Det kan integreres felt med nyttevekster innenfor begge områdene.  Ansvar for 

skjøtsel innehas av Dagsenteret og BOA i fellesskap.   

For å ivareta det biologiske mangfoldet og forebygge mot erosjon og flomskader er det 

lagt en hensynssone mot Litjekrokbekken. Kantsonen med vegetasjonsbeltet mot 

Litjekrokbekken skal beholdes.  

I område G 6 kan det etableres friområde/lek med klatrepark. 

 

3.4. LANDBRUKSOMRÅDE 

 

3.4.1 Landbruksområde generelt, LNRF1 og LNRF2 

Jord- og skogloven er gjeldende innenfor områdene, og skal driftes i sammenheng med 

eiendommens øvrige landbruk.  I L1 er det avsatt område for framtidig landbruksveg for 

Gnr. 54 bnr. 7 og tilgrensende eiendom.  

 

 

      3.5  LUFTFARTSHINDER 

  

3.5.1  For bruk av tårnkraner innenfor planområdet gjelder følgende regelverk: 

Rapportering og registrering av luftfartshinder til Statens kartverk i medhold av 

kap. II i Forskrift om rapportering og merking av luftfartshinder av 15.07.14. 

Merking av luftfartshinder i medhold av kap III  i samme forskrift. 

Forskriften håndheves av Luftfartstilsynet. 


