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1. GANGS BEHANDLING I PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET 14.04.15:

Bakgrunn:

Målselv kommune varslet 09.01.15 oppstart av planarbeid ved endring av planident 
192420090072, områderegulering for Øverli med tilstøtende veger.
Endringen består i at planområdet utvides med et areal på ca. 11 dekar mellom Rakettvegen og 
Litjekrokbekken. Begrunnelsen for utvidelse av planområdet er at Målselv kommune har behov 
for å deponere overskuddsmasser (jord- og stein) fra kommunale anlegg, og at disse 
overskuddsmassene egner seg godt til etablering av parkeringsplass (P3).
Videre har Fagerlidal skole tatt i bruk området mellom gang-sykkelvegen, Rakettvegen og 
Litjekrokbekken til klatrepark/lek (G6). Målselv kommune finner det derfor hensiktsmessig at 
dette formaliseres gjennom denne planprosessen.

I varsel om oppstart har Målselv kommune også beskrevet en formålsendring i område OT 3 og 
OT 4 innenfor eksisterende områdeplan for Øverli. Dette har Målselv kommune valgt å ta ut av 
den videre planprosessen og områdene på venstre side av Rakettvegen opprettholdes slik det ble 



vedtatt i den forrige områdeplanen. Formålene på denne siden av Rakettvegen videreføres slik 
det ble regulert i sak 67/2010.

Utredning:

Varsel om oppstart av planarbeidet er kunngjort på kommunens hjemmeside, sendt berørte 
myndigheter og grunneier, parter og interessegrupper til høring. Ved fristens utløp den 10.02.15 
var følgende innspill mottatt:

1. Fylkesmannen i Troms, brev av 30.01.15. Innspill: Grunnet beliggenhet til 
boligetableringene i dette prosjektet må det gjennomføres en støyfaglig utredning av 
støyfaglig konsulent som viser beregnet støy for hver boenhet, deres uteplasser og evnt 
balkonger. Trafikkstøy skal beregnes for en prognose for vegtrafikk minst 10 år frem i 
tid. I reguleringsbestemmelsene må det angis støygrenser for inne- og uterom.

Rådmannens merknad:
Målselv kommune har valgt å ta ut den varslede formålsendringen for områdene OT 3 og 
OT 4. Formålene opprettholdes slik de ble vedtatt i sak 67/2010 den 23.09.10. 
Fylkesmannens innspill er hensynstatt gjennom nytt punkt i reguleringsbestemmelsene, 
og de berørte områdene kan ikke bebygges før detaljregulering er vedtatt.
- 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. 

2. Eldrerådet, 11.02.15. Innspill: Rådet forventer at det på helårsparkeringsplassen P 3 
legges til rette for handikapparkering.

Rådmannens merknad:
Innspillet er tatt til følge og nytt punkt, parkering P3, kap. 3, pkt 3.2.6 –parkering i
reguleringsbestemmelsene ivaretar dette.
- Område P 3 etableres og tilrettelegges til parkeringsformål. Det settes av og skiltes 2 

parkeringsplasser til bevegelseshemmede.

3. Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede, 10.02.15. Innspill: Rådet 
forventer at det på helårsparkeringsplassen P 3 legges til rette for handikapparkering.

Rådmannens merknad:
Innspillet er tatt til følge og nytt punkt, parkering P3, kap. 3, pkt 3.2.6 –parkering i 
reguleringsbestemmelsene ivaretar dette.
- Område P 3 etableres og tilrettelegges til parkeringsformål. Det settes av og skiltes 2 

parkeringsplasser til bevegelseshemmede.

4. Statens vegvesen, brev av 26.01.15. Innspill: Statens vegvesen vil påpeke viktigheten 
med å tilrettelegge for gode og trygge veger for myke trafikanter, og at sikkerheten til 
disse trafikantgrupper blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planområdet. 
Håndbøker må legges til grunn for å få gode og oversiktlige kryssløsninger og universell 
utforming legges til grunn i planleggingen.



Rådmannens merknad:
Eksisterende avkjørselsløsning skal videreføres og hensynet til de ulike trafikantgrupper 
er vurdert som ivaretatt gjennom eksisterende utkjøring på offentlig veg og gang- og 
sykkelveg.

5. Avinor, brev av 30.01.15. Innspill: Avinor gjør oppmerksom på at gjeldene regelverk for 
bruk av tårnkraner innenfor planområdet.

Rådmannens merknad:
Innspillet fra Avinor er ivaretatt ved at nytt pkt 3.5 Luftfartshinder lagt til i 
bestemmelsene
- 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.

6. Landbruksfaglig utredning av 09.06.15. Innspill: 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.
Etableringen av bo- og aktivitetssenteret har ikke hatt driftsulemper for skjøtsel og drift 
av skogen på eiendommen.  Og 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.

7. Troms fylkeskommune, kulturetaten, brev av 15.01.15. Ingen merknader.

8. Troms fylkeskommune, Stabssjef, brev av 09.02.15. Innspill: Ingen merknader til 
oppstartsvarselet, men ber om at krav til varsling om kulturminner tas med i 
reguleringsbestemmelsene.

Rådmannens merknad:
Innspillet fra Troms fylkeskommune er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene kap 
2- 2.9.
- 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. 

Vurdering:

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. 
Beskrivelsen er i henhold til krav i PBL § 3-2, og utredningsplikten til NML er belyst og oppfylt 
i planbeskrivelsen. Tiltaket er tilstrekkelig utredet etter NML §§8-12.
Planen er i tråd med § 12-1 i PBL om reguleringsplan. 
Det er utført risiko og sårbarhets vurdering som viser at formålet med utvidelse av planområdet 
ikke vil være til hinder for aktiviteten på Øverli, eller medfører ytterligere belastning på 
samfunn og natur i nærområdet. 



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

vedtak:

Forslag til områderegulering for Øverli, planident 19242015001, legges ut til høring og offentlig 
ettersyn. Jfr. PBL §12-10.

2. GANGS BEHANDLING I PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET 08.09.15:

Vedlagte bilag til 2. gangs behandling – innkomne merknader:
- Direktoratet for mineralforvaltning, mail av 21.07.14. 
- Statens vegvesen, brev av 10.06.15. 
- Fylkesmannen, brev av 09.06.15.
- Avinor, brev av 19.05.15.
- Forslag til plankart, revidert. 
- Forslag til planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, revidert. 

Planforslaget har vært kunngjort i lokalavisen, på kommunens hjemmeside og vært lagt ut til 
offentlig ettersyn/høring i tidsrommet 29.04.-15.06.15.

Ved fristens utløp var følgende merknader kommet inn:
1. Troms fylkeskommune, Stabssjef, brev av 08.06.15. Ingen merknader.

2. Statens vegvesen, brev av 10.06.15. Innspill til oppstartsvarslet synes tilfredsstillende 
ivaretatt. Ingen merknader til planarbeidet.

3. Fylkesmannen, brev av 09.06.15. Ingen merknader.

4. Avinor, brev av 19.05.15. Merknad til planen i brev av 30.01.15 er hensyntatt, og Avinor 
har ingen ytterligere merknader.

Vurdering av innkomne merknader:

Ingen sektormyndighet har merknader eller fremmer innsigelse til det framlagte planforslaget.

Konklusjon:

Rådmannen vurderer at alle merknader er vurdert og hensyntatt. 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 19242015001 Områderegulering Øverli med plankart og reguleringsbestemmelser 
vedtas i henhold til PBL § 12-12. 
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse legges fram til Kommunestyrets 
egengodkjenning.

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 14.04.2015 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til områderegulering for Øverli, planident 19242015001, legges ut til høring og offentlig 
ettersyn. Jfr. PBL §12-10.

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 08.09.2015 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planident 19242015001 Områderegulering Øverli med plankart og reguleringsbestemmelser 
vedtas i henhold til PBL § 12-12. 
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse legges fram til Kommunestyrets 
egengodkjenning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.09.2015 

Behandling:

Plan- og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planident 19242015001 Områderegulering Øverli med plankart og reguleringsbestemmelser 
vedtas i henhold til PBL § 12-12. 
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse legges fram til Kommunestyrets 
egengodkjenning.


