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Planbestemmelser 

Vedtatt i Målselv kommunestyre 3.12.2015 sak 129/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

I 

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

plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. Ved siden av disse bestemmelsene gjelder også plan 

og bygningsloven og Teknisk forskrift til denne. 

 

II 

Reguleringsformål etter pbl § 12-5 

1.Bebyggelse og anlegg 

Skiløype (1420) 

 

2. Samferdsels anlegg med  

 Parkering  

 Gang- sykkelveg 

 

3.Grønnstruktur 

Turvei 

Kombinert turveg og skiløype 

 

5.LNFR-områder  

LNFR-områder 

Område for spredt fritidsbebyggelse 

Område for vern av kulturminne 

 

 

III 

Hensynsoner etter § 12.6 

Faresone høgspent 

 

 

IV 

Bestemmelser etter § 12-7 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1 Skiløype (1420) 

Skiløype (1420) skal ryddes for trær og andre vekster med en bredde på inntil 8 meter for 

løypemaskin, hvor det kjøres to spor og skøytetrasé i midten. Drenerings- og 

arronderingstiltak tillates innenfor bredden av 8 meters-trasé.  

 

Hele traséen er regulert for skiløype i vintersesongen med følgende underpunkter: 

a) Sesongen for skiløype starter når snødybden tillater oppkjøring av skiløype og varer 

så lenge vinterforholdene tillater bruk av vanlig ferdsel for skigående. 

b) Det skal ikke vinterbrøytes i noen deler av skiløypen. 

c) Det skal i vintersesongen kun brukes ski i skiløype ved normal ferdsel 



d) Ved vanskelige beiteforhold og når rein i området er på sitt svakeste seinvinterstid 

kan Mauken reinbeitedistrikt be om at skiløypa stenges for trafikk inntil reinen er 

ute av området eller til de dyrevelferdsmessige forholdene blir bedre.   

e) Eksisterende gjeterbu på kote 418 moh; Gjeterbuplassen, videreføres. Det tillates 

her oppført utedo for allmenn benyttelse innenfor den utvidede skiløypetrasé. 

f) Ved foten av Ryphompen kan det tilrettelegges med lavvo, benker og utedo på 

vestsida av løypa der øvre og nedre trasé møtes første gang. 

g) Løypeansvarlige; Målselv fjellandsby når ikke annet er avtalt, er ansvarlig for 

hensiktsmessig og korrekt skilting for besøkende. 

 

2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INNFRASTRUKTUR 

 

2.1 Parkering 

a) P1 er regulert med formål parkeringsplasser med begrensninger. Plassen er kun ment som 

ekstra arealressurs ved store arrangementer i forbindelse med fjellandsbyen og skiløypen, 

maks 2 ganger per år. Plassen kan også brukes som ekstra parkeringsressurs i høysesong for 

bruk av fjellandsbyen eller skiløypen, men inntil maks 10 dager per år. 

b) P2 er regulert med formålskode 2082, Parkering. Denne parkeringen er tilegnet eiere av 

fritidsboliger innenfor planens begrensning. Andre brukere av området henvises til parkering 

i Målselv fjellandsby. Parkering reguleres i detalj med skilting av de som er ansvarlig for 

dette. 

 

2.2 Gang- og sykkelvei 

a) Del A av traséen fra P2 til gangbru over Bjelma som ligger i tilstøtende bebyggelsesplan; 

sentrumsområdet Målselv fjellandsby Planiden 1924005, reguleres som gang- og sykkelvei.  

Opparbeides som vist på plankartet i 3,0 m bredde etter krav om universell utforming. 

Kjøring tillates ikke; med unntak for grunneiere og hytteeiere i planområde fram til P2. 

 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

 

Turdrag (3030) 

3.1 Turvei (3031) 

 

Det skal opparbeides turvei (3031) der det er avmerket i kartet. Bredden på turvei kan være 

inntil 2 meter bred, med rydding inntil 8 meter for skiløype. Turvei kan tilrettelegges med 

grusing og planering. Det tillates bygd klopper og lignende enkle tiltak i forbindelse med 

drenering hvor dette er nødvendig. Hensyn til natur og landskap til omgivelsene skal tas ved 

alle inngrep. 

Ved P2 i starten av turveien kan det tilrettelegges med gapahuk, bålplass og utedo med 

universell utforming. 

 



a) Del B som er en videreføring av Statnett sin ATV-løype, reguleres inn som turløype i den 

delen som er avmerket i kartet. Andre deler av Statnett sin ATV-nett skal tilbakeføres til 

naturtilstand. 

Vegen kan opparbeides til traktorvegstandard for uttak av skogsvirke i 

barmarksesongen. 

 

 

5. LNFR-område 

5.1 Flate som ikke ellers er definert i planområdet videreføres som LNFR-område, for 

landbruk, reindrift.  

 

5.2 Områder for spredt fritidsbebyggelse 

a) Eksisterende spredt fritidsbebyggelses reguleres inn med tre områder hvor det i dag 

er en hytte i hvert område. Planen gir ikke tillatelse til flere bygg i områdene. 

Bestemmelser for bebyggelse som punkt b) under. 

b) To nye områder for spredt fritidsbebyggelse regulert inn i område 1 og 2 på kartet. 

Hvert område overlapper sine respektive eiendomsgrenser. Det kan bygges inntil 2 

fritidsbebyggelser med uthus på område 1 og inntil 3 fritidsbebyggelser med uthus 

på område 2; maks BYA per enhet: 125 m2. Før første byggesøknad/fradeling skal 

det utarbeides situasjonsplan for tomteinndeling og lokalisering av hovedbygg. 

Maksimalt tillat mønehøgde over opprinnelig terrengnivå er 5,5 meter, høyde synlig 

grunnmur 0.8 m og høyde på gulv oppbygget terrasse 0,5 m over opprinnelig 

gjennomsnittlig terrengnivå. Verandaer skal tilpasses bygningens størrelse og i størst 

mulig grad tilknyttes eksisterende terrengnivå. 

 

5.3 Område for vern av kulturminne 

Det er registrert to samisk arran automatisk freda etter Kulturminnelovens § 6 i eller like 

i nærheten av planområdet. Disse er avmerket på kartet. 

 

 

7. Kombinerte formål etter § 12-5 

Som vist på kart er deler av den totale traséen bestemt for kombinerte formål. Dette gjelder 

del A og del B, med følgende bestemmelser: 

a) Del A er regulert som Gang- og sykkelvei (2015) utenom skisesongen. I skisesongen skal den 

tjene formål som skiløype (1420) med bestemmelse pkt IV 1.1 over. 

b) Del B er regulert som kombinert turvei og skiløype under Angitt grønnstruktur kombinert 

med andre angitte formål som er; Turvei (3031) utenom skisesongen og Skiløype (1420) i 

skisesongen ) med bestemmelse pkt IV 1.1 over. 

 

 

8. Hensynssoner etter PBL § 12-6, jf. § 12-7 

8.1 Faresone høyspent 

Statnetts kV 420-linje går igjennom området og det er krav om faresone som avmerket i kart 

langs kraftlinje-trasé. Permanent opphold eller inngrep er ikke lov innen denne sonen. Inngrep 



må avklares med Statnett før det kan søkes om dispensasjon.  Oppkjøring av løype i 

krysningspunkt er tillat. Hensyn skal tas. 

Troms f 

 

9. Rekkefølgebestemmelser etter § 12-7  

9.1 Jamfør Lov om kulturminner av 1978 § 8 andre ledd pålegger tiltakshaver å melde fra til 

kulturminnemyndigheten dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig 

aktivitet. 

9.2 Del A opparbeides som gang- og sykkelvei før parkering P2 kan benyttes. Tilkomst med 

bil for grunneiere reguleres med skilt etter behov.  

9.3 P1 kan ikke tas i bruk før restriksjoner i tilkomstveg i bebyggelsesplanene for 

Blånisselandet og F1 og F2 åpner for det.  

9.4 Brøyteforbud om vinteren skal ikke fravikes, jf. Pkt. IV 1.1 

9.5 Områder for enklere tilrettelegging langs turvei/skiløype skal drøftes og etableres i 

samråd med reinbeitedistriktet. 


