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DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR LITJBAKKEN, 

MÅLSELV KOMMUNE 

 

PLANBESKRIVELSE 
 

PlanID 1924 2014 005 

Forslag – 10.10.15 

 

 

 

1. Bakgrunn 

 

Planforslaget fremmes på vegne av Målselv kommune. 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for at vestre del av det ca. 14 daa. store 

planområdet nær Bardufoss sentrum kan nyttes til bygging av 17 boliger med tilhørende 

tjenestetilknytning. Østre del av planområdet foreslås opprettholdt som LNF-område. 

Planforslaget er utformet i samsvar med føringer i gjeldende kommuneplan. Planforslaget 

omfatter også del av kommunal kjørevei og gangvei. 

Parallelt med planarbeidet er det utarbeidet et skisseprosjekt for den planlagte utbyggingen. 

Hensyn til bokvalitet, nabointeresser, terrengstabilitet, støyvurdering og trafikkavvikling / 

framkommelighet har stått sentralt i plan- og prosjekteringsarbeidet.  

 

Planforslag og skisseprosjekt er utarbeidet av arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS. 
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Fig. 1  planområdets beliggenhet 

2. Planstatus 
 

2.1 – Kommuneplanens arealdel 

I gjeldende arealdel til kommuneplanen, vedtatt 13.12.12, er planområdet vist som del av et 

større byggeområde for bygge- og anleggsformål. Kommuneplanen viser også båndlegging – 

med krav om at det skal utarbeides reguleringsplan for tiltak i det aktuelle området. 

 

 
 

Fig.2 – Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

 

 

2.2 – Reguleringsplan 

Reguleringsplan for Krokbekken boligfelt (PlanID 19240029) viser boligbygging, regulering 

av gangvei og kommunal vei Fagerlidal i samsvar med dagens situasjon. 

Arealene i planområde Litjbakken er ellers ikke omfattet av gjeldende reguleringsplan.  
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Fig.3 – Utsnitt, gjeldende regulering for Krokbekken boligfelt  



Beskrivelse – Detaljert reguleringsplan for Litjbakken 5 av 22 

2.3 - Planer for stedsutvikling 

Målselv kommune har engasjert firma Norconsult as til utarbeidelse av et forprosjekt for 

utvikling i Bardufoss og Andslimoen. Arbeidet har som hovedmålsetning å styrke Bardufoss 

sentrum som møteplass – og å videreutvikle Andslimoen som næringsområde. 

Planområdet Litjbakken omtales ikke spesielt i stedsutviklingsprosjektets sluttrapport, datert 

15.05.13. 

 

 

 

 

3. Eiendomsforhold i planområdet 
 

Gbn. 54/12 eies av Rønning Tollefsen. Det er inngått intensjonsavtale mellom grunneier og 

Målselv kommune om kjøp av et ca. 8daa. stort areal sørvest for eksisterende boliger på gbn. 

54/12. Kjøp/salg av eiendom gjennomføres når reguleringsplan er vedtatt. 

Grunnen i/langs veien Fagerlidal eies av kommunen. 

 

 
 

Fig.4 – plangrense / eiendomsforhold 
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4. Beskrivelse av planområdet 
 

4.1 - Beliggenhet  

Planområdet ligger på sørøstside av den kommunale veien Fagerlidal – en drøy km nordøst for 

Torget i Bardufoss sentrum.  

Et sammenhengende belte av småskala boligbebyggelse ligger langs nordvestside av veien 

Fagerlidal. 

Fagerlidal skole ligger et par hundre meter nordøst for planområdet. 

E6 tangerer planområdet i sørøst.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5 – planområdets beliggenhet 
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4.2 - Utstrekning  

Planområdet har en utstrekning på ca. 14 daa. Av dette utgjør planlagt, kommunalt 

byggeområde ca. 8daa.  

I nordvest er planområdet avsluttet i eiendomsgrense mellom kommunal gangvei og 

tilstøtende boligeiendom i Krokbekken boligfelt. I sørvest er planområdet avsluttet i 

eiendomsgrenser mot naboeiendommer gbn. 54/355 og 54/812. I sørøst er planområdet 

avsluttet i eiendomsgrense mot E6. I nordøst er planområdet avsluttet i eksisterende bekkedrag 

og i planlagte eiendomsgrenser mot gbn. 54/12 og 54/800. 

Nåværende eiendomsgrenser og foreslått plangrense vises på beskrivelsens fig. 4.  

 

 

4.3 - Landskap og grunnforhold 

Terrenget i planområdet faller mot sørøst – fra ca. cote +75 i veien Fagerlidal, til ca. cote +54 

ved grense mot E6. Terrenget heller nokså slakt i nordvest, og faller så brattere ned det siste 

stykket mot E6. 

Planområdet ligger åpent og solrikt. Lav kveldssol forsvinner bak Krokbekken boligfelt / 

Nattmålshaugen. Fra øvre del av planområdet er det vid utsikt mot fjell-landskapet i sør / øst. 

NGU’s «løsmassekart» viser at grunnen i planområdet består av morenemasser (grønt – i 

nordvest). Marine avsetninger (blått – i sørøst) kan være leirholdige / ustabile.  
 

 
 

Fig.6 – Utsnitt fra NGU-kart. 

 

4.4 - Vegetasjon og naturmangfold 

Øvre del av planområdet nyttes i dag til forproduksjon (gress). I skråningen ned mot E6 står et 

belte av løv-/bjørkeskog. Det vokser noen nokså høyreiste bjørketrær langs grense mot nabo i 

sørøst – og på en liten terrengforhøyning inntil veien Fagerlidal. 

Miljødirektoratets innsynsside - «Naturbase kart» - viser ikke registrering av «utvalgte 

naturtyper», «arter av nasjonal forvaltningsinteresse» eller «verneområder» i/nær planområdet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.7 – Flyfoto, vegetasjon. 
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4.5 - Eksisterende bebyggelse og virksomhet – i og inntil planområdet 

Planområdet er uten bebyggelse. Nordvestre del av planområdet har til nå vært del av gbn. 

54/12 – og blitt drevet som slåtteeng (forproduksjon). Like nordøst for planområdet er det et 

tun med to bolighus og tilhørende uthus (gbn. 54/12). Areal nord for tunet drives som 

slåtteeng. Like sørvest for planområdet står en mindre bygning som nyttes til næringsformål 

(vaskeri). I åssiden vest for planområdet ligger et sammenhengende, langstrakt belte med 

småskala boligbebyggelse (Krokbekken boligfelt m.m.). 
 

 
Fig.8 – utsikt sørfra mot nabotun på gbn. 54/12. 

 

 

4.6 - Samferdselsanlegg  

Kommunal vei Fagerlidal passerer gjennom vestre del av planområdet. Veien danner lokal 

veiforbindelse mellom Bardufoss sentrum og Andslimoen - har fartsgrense 50km/t på 

strekningen gjennom planområdet – og har opparbeidet gang-/sykkelvei på nordvestre side.  

Både nord- og sørgående buss på vei Fagerlidal stopper like nord for planområdet. 

Det er i dag ikke etablert avkjørsel fra veien Fagerlidal til planområdet. 

E6 tangerer planområdet i sør. Bro (lokal vei) passerer over E6 ca. 100m sør for planområdet. 

 

 

4.7 - Teknisk infrastruktur 

Kommunalt ledningsnett for vann og avløp passerer gjennom planområdet.  
 

 
Fig.9 – Kommunalt kartgrunnlag som viser ledningsnett. 
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4.8 - Kulturverninteresser 

Det er ikke registrert kulturverninteresser knyttet til planområdet. 

 

 

4.9 - Landbruksinteresser 

Gjennom kommuneplanens arealdel er det besluttet at planområdet kan nyttes som 

byggeområde. Realisering av planforslaget vil medføre nedbygging av ca. 8 daa. slåtteeng. 

 

 

4.10 - Miljøforhold, flystøy 

I foreliggende støyvurdering for Bardufoss flyplass er det dokumentert at planområdet ligger 

utenfor areal der det kreves tiltak for å forebygge mot flystøy. 
 

 
 

Fig.10 – Støysonekart for Bardufoss flyplass. 
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4.11 - Miljøforhold, trafikkstøy 

Planområdet ligger inntil E6 og kommunal vei Fagerlidal. 

I foreliggende støyvurdering fra Norconsult as er det beregnet at den øvre delen av 

planområdet ligger i «gul støysone» - se figur nedenfor. Det må gjennomføres tiltak for 

støydemping, dersom det skal reises støyfølsom bebyggelse i dette arealet.  

Nedre del av planområdet (nærmest E6) ligger i «rød støysone» - og kan ikke nyttes til 

støyfølsom arealbruk. 

Støyvurdering fra Norconsult AS, datert 23.09.15, følger som vedlegg til planforslaget. 

 

 

 
 

Fig.11 – Støysonekart for Litjbakken. 

 

 

  



Beskrivelse – Detaljert reguleringsplan for Litjbakken 11 av 22 

5. Planprosess og medvirkning 
 

5.1 Oppstartmøte 

Planarbeidet ble drøftet i oppstartmøte med Målselv kommune 02.02.14. Referat etter 

oppstartmøtet følger vedlagt. Kommunens foreløpige vurderinger var bl.a. følgende: 

 

1. Planarbeidet vil være i samsvar med føringer i overordnet plan (kommuneplan). 

2. Planområdet skal ha utstrekning fra eiendomsgrense mot E6 – til og med trafikkareal i 

kommunal vei Fagerlidal. Det er viktig å opprettholde eksisterende vegetasjon som 

skjermer mot E6. 

3. Planforslag skal bl.a. gjøre rede for: 

o Barn og unges interesser 

o Funksjonshemmede og eldres interesser 

o Universell utforming 

o Biologisk mangfold 

o Kulturlandskap og kulturminner 

o Miljøvernfaglige vurderinger 

o Samfunnssikkerhet og beredskap (ROS) 

o Trafikale løsninger og trafikksikkerhet 

o Teknisk infrastruktur 

o Stedsutvikling 

o Folkehelse (støy og forurensing) 

 

 

5.2 Varsel om oppstart av planarbeid 

Planvarsel ble utformet i samråd med Målselv kommune. Varsling ble gjennomført 02.07.14 - 

med brev til grunneiere i området, naboer, offentlige instanser, lag og organisasjoner. Det ble 

samtidig varslet om plansaken med annonse i lokalavis (Nye Troms) - og på kommunal 

nettside. Frist for merknader ble satt til 25.08.15. Kopi av varsel følger vedlagt. 

 

 

5.3 Samrådingsmøte 20.08.15 

I planvarsel ble det invitert til et samrådingsmøte på Fagerlidal skole 20.08.15. 

I møtet ble det orientert om videre planarbeid – og foreliggende skisseutkast for nybygg / 

situasjonsplan ble presentert og drøftet. Representanter for grunneier på gbn. 54/12 og 

representant for Rådet for funksjonshemmede deltok i møtet. 

Det har også senere i planprosessen vært drøfting mellom utbygger og grunneier, for å avklare 

prinsippløsninger for arealbruken i området. 
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6. Uttalelser til varsel om planarbeid 
Det er pr. 15.09.15 mottatt 7 uttalelser til planvarselet. Uttalelsene er oppsummert og 

kommentert nedenfor. Kopi av uttalelsene i sin helhet følger vedlagt. 

 

1.  SVV, 28.07.15 

Vegvesenet har følgende kommentarer: 

o Kjøreadkomst til planområdet forutsettes tilknyttet lokalt veinett 

o Infrastruktur skal utformes i samsvar med «Håndbok for vei-og gateutforming – N100» 

o Løsninger for myke trafikanter skal vektlegges 

o Behov for kollektivholdeplasser vurderes 

o Prisipper for universell utforming forutsettes lagt til grunn for videre planarbeid 

o Byggegrense til E6 er 50m. 

Forslagsstillers vurdering:  

Regulert kjøreadkomst til planområdet er fra kommunal vei Fagerlidal. Planforslag sikrer 

at avkjørsel opparbeides i samsvar med føringer i gjeldende Håndbok N100. Frisiktsoner 

er vist på plankart. Reguleringsplanen ivaretar nødvendige hensyn til kollektivløsninger og 

«framkommelighet for alle». Det er redegjort nærmere for dette i beskrivelsens pkt. 7.11 – 

(og i vedlagte illustrasjoner og skisseprosjekt, samt Husbankens godkjenning av 

prosjekterte løsninger). Byggegrense er satt mer enn 50m ut fra senter av E6. 

 

 

2.  Fylkesmannenen i Troms, 17.08.15 

FMT har følgende innspill og vurderinger :  

o Det vises til Husbankens veileder «Rom for trygghet og omsorg» 

o Grønnstruktur i området må ivaretas 

o Det skal redegjøres for forhold til Lov om naturmangfold (§8-§12) 

o Det skal redegjøres for i hvilken grad planområdet ligger utsatt for fly- og trafikkstøy 

o Det skal i ROS-analyse redegjøres for samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 

o Det vises til foreliggende uttalelse fra NVE mht. grunnforhold 

Forslagsstillers vurdering:  

Planforslaget er tilpasset foreliggende skisseprosjekt, som er utformet med fokus på 

framkommelighet for alle – og er godkjent av Husbanken.  

Reguleringsplanen sikrer vern av eksisterende trevegetasjon i skråning over E6 – og 

eksisterende treklynge inntil kommunal vei Fagerlidal. 

Det er redegjort for forhold til Lov om naturmangfold i beskrivelsens pkt. 7.18. 

Det er redegjort for fly- og trafikkstøy i beskrivelsens pkt. 4.10, 4.11 og 7.14. Vurdering av 

trafikkstøy og ROS-analyse følger vedlagt. 

Det er redegjort for grunnforhold i beskrivelsens pkt. 7.15 – 7.17. Geoteknisk vurdering 

følger vedlagt. 

 

 

3.  Troms fylkeskommune, 25.08.15 

FMT har følgende innspill og vurderinger : 

o Reguleringsbestemmelser skal sikre forsvarlig håndtering av evt. funn av kulturminner. 

o Planforslag må stimulere til redusert bilbruk / økt bruk av gange / sykkel / 

kollektivtrafikk. 

o Barn og unges interesser må vektlegges. 

o Prinsipper for universell utforming legges til grunn for utforming. 

Forslagsstillers vurdering:  

Planforslag er utformet i samsvar med fylkeskommunens innspill: 
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Paragraf som sikrer at det blir tatt nødvendige hensyn ved evt. funn av automatisk fredete 

kulturminner (meldeplikt) er tatt inn i reguleringsbestemmelser. 

Reguleringsbestemmelser for parkering er satt i samsvar med krav i kommuneplanens 

bestemmelser. Planforslaget er tilpasset foreliggende skisseprosjekt, som (med forbehold 

om noen mindre justeringer) er bifalt av Husbanken. Det er redegjort for hensyn til barn 

og unge i beskrivelsens pkt. 7.10. 

 

 

4. AVINOR, 25.08.15 

AVINOR (statlig eier/driver av flyplasser) viser til «Forskrift om utforming av store 

flyplasser, BSL E 3-2» og påpeker at høyderestriksjoner for områdene omkring Bardufoss 

Lufthavn også gjelder for planområde Litjbakken. AVINOR anmoder derfor om at 

bestemmelser med høyderestriksjoner tas inn i reguleringsplanen: 

 

1. Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg 

Alle nye bygg høyere enn 3 fulle etasjer pluss takkonstruksjon, skal sendes AVINOR 

Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete 

fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning. Kommunen 

kan ikke gi byggetillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for byggene. 

2. Radioteknisk vurdering av kraner i utbyggingsperioden 

All bruk av tårnkraner der bommen overskrider kote 100 meter over havet, skal sendes 

AVINOR Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge 

nøyaktig posisjon og størrelse på tårnkranene. Det må foreligge en positiv radioteknisk 

vurdering av byggeprosessen med bruk av tårnkraner, før det gis rammetillatelse. Det er 

ingen krav til radioteknisk vurdering ved bruk av mobilkraner i planområdet. 

 

AVINOR gjør videre oppmerksom på: 

- regelverk som er gjeldende ved bruk av tårnkraner i anleggsperiode 

- at planområdet ikke er berørt av flystøysoner 

- at AVINOR (via Forsvaret) vil vurdere å fremme innsigelse til reguleringsplanen 

dersom krav om høyderestriksjoner/radioteknisk vurdering ikke blir hensyntatt. 

 

Forslagsstillers vurdering:  

Foreliggende skisseprosjekt – og planforslagets begrensninger mht. maksimalt tillatte 

byggehøyder tilsier at utbyggingen på Litjbakken ikke vil bli omfattet av krav om 

radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg. Det vurderes heller ikke som problematisk 

å gjennomføre utbyggingen uten bruk av tårnkraner med bom som overskrider kote 100 

meter over havet. 

Føringer / krav fra AVINOR er tatt inn som fellesbestemmelser i reguleringsplanen, slik det 

er anmodet om. 

 

 

5. NVE, 17.07.15 

NVE påpeker at direktoratets løsmassekart viser at grunnen i planområdet består av «hav- 

og fjordavsetninger», og at det derfor må redegjøres spesielt for terrengstabilitet / fare for 

kvikkleireskred i planforslaget. 

 

Forslagsstillers vurdering:  

Firma Multiconsult AS har gjennomført grunnundersøkelser og utformet en geoteknisk 

vurdering for Litjbakken. I vurderingen konkluderes det bl.a. med følgende: 

o Faste masser/fjell ligger nokså grunt - ca. 1,5-4,0m under dagens terrengnivå. 
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o Det er siltig leire i skråningen. Leira klassifiseres ikke som sprøbruddmateriale. 

o Beregninger viser at stabiliteten er tilfredsstillende. 

o Ved evt. kompensert fundamentering med bortgraving av masser for kjeller/garasje 

forventes det at setninger vil bli små og jevne samt at det vil være med på å bedre 

stabiliteten. 

o Leira i området vurderes som meget telefarlig  

o Midlertidige graveskråninger bør ikke være brattere enn 1 / 1,5. Gravemasser bør 

kjøres bort uten mellomlagring. 

o Permanente fyllingsskråninger må ikke være brattere enn 1 / 2. 

o Fundamentering på fylling eller delvis på fjell vil gi setninger/skjevsetninger 

 

Rapport fra Multiconsult AS, datert 26.02.15 følger vedlagt. Planforslag er utformet med 

krav om at det ved søknad om igangsetting av tiltak skal redegjøres for forsvarlig 

terrengbehandling og fundamentering av nybygg – for anleggsfase og permanent. 

Geoteknisk kompetanse skal involveres i dette arbeidet. 

 

6. Rønning Tollefsen – grunneier på gbn. 54/12 – mail 05.08.15 og 26.08.15 

I mail av 05.08. ber RT om redegjørelse for planområdets avgrensning, som er større enn 

det arealet som tidligere er drøftet/avtalt med kommunen som aktuell byggetomt for nye 

boliger (ca. 8 daa. - som skal kjøpes av kommunen / fradeles fra RTs eiendom). 

I mail av 26.08. etterspørres dialog/informasjon om utbyggingen. RT påpeker at han av 

hensyn til bl.a. egen bokvalitet - /utsikt ønsker bearbeiding av skissert løsning for 

adkomstforhold, p-løsning mm.  

 

Forslagsstillers vurdering:  

Plangrense er etter anmodning fra administrasjonen i Målselv kommune trukket fra og med 

kommunalt trafikkareal i Fagerlidal – til grense mot E6. Kommunen vurderer det som 

viktig å sikre bevaring av eksisterende vegetasjon i skråningen mot E6. Byggeområde for 

nye boliger har utstrekning ca. 8 daa. Resterende areal er i planforslaget foreslått regulert 

til naturområde – med bestemmelse som sikrer bevaring av eksisterende trevegetasjon. 

Løsninger for nybygg og utomhusareal har blitt bearbeidet i samsvar med innspill fra RT.  

Det tas sikte på kjøp/salg og fradeling av eiendom for de planlagte boligene når 

reguleringsplan er vedtatt. 

 

 

7. Direktoratet for mineralforvaltning, 07.09.14 

Direktoratet uttaler at de ikke har interesser i planområdet – og at de derfor heller ikke har 

noen merknader til planarbeidet. 
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7. Reguleringsforslaget 
 

7.1 Planforslaget  

Planforslaget er kalt: ”Detaljert reguleringsplan for Litjbakken” – og består av følgende 

dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1:1000, 10.10.15 

2. Reguleringsbestemmelser, 10.10.15 

3. Planbeskrivelse, 10.10.15 

4. Illustrasjonsplan og snitt, 10.10.15 

5. Geoteknisk vurdering. 26.02.15 

6. Støyvurdering, 23.09.15 

7. ROS-analyse, 10.10.15  

8. Sjekkliste, 10.10.15 

 

 

7.2 Reguleringsplanens hensikt 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for at vestre del av del av det ca. 14 daa. store 

planområdet kan nyttes til bygging av 17 nye boliger med tilhørende tjenestetilknytning. Østre 

del av planområdet foreslås opprettholdt som LNF-område.  

Sentrale tema i utarbeidelsen av planforslaget har vært: 

o Bokvalitet 

o Nabointeresser 

o Terrengstabilitet 

o Støyvurdering 

o Trafikale løsninger og tilgjengelighet (UU) 

 

 

7.3 Planlagt arealbruk - reguleringsformål 

Planforslaget inneholder følgende reguleringsformål : 

 

 

1. Bebyggelse og anlegg – pbl §12.5.1 : 

- bolig / tjenesteyting BT 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – pbl §12.5.2 : 

 - offentlig kjøreveg o_V 

- offentlig gang- /sykkelveg o_GS 

 

3. Landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformål – pbl §12.5.5 : 

 - naturformål N 

 

4. Hensynssoner – pbl §§12.6, 12.7: 

- sikringssone, frisikt H140 

- infrastruktursone, krav H410 

- bestemmelsesområder #1, #2 
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7.4 Bygge- og anleggsområde for kombinerte formål boliger / tjenesteyting 

Foreliggende skisseprosjekt viser utbygging av et sammenhengende leilighetskompleks med 

til sammen 17 leiligheter. Leilighetene skal bebos av personer med (ulike) behov for 

ekstern/profesjonell pleie og oppfølging i hverdagen. Bygningsmassen rommer derfor også 

nødvendige fellesrom og rom for personale/støttefunksjoner. Prosjektet er utarbeidet i et 

samarbeid der bl.a. utbygger (Målselv kommune) brukerrepresentanter (representanter for 

beboere og ansatte) og arkitekt har deltatt.  

I prosjektering av bygg og utomhusareal er det lagt særlig vekt på å finne løsninger som sikrer 

god framkommelighet for alle (UU). Husbanken har bekreftet at det foreliggende 

skisseutkastet (med noen få justeringer) vil innfri etatens krav/retningslinjer for utforming av 

denne type anlegg. 

Skisseprosjektet følger som vedlegg til planforslaget. 

 

7.4.1 Formingskriterier 

Planforslaget er utformet med sikte på å gi fortsatt handlingsrom for nødvendig 

bearbeiding / detaljprosjektering – samtidig som viktige, overordnete grep for arealbruken 

i området blir sikret: 

1. Område BT skal nyttes til bygging av inntil 17 leiligheter med tilhørende 

støttefunksjoner.  

2. Nybygg skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser, og skal organiseres omkring 

felles, sentralt uterom. Bebyggelsen skal gis god kvalitet på utforming, materialbruk og 

detaljering.  

3. Løsninger for utforming av bygg og utomhusanlegg skal være i samsvar med 

prinsipper for universell utforming (UU). 

4. Terrengbearbeiding skal gjennomføres med harmonisk tilpasning til dagens 

terrengform.  

5. Kjøreadkomst skal anlegges som vist på plankart. Mindre justeringer av avkjørselens 

beliggenhet kan tillates av kommunen, dersom videre prosjektering taler for dette. 

Internveier skal også gi nødvendig tilgjengelighet for nød- og nyttetrafikk.  

6. Parkering. 

Det kan opparbeides inntil 1 bilplass /leilighet. Parkeringsplasser for leiligheter bør 

være overdekket. Det kan i tillegg opparbeides inntil 20 p-plasser for besøkende og 

ansatte. Parkeringsløsninger bør være samordnet/i fellesanlegg. 

7. Utendørs opphold. 

Alle leiligheter skal ha min. 6m2 privat uteplass / balkong. 

Uteoppholdsareal skal utgjøre min. 20% av leilighetens boareal (BRA). Min. 30% av 

uteoppholdsareal skal legges på bakkeplan – og være felles for alle leiligheter. 

8. Det kan tillates oppføring av boder/overdekninger, mindre 

støttemurer/terrengbearbeiding etc. utenfor regulerte byggegrenser. 

 

7.4.2 Byggehøyder 

Terrengform (og geotekniske forhold) på stedet gjør at det ligger til rette for at nybygg 

utformes med sokkeletasje under inngangsplan. Reguleringsbestemmelsene er tilpasset et 

inntil to etasjer høyt nybygg over inngangsplan på ca. cote +71,5: 

Maksimalt tillatt gesimshøyde er cote +79,5 

Maksimalt tillatt mønehøyde er cote +82,5 

For pulttak regnes lav side som gesims – og høy side som møne. 
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7.4.3 Utbyggingspotensiale / Arealregnskap 

Foreliggende skisseutkast viser følgende arealutnyttelse i byggeområde BT: 

Nybygg     ca. 1250 m2 BYA 

Parkering på bakkeplan  ca. 180 m2 BYA 

Totalt     ca. 1430 m2 BYA / 18% BYA 

Planforslaget tillater arealutnyttelse inntil 25% BYA i område BT – som tilsvarer ca. 600m2 

BYA mer enn den illustrerte løsningen. 

 

 

7.5 Samferdselsanlegg / trafikksikkerhet 

Planforslaget viser forskriftsmessige og trafikksikre løsninger for samferdselsanlegg. 

 

7.5.1 Kommunal vei Fagerlidal 

Fagerlidal går i en oversiktlig linjeføring på strekningen forbi/gjennom planområdet. 

Planforslaget viser regulering av 7m bred veibane innenfor 10m bred regulert veitrasè – i 

samsvar med dagens situasjon.  

 

7.5.2 GS-vei 

Planforslaget viser regulering av 3m bred gangvei innenfor 5m bred regulert trasè– i samsvar 

med dagens situasjon. 

 

7.5.3 Avkjørsel 

Ny avkjørsel til planlagte boliger er vist på plankartet. Regulerte frisiktsoner (6x45m) er 

utformet i samsvar med «Håndbok N-100 – Vei og gateutforming». 

Reguleringsbestemmelsene gir rom for justering av avkjørselens beliggenhet. 

 

7.5.4 Fotgjengerkryssing 

Gående må krysse kjørevei – for å ferdes mellom planområdet og eksisterende gangvei. 

Fotgjengerkryssing over kommunal vei er ikke vist på plankart. Kryssing kan etableres oppå 

fartshump, og fartsgrense kan senkes, dersom kommunen ønsker gjennomføring av 

fartsreduserende tiltak i kjøreveien. 

Mulig løsning for fotgjengerkryssing er vist på vedlagt illustrasjonsplan. 

 

7.5.5 E6 

Planforslaget berører ikke trafikksikkerhet / trafikkavikling på E6: 

Byggegrense er satt mer enn 50m utenfor senter av Europaveien. 

Det foreslås ikke avkjørsel mot E6. 

Like sør for planområdet er det bro over E6. 

 

 

7.6 Teknisk infrastruktur 

 

7.6.1 Kraftforsyning 

Reguleringsbestemmelsene krever at løsning for kraftforsyning skal avklares i samråd med 

kraftselskapet – og dokumenteres i forbindelse med søknad om ramme- eller 

igangsettingstillatelse. 

 

7.6.2 Vann og avløp 

Det ligger godt til rette for tilknytning til eksisterende kommunalt VA-nett, som passerer i 

grunnen gjennomplanområdet. Ledningstraseen er vist som «infrastruktursone» på plankartet. 

Kommunen kan kreve påvisning av ledningsnettet i grunnen - og skjerming/sikring, før det gis 
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igangsettingstillatelse. Reguleringsbestemmelsene setter også krav til at løsninger for teknisk 

infrastruktur skal dokumenteres i teknisk plan som skal godkjennes av kommunen. Teknisk 

plan skal redegjøre for: 

o Overvannshåndtering og evt. fordrøyning 

o Avløpssystem  

o Vannforsyning og brannvannskapasitet 

 

7.6.3 Avfallshåndtering 

I foreliggende skisseprosjekt er avfallsrom lagt til sokkeletasje/kjeller. Det skal anlegges 

nødvendig kjøreatkomst og snumulighet for renovasjonsbil i området.  

 

 

7.7 LNFR-område, område N 

Område N skal opprettholdes som naturområde. 

For terrengbearbeiding, tilplanting / trefelling, skjøtsel eller andre tiltak i området må det 

innhentes tillatelse fra kommunen. 

 

 

7.8 Bestemmelsesområder  

Eksisterende bjørketrær i området utgjør en positiv, lokal miljøkvalitet som «grønn 

innramming» av boligtomta – og som vegetasjonsskjerm mot E6. Areal med bjørketrær er 

derfor vist som bestemmelsesområder på plankart, med krav i bestemmelser om at trær i 

området skal bevares: 

 

7.8.1 Bestemmelsesområde #1 – Vegetasjonsbelte mot E6 

I denne delen av naturområde N1 skal eksisterende belte med trevegetasjon opprettholdes.  

Terrengbearbeiding, tilplanting/felling, skjøtsel eller andre tiltak i området skal være godkjent 

av kommunen før igangsetting.  

 

7.8.2 Bestemmelsesområde #2 – Treklynge ved Fagerlidal 

I denne delen av byggeområde BT skal eksisterende klynge med bjørketrær opprettholdes.  

Nødvendig trefelling for etablering/framføring av teknisk infrastruktur kan tillates. 

Terrengbearbeiding, tilplanting/felling, skjøtsel eller andre tiltak i området skal være godkjent 

av kommunen før igangsetting. 

 

 

7.9 Infrastruktur sone, område H410 

Det tillates ikke oppføring av bygg eller permanente konstruksjoner i infrastruktursonen. 

Ved evt. tiltak i, -eller i nærheten av den kommunale VA-trasèen kan kommunen kreve 

påvisning av ledningsnettet i grunnen - og skjerming/sikring, før det gis igangsettingstillatelse. 

 

 

7.10 Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser er godt ivaretatt i planforslaget/nærområdet: 

o Planlagte boliger har private og felles uteplasser for opphold – skjermet for biltrafikk. 

o Det etableres intern gang-/sykkelforbindelse til det eksisterende G/S-nettet i strøket. 

o Fagerlidal skole – med tilhørende lekeareal og ballbaner - ligger i umiddelbar nærhet. 

Etter skoletid fungerer også skolen som kulturhusåpne arrangement.  

o Bussen stopper like nord for planområdet. 
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7.11 Funksjonshemmedes og eldres interesser 

Funksjonshemmedes og eldres interesser er ivaretatt ved at: 

o Det er satt krav til universell utforming av bygninger og utomhusanlegg i planområdet. 

o Planområdet ligger nær forretnings-/servicetilbud i Bardufoss sentrum 

o Planområdet ligger nær Fagerlidal skole (skole + kulturtilbud/åpne arrangementer) 

o Planområdet ligger inntil eksisterende boligområde (nye boliger inngår i et «nabolag»). 

o Bussen stopper like nord for planområdet. 

Husbanken har uttalt seg positivt til skisseprosjektet som er lagt til grunn for utforming av 

planforslaget. Uttalelse fra Husbanken, datert 27.08.15, følger vedlagt. 

 

 

7.12 Stedsutvikling / RPR areal- og transport 

Planforslaget legger opp til en arealbruk som bygger opp om utvikling/styrking av 

senterstrukturen i Målselv. 

o Planområdet ligger nær skole, kollektivtilbud, eksisterende tettbebyggelse og 

forretnings-/servicetilbud i Bardufoss sentrum. 

 

 

7.13 Kulturverninteresser 

Hensyn til meldeplikt etter Kulturminnelovens §8 er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. 

 

 

7.14 Miljøforhold - støy 

Norconsult as har utarbeidet rapport – datert 23.09.15 - med vurdering av trafikkstøy for 

planområdet. I rapporten konkluderes det med at det må gjennomføres tiltak for å skjerme 

nybygg mot trafikkstøy. Rapport fra Norconsult as følger vedlagt. 

I støysonekart mottatt fra Målselv kommune og i mottatt uttalelse fra AVINOR bekreftes det 

at planområdet ikke ligger utsatt for støy fra Bardufoss flyplass. 

Reguleringsbestemmelser krever at tiltak i planområdet skal gjennomføres i samsvar med 

føringer gitt i gjeldende retningslinje for temaet (T-1442). 

 

 

7.15 Miljøforhold - forurensing 

Det er etter forslagsstillers vurdering ingen grunn til å anta at grunnen i planområdet kan være 

forurenset.  

 

 

7.16 Miljøforhold - radon 

Gjeldende teknisk forskrift krever at nybygg utføres på en måte som forhindrer inntrengning 

av radongass fra grunnen. Det er derfor ikke nødvendig å utforme reguleringsbestemmelser 

for å håndtere denne problemstillingen. 

 

 

7.17 Terrengstabilitet 

Firma Multiconsult as har vurdert terrengstabiliteten i området. I rapport datert 26. 02. 2015 

(vedlagt) konkluderes det med at stabiliteten i området er tilfredsstillende – og at evt. 

kompensert fundamentering (utgraving av kjeller under bygg) vil være gunstig. Rapporten 

understreker likevel at planområdet kan være utfordrende mht. telehiv og setningsfare – og at 

det bør vises aktsomhet mht. fallforhold på terrengfall for byggegroper og fyllinger.  

I reguleringsbestemmelser kreves det ytterligere geoteknisk prosjektering /dokumentasjon for 

tiltak i planområdet.  
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7.18 Biologisk mangfold / Lov om naturmangfold 

 

Foreliggende planforslag er etter forslagsstillers oppfatning utformet i samsvar med §§ 8-12 i 

Naturmangfoldloven, som kreves lagt til grunn for planarbeid / utforming av planforslaget. 

Temaet er vurdert på følgende måte:  

 

§8 Kunnskapsgrunnlag 

Planområdet framstår som ordinær gressbakke/slåtteeng, omkranset av bjørke-

/løvtrevegetasjon. 

Miljødirektoratets innsynsside viser ikke registrering av «utvalgte naturtyper», «arter av 

nasjonal forvaltningsinteresse» eller «verneområder» i/nær planområdet. 

Kunnskapsgrunnlag om naturmangfold i planområdet vurderes som tilfredsstillende. 

 

§9 Føre var - prinsipp 

Planområdet har utstrekning ca. 14daa. 

Utbygging/nye anlegg skal gjennomføres innenfor et areal med utstrekning ca. 8daa. Dette 

arealet blir i dag jevnlig klippet ned, og antas dermed å ha begrenset interesse mht. 

artsmangfold.  

Planforslaget sikrer at naturområde i sørøst og eksisterende trevegetasjon i nordvest blir 

opprettholdt. 

Muligheten for at planforslaget medfører (ukjente) negative konsekvenser mht. biologisk 

mangfold vurderes som liten. 

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Planlagt utbygging berører ikke kjente rødlistearter eller utvalgte naturtyper. «Arealbeslag» 

som følger av utbyggingen er beskjedent (jfr. §9). Planlagt utbygging vurderes heller ikke å 

medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet utenfor/i nærheten av planområdet. 

 

§11 Kostnader ved miljøforringelse 

Planforslaget medfører etter forslagsstillers vurdering ikke miljøforringelse. 

 

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det er ikke grunn til å anta at gjennomføring av utbygging/anlegg vil medfører negative 

konsekvenser for naturområder og naturmangfoldet i og omkring planområdet. 

 

 

7.19 Krav til rekkefølge og dokumentasjon  

Planforslaget setter følgende krav til rekkefølge- og dokumentasjon: 

 

7.19.1 Rekkefølgekrav  

a. Landskapsplan - Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak skal det foreligge godkjent 

landskapsplan.  

b. Teknisk plan - Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak skal det foreligge godkjent 

teknisk plan.  

c. Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak skal det foreligge godkjent geoteknisk 

vurdering. 

d. Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak skal det foreligge godkjent dokumentasjon 

for støydempende tiltak. Evt. oppføring av støyskjerm langs E6 skal være godkjent av 

Statens vegvesen. 

e. Før det gis midlertidig brukstillatelse for nybygg skal kommunaltekniske anlegg, 

kraftforsyning og trafikksikker atkomst være etablert. 
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f. Før det gis ferdigattest for nybygg skal tilhørende utomhusarealer være ferdig 

opparbeidet i samsvar med landskapsplan og teknisk plan. Ved ferdigstillelse vinterstid 

tillates utsettelse av planting/tilsåing til påfølgende vår. 

 

 

7.19.2 Dokumentasjonskrav 

a. Landskapsplan skal vise tomtegrenser, opparbeiding av felles og private utendørs 

oppholdsareal, kjøreatkomst, bil- og sykkelparkering, beplantning. Landskapsplan skal 

også redegjøre for terrengbearbeiding og håndtering av overvann og flomveger på 

terreng. 

b. Teknisk plan skal redegjøre for framføring og tilknytning av nødvendig teknisk 

infrastruktur. Ledningsnett for overvann skal vises i den tekniske planen. Løsninger for 

el-forsyning og evt. omlegging av gatebelysning skal godkjennes av kraftleverandør. 

c. Geoteknisk vurdering skal dokumentere at nødvendige tiltak for å ivareta lokal- og 

områdestabilitet i og omkring planområdet blir gjennomført. Vurdering skal omfatte 

både anleggsperiode og permanent situasjon. Geoteknisk fagkompetanse skal 

involveres i dette arbeidet. 

 

 

 

 

8. Risiko og sårbarhet 
Følgende tema er vurdert som spesielt relevante: 

o Terrengstabilitet  

o Hensyn til flyplass / Forsvarets virksomhet  

o Trafikksikkerhet  

Planforslaget er utformet på en måte som tar nødvendige hensyn til risiko og sårbarhet. Det er 

redegjort nærmere for dette i vedlagt ROS-analyse. 

 

 

 

 

9. Vurdering av planforslaget 
Hovedgrep som er gjort i planforslaget:  

 

o Styrking av senterstrukturen i Målselv kommune – ved bygging av 17 sentrumsnære 

leiligheter. Forbedring av botilbud for personer med behov for spesiell tilrettelegging i 

sin bosituasjon. 

o Arealbruk i samsvar med overordnet plan. Bebyggelse formet med tilpasning/hensyn 

til omgivelser og nabolag.  

o Bevaring av grønnstruktur. 

o Det er tatt nødvendige hensyn til terrengstabilitet, teknisk infrastruktur, Forsvarets 

interesser og trafikksikkerhet. 
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10 Vedlegg 
1. Plankart i målestokk 1:1000, 10.10.15 

2. Reguleringsbestemmelser, 10.10.15 

3. Planbeskrivelse, 10.10.15 

4. Illustrasjonsplan og snitt, 10.10.15 

5. Geoteknisk vurdering. 26.02.15 

6. Støyvurdering, 23.09.15 

7. Uttalelse fra Husbanken, 27.08.15 

8. ROS-analyse, 10.10.15  

9. Sjekkliste, 10.10.15 

 

 
Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS - Porsgrunn, 10.10.15  


