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Særutskrift - 1. gangsbehandling detaljregulering "Bygda", Målselv fjellandsby, 
planident 19242018001 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
1 19242018001-Rp-BygdaMålselvFjellandsbyPlankart-Tegn908-20180523_M1000-A2 
2 Planbeskrivelse Bygda 05.06.18 
3 Planbestemmelser Bygda 05.06.18 
4 Alle innspill 
5 Oppstartsvarsel reguleringsendring Målselv fjellandsby - Bygda 
  
  
  

 
Utrykte bilag: Reguleringsplan Målselv Fjellandsby 
  Bebyggelsesplan Sentrumsområdet 
  Bebyggelsesplan FoFH1 del av sentrum Bygda 
  

Bakgrunn: Målselv Fjellandsby har i samarbeid med Saltdalshytta utarbeidet forslag til 
omregulering av Bygda fra kombinert næring/fritidsformål til fritidsformål. 

Utredning: Målselv Fjellandsby ble etablert i 2007. Bygda ble satt av til kombinert fritids- og 
næringsformål i «Rørosstil» som en trase til Blånisselandet.  
Erfaringene til dagens drivere er at det ikke er marked for avsatt volum til næringsareal, og at 
plasseringen er uhensiktsmessig langt ifra Velkomstsenteret og puben der de ønsker å samle alle 
servicetilbud.  
 
Eiergruppe har inngått avtale med Saltdalshytta om omregulering av området til feltutbygging av 
nøkkelferdige fritidsboliger. Utnyttelsesgraden vil gå ned i det området, men ikke berøre det øvre tak 
på 1500 enheter.  
 



Vurdering: Oppstartsvarsel ble kunngjort 20.04.2018 med frist 15.05.2018.  

Mauken Utvikling AS eier Aurora Park. Gjestene har tilgang til området gjennom Bygda. For 
anlegget er det avgjørende at parkeringsfasiliteter opprettholdes både for privatbiler og busser. 
Planforslaget opprettholder dagens parkeringsstruktur, med unntak av at de nye enhetene 
tilrettelegges med 2 biloppstillingsplasser ved enheten. På gjeldende reguleringsplan er det satt av 
busslommer for av- og påstigning ved Aurora park. Denne løsningen opprettholdes. Veien frem til 
gangbro over Bjelma reguleres i 3, 5 meters bredde.  
 
Myrefjell eiendom SA representerer grunneierne og ber om et møte mellom utbygger og Målselv 
kommune for å diskutere planforslaget uten å ha konkrete innspill på valgte løsninger. Møte vil bli 
avholdt 11.6.18. 
 
Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt kom med høringsinnspill etter fristen. Målselv Fjellandsby og 
reinbeitedistriktet har en dialog angående privatrettslige spørsmål knyttet til avtaler inngått i 
utbyggingsperioden. Avtalene er ikke tinglyst og kommunen anser dette for privatrettslig. Dialogen 
vil kunne fortsette i høringsperioden.  
 
Fagmyndighetene har ingen tilbakemelding på oppstartsvarselet. 
 
Rådmannen anbefaler at forslag til detaljregulering for «Bygda» legges ut på høring og offentlig 
ettersyn. Mauken Utvikling AS må sikres nødvendig parkeringsareal for å ivareta sine interesser. 
Gjennom dialog med Myrefjell eiendom SA i høringsperioden vil det komme frem hva grunneierne 
ønsker for området og hvordan det kan imøtekommes i reguleringsplanen.  

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

vedtak: 
Plan- og næringsutvalget legger forslag til detaljregulering for «Bygda – Målselv fjellandsby, 
planident 19242018001, ut på offentlig høring og ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 
12-10. 
 
 
 
 
1. gangsbehandling detaljregulering "Bygda", Målselv fjellandsby, planident 19242018001 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 05.06.2018:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 05.06.2018  
 
Plan- og næringsutvalget legger forslag til detaljregulering for «Bygda – Målselv fjellandsby, 
planident 19242018001, ut på offentlig høring og ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 
12-10. 
 


