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Mindre endringer av reguleringsplan for Målselv Fjellandsby - høring 

Målselv Fjellandsby har i brev datert 11.04.19 søkt Målselv kommune om revidering av 

bestemmelsene knyttet til takmaterialer og carport.  

 

Målselv Fjellandsby består av en reguleringsplan og 7 underplaner. 5 av disse 7 er 

bebyggelsesplaner. Reguleringsplanen er førende for bestemmelsene i bebyggelsesplanene. For å 

fortsette en enhetlig struktur omhandler revideringen følgende planer: 

 

 Reguleringsplan Målselv Fjellandsby – planident 1924005 

 Bebyggelsesplan for Sentrumsområdet – planident 19245002 

 Bebyggelsesplan for felt F1 og F2 – planident 19245005 

 Bebyggelsesplan for felt F2A – planident 19245004 

 Detaljreguleringsplan for Bygda - planident 19242018001. 

 

Følgende planer videreføres uendret: 

 Bebyggelsesplan for temapark Blånisselandet i Målselv, Målselv Fjellandsby – planident 
19245001 

 Detaljreguleringsplan Caravanplasser i Målselv Fjellandsby – planident 19242017002 

 

Bakgrunn for søknaden 

Reguleringsplan for Målselv Fjellandsby ble vedtatt i 2006. Formålet med planen er etablering av 

nytt fritids- og hytteanlegg med tilhørende infrastruktur. Planområdet innbefatter skiheiser, 

løyper, hytter for utleie og selveie, samt senter med servicefunksjoner, utleievirksomhet, 

fritidsboliger, kontor, butikk og næring. Utgangspunktet for alle bygging i planområdet er at 

arkitektur, taktekking og materialvalg skal være av høy kvalitet. Fargevalg og materialvalg skal 

dempe fjernvirkningen av hyttene.  

 

Dagens eiere var ikke med på oppstarten og utformingen av reguleringsplanen. 

Tilbakemeldingene fra eierne og hyttebyggere er at to elementer i reguleringsplanen ikke 
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fungerer etter planen og burde vært revidert: valg av takmaterialer og mulighet for carport, men 

ikke garasje.  

 

Endringsforslagene er på generelt grunnlag begrunnet nedunder. Vedlegg 1 er konkret forslag til 

revisjon i tabellform. Hver plan har en egen tabell. I kolonne 1 står gjeldende bestemmelser. I 

kolonne 2 er ny tekst ført inn med rød skrift. Tekst med rød strek over skal slettes. I kolonne 3 er 

det forklart hva som er konkret endring.  

 

Begrunnelse for endringsforslaget 

Takmateriale 

Reguleringsplanene stiller krav om bruk av takmaterialene torv, skifer eller tretak. I forhold til 

moderne takmaterialer er naturmaterialer et fordyrende valg. Erfaringene til Målselv Fjellandsby 

og Målselv kommune er at det etterspørres muligheter for å bruke moderne takmaterialer. I 

detaljreguleringsplan for Bygda ble det åpnet for «skifer, torv og tretak eller pappshingel med grå 

strøsand». 

 

Pappshingel er et av de moderne takmaterialene på markedet. Et annet alternativ er stålplater. 

Begge alternativene kan fås i utgaver som ser ut som naturstein. Planen skal ha en 

langtidshorisont og nye materialer kan komme på markedet som ikke er kjent i dag. I forslaget til 

revidering av bestemmelsene er det åpnet for moderne materialer, men takflatene skal dempe 

fjernvirkningen av hyttene og være i matt utførelse med avdempete farger mot jord, skog og fjell. 

 

 

Carport 

Hovedregelen i Målselv fjellandsby er at det tillates carport på inntil 30 m2. Carport defineres 

som parkeringsplass for bil med tak og maksimum 2 lukkede vegger. 

 

I deler av planområde brukes begrepet garasje og det tillates lukkede anlegg. På ekstra  

bratte tomter tillates parkering i 1. etasje. Reguleringsplanen har ikke gjennomgående 

bestemmelser i forhold til carport eller garasje.  

 

Bebyggelsesplanene tillater biloppstillingsplass på inntil 30 m2. Plassen kan overbygges med 

carport. Forslaget til revidering av bestemmelsene åpner for carport/garasje. Spesielt i perioder 

med dårlig vær vil det å ha en lukket garasje være en fordel i forhold til fokksnø og løse 

gjenstander. 

 

 

Teknisk revisjon 

I tillegg til endringene på takmateriale og garasjer foretas teknisk revisjon av utvalgte paragrafer. 

Endringene synliggjør gjeldende planvedtak. Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplaner 

for Bygda og Caravanoppstilling. Bestemmelser som henviser til eldre opphevet 

bebyggelsesplaner og kunstig opprettet isdam foreslås revidert i henhold til gjeldende planverk. 

Det vil gi bedre leservennlighet for alle interessenter. 

 

 

Prosess 

Foreslått revidering av bestemmelsene vurderes til ikke å gå utover hovedtrekkene i planen, og 

behandles som mindre endringer i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 12-14. Plan- og 

næringsutvalget er delegert myndighet til å vedta mindre endringer av reguleringsplaner 

(Kommunestyresak 97/2016).   
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Høringsbrevet sendes ut til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Troms fylkeskommune, alle 

grunneiere innenfor planområdet, Myrefjell eiendom AS (sammenslutning av grunneiere) og 

Målselv Fjellandsby grendelag SA.  

 

Endringsforslaget er kunngjort i Nye Troms. Alle dokumenter i saken ligger ute på Målselv 

kommune sin hjemmeside.  

 

Høringsfristen settes til 12.8.19. Høringsinnspill sendes til Målselv kommune, Mellombygdveien 

216, 9321 Moen eller postmottak@malselv.kommune.no. Kommunens saksbehandler er plansjef 

May Britt Fredheim som kan kontaktes på e-post maybritt.fredheim@malselv.kommune.no eller 

467 41 922.   

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Morten Tomter 

enhetsleder Teknisk May Britt Fredheim 

 plansjef 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 

 

Vedlegg 

1 Målselv Fjellandsby endring av reguleringsplanen 

2 Forslag til reviderte bestemmelser 
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