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§5  FELLESOMRÅDER……………….……………………………………..6  

 5.1  Felles avkjørsel  

  

§1  GENERELT  

Planen er i tråd med offentlig reguleringsplan for Målselv Fjellandsby vedtatt i Målselv 

Kommunestyre den 6.10-06.  

1.1  Bakgrunn og mål for planen.  

Bakgrunn for vedtatt reguleringsplan for Målselv Fjellandsby er etablering av nytt fritids- og 

hytteanlegg på Myrefjellet, med tilhørende infrastruktur.  Dette vil omfatte skiheiser, løyper, 

hytter for utleie og selveie, samt senter med service funksjoner, utleievirksomhet, fritidsboliger, 

kontor, butikk og næring.  

1.2  Plankart og bestemmelser  

Bestemmelsene gjelder innenfor grenser vist på plankart datert 05.11.2008  

Planavgrensningen er vist på plankart datert 05.11.2008 Plankart 

og bestemmelser utgjør til sammen planen.  

Øvrige illustrasjoner som følger planen er ikke bindende.  

1.3  lnnhold  

Området er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og i medhold av plan- og bygningsloven 

(pbl) § 25, avsatt til følgende formål:  

1 Byggeområder, pbl § 25, l. ledd nr. 1:  

• Område for fritidsboliger  

2 Fellesområder, pbl §25, 1. ledd nr 7:  

• Felles avkjørsel  

3 Spesialområder, pbl § 25, 1. ledd nr 6  

• Idrettsanlegg  

• Kommunalteknisk virksomhet  

• Frisiktsone  

§2  FELLESBESTEMMELSER  

2.1  Tekniske anlegg  

Det kreves at man knytter seg til fremført forsyning av elektrisitet, vann og avløp.  

Det kreves at man tar del i eventuell offentlig eller annen felles renovasjonsløsning som 

etablereres.  

2.2  Hensyn til beiteinteresser  

Området vil innholde og grense mot beite av sau og vinterbeite av rein.  Det skal ved utforming 

av alle anlegg og installasjoner tas hensyn til dette.  
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Det kan settes opp nedfellbare gjerder rundt feltet dersom dette er et tiltak som fremgår av den til 

en hver tid gjeldende plan eller avtale mellom Målselv Fjellandsby og beiteinteressene.  

2.3  Energi og miljø  

Målselv Fjellandsby skal være et foregangsområde i å benytte alminnelig tilgjengelige 

energiriktige løsninger.  

Det er forbud mot elektriske varmekabler utomhus.  

Tyngre effektinstallasjoner til badstuer og lignende i hytter og leiligheter skal monteres med 

vender mot annen tung effektinstallasjon som for eksempel varmtvann og varmekabler for å 

dempe topplasten i den enkelte enhet.  

Det pålegges installering av alminnelig tilgjengelig intelligent temperaturstyring, og denne skal 

kunne fjernstyres eller det skal inngås avtale med lokal hytteservice, slik at det unngås at hytter 

holder høyere temperatur enn nødvendig vedlikeholdstemperatur når de ikke er i bruk.  

Det forutsettes at skilting i området blir i henhold til kommende skiltvedtekter og en felles 

skiltplan for hele utbyggingen.  

All fremføring av utendørs kabel for elektrisitet og informasjonsteknologi skal skje uten bruk av 

luftstrekk.  All fremføring av utendørs VA, skal skje i skjult anlegg.  

2.4  Rekkefølgebestemmelser  

a) Før bebyggelse tas i bruk skal det være godkjent rammeplan for VA, herunder 

avløpsplan for overvann. Rammeplanen skal utarbeides av firma eller fagperson 

godkjent av Målselv Kommunes tekniske etat.  

b) Før bebyggelsen tas i bruk skal trase for transport av beitedyr og avvirket skog til 

tilrettelagt vei i feltet, være etablert.  

2.5  Universell utforming  

Alle fellesanlegg og offentlig tilgjengelige arealer skal i størst mulig grad planlegges og utføres i 

samsvar med gjeldende statlige veiledere for universell utforming.  Leilighetsbygg bør minimum 

ha enhet på bakkenivå der universell tilgjengelighet er særlig vektlagt.  

2.6  Tomteutnyttelse  

Mengden bebyggelse er fastsatt ved antall m2 BRA.  

2.7  Kulturminner  

Dersom stølstufter eller andre automatisk fredete kulturminner avdekkes i området, må arbeidet 

ved disse innstilles og Målselv kommune og aktuell kulturstyresmakt konsulteres.  

§3  BYGGEOMRÅDER  

I feltene kan det oppføres fritidsboliger.  Fritidsboligene kan være selveiende eller for utleie, men 

utbygger eller annet selskap dette delegeres til skal tilby alle hytte- og leilighetseiere å inngå i et 

eller flere systemer for utleie av hyttene.  
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3.1  Terrengbehandling  

Terreng skal i størst mulig grad beholde opprinnelig form og vegetasjon.  Dette betyr at 

overskuddsmasse som ikke blir benyttet for tilbakefylling inntil mur, skal fraktes bort til godkjent 

lagringsplass.  

Terreng som blir avdekket ved anleggsarbeid og ikke bebygges, skal tildekkes med opprinnelig 

markdekke som tas vare på i anleggsperioden.  Det er tillatt med vinterdrift og ved denne tas 

markdekke vare på og tilbakeføres så godt det lar seg gjøre hensatt sesongen.  Vegetasjon utenfor 

en 4-metersgrense fra ferdig veggliv skal bevares og skjermes, spesielt i anleggsperioden.  

3.2  Materialbruk  

Bygningene skal være kledd med materialer med god kvalitet og fremstå med avdempete farger 

mot jord, skog og fjell.  Takflater skal være tekt med kvalitetsmateriale som demper 

fjernvirkningen av hyttene. Materialet skal være naturmateriale som skifer, torv og tretak, eller 

moderne takmaterialer i matt overflate med avdempete farger mot jord, skog og fjell.  Det er ikke 

tillatt med parabolantenner, ut over antenner i fellesanlegg for kabel TV.  

Det skal søkes å oppnå en god harmonisering mellom nabohytter og innad i feltene.    

Formmessig åpnes det for varierte uttrykk.  Det kan benyttes karnapper, takutstikk og lignende, 

men det vil ikke bli tillatt overdreven eller overlesset bruk av slike arkitektoniske elementer.  

3.3  Høydeangivelse  

Høyder skal for den enkelte hytte avpasses med hensyn på visuell dominans i feltet og utsikt for 

bakenforliggende bebyggelse.  Byggesøknad skal inneholde snitt og plassering i terreng og 

forholdet til eksisterende og planlagte bygg skal vises.  

For hytter og sammenkopling av hytter gjelder en maksimal gesimshøyde på 6 meter over 

gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå.  Maksimal mønehøyde settes til maksimalt 7,6 meter 

over gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå.  Bratte tomter kan få tillegg til dette for å kunne 

realisere bygget, herunder eventuelt med parkering i grunnetasjen.  

Hytter i skrånende terreng skal som hovedregel følge lengderetningen i terrenget.  Det kan 

dannes tun strukturer.  Hytter skal ikke stå på åpne pilarer, det vil si at det skal være forblending 

av grunnpilarer.  Høye eller på annet vis dominerende grunnmurer skal forblendes eller utføres 

med bruk av naturstein.  Grunnmurshøyde skal ikke overstige 0,8 m over gjennomsnittlig 

opprinnelig terreng.  

3.4  Utnyttelsesgrad  

For regulerte hyttetomter kan det bygges en boenhet med grad av utnytting satt til BRA = 200 

m2.  BRA skal fordeles som følger:   

• Hovedhytte: Inntil 150 m2 BRA  

• Anneks: Inntil 20 m2 BRA  

• Biloppstillingsplass: Inntil 30 m2 BRA  

På området for biloppstillingsplass kan det bygges en carport/garasje.  Carport defineres som 

parkeringsplass for bil med tak og maksimum 2 lukkede vegger.   
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3.5  Byggegrenser  

Enhetene skal oppføres innenfor byggegrensene for den enkelte tomt.  

Carport/garasje på den enkelte tomt kan etableres utenfor byggegrensen mot nabogrensen mot 

andre fritidseiendommer og grøntarealer.  Avstand mot offentlige trafikkområder og felles 

avkjørsel skal være minst 2 meter forutsatt at carport står parallelt med veg.  

3.6  Parkering mv.  

Det skal tilrettelegges for tilkomst med bil til hyttene, samt parkering og gjesteparkering på den 

enkelte tomt eller i umiddelbar nærhet.  

Det skal som hovedregel være hovedparkering og gjesteparkering knyttet til eller på hver tomt.  

Felles gjesteparkering er ved avkjørsel veg 6.  

3.7  Kulturminne  

Dersom det under byggeprosessen oppdages spor av tidligere menneskelig aktivitet, skal arbeidet 

stoppes umiddelbart og kulturmyndighetene varsles, jamfør Kulturminnelovens § 8, 2.ledd.  

3.8  Byggesaksbehandling  

Byggesøknad skal vise praktiske og estetiske løsninger med høy kvalitet.  Det forutsettes at 

utbyggingsselskapet (pt Målselv Utvikling AS) har en aktiv veiledning og intern  

godkjenningsordning for bygg før det leveres byggesøknad til kommunen.  I byggesøknaden skal 

hjørnene på bygget koordinatfestes (x-, y- og z-koordinat).  Gjennomsnittlig opprinnelig 

terrenghøyde vises.  Dette skal også danne grunnlag for terrengsnittet i byggesøknaden.  

3.9  Annet  

I vinterhalvåret er det fri ferdsel og åpne skiløyper i byggeområdene.  

Det kan ikke settes opp gjerde rundt hyttene.  Hvis sikkerhetsmessige grunner tilsier det, tillates 

gjerder.  

Det skal kunne legges inn vannbasseng i området for å sikre vannforsyning og brannvern. 

Vannbasseng skal tilpasses terreng og tildekkes med naturmateriale.  

§4  SPESIALOMRÅDE  

4.1  Idrettsanlegg  

Områdene sikrer ski og turløyper i hvert delfelt i retning omkringliggende sportsanlegg.  

4.2  Kommunalteknisk virksomhet  

Område for trafokiosk  

§5  FELLESOMRÅDER (PBL §25, 1.ledd nr 7)  

5.1  Felles avkjørsel  

Felles avkjørsel til fritidseiendommene i feltet.  Helt nederst i feltet er det mulig å ta seg ut av 

feltet mot vest over friområdet.  I dette området skal beitebrukerne kunne ta seg ut ved sanking 

og slepp.  Øverst i feltet er det likeledes ført veg ut av planområdet mot vest.  Denne utgjør også 
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forbindelsen for transport av beitende dyr og tømmer.  Det er ikke regulert vegforbindelse videre 

fra disse punktene og vestover.  


