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§1  GENERELT  

Planen er i tråd med Målselv Kommunes planer for næringsutvikling.  Arealet er tidligere 

ikke regulert.  I gjeldende kommuneplan er det markert som LNF.  Kommunen har påbegynt 

arbeidet med denne kommunestyreperiodens revisjon av kommuneplanen.  Området vil i 

kommunens utkast bli foreslått disponert i tråd med dette forslag til regulering.  Dette 

forholdet er forankret enstemmig i kommunens planutvalg.  Planutvalget ser på utviklingen 

av planen som så viktig at prosjektet rapporterer jevnlig til planutvalget om utviklingen.  

1.1  Bakgrunn og mål for planen  

Bakgrunn for reguleringsplanen 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.  Etableringen finner sted som følge av at Målselv 

kommune aktivt har søkt etter utbyggere for å reise et tiltak av denne karakter for å følge 

ambisjonsnivået i vedtatte ”Utviklingsplan næring”.  Formålet med utbyggingen er å skape 

ny næringsvirksomhet og atraktive fritidstilbud i kommunen, samt å skape styrket fundament 

for eksisterende næringsliv.  Utbyggerne utvikler prosjektet for egen regning og i samarbeid 

med samtlige grunneiere i området gjennom en egen avtale med disse.  

1.2  Plankart og bestemmelser  

Bestemmelsene gjelder innenfor reguleringsgrenser vist på plankart datert 15.05.06  

Planavgrensningen er vist på plankart datert 15.05.06 Plankart 

og bestemmelser utgjør til sammen planen.  

Øvrige illustrasjoner som følger planen er ikke bindende.  

1.3  lnnhold  

Det regulerte området er, i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 25, avsatt til følgende 

formål:  

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

• Område for fritidsboliger  
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2 Kombinerte formål:  

• Fritidsbebyggelse  

• Foretning  

• Hotell  

3 Fareområde, pbl § 25, l. ledd nr. 5:  

• Høyspentlinje og områder med rasfare  

4 Spesialområde, pbl § 25,1, ledd nr. 6:  

• Friluftsområde med skisportsanlegg  

• Privat vei og parkeringsanlegg  

• Spesialområde fornøyelsesspark  

• Camping  

• Spesialområde bevaring  

• Kommunal teknikk  

§2  FELLESBESTEMMELSER  

2.1  Plankrav  

For byggeområdene, sentrumsområdet og fornøyelsesparken skal det foreligge godkjent 

bebyggelsesplan før tomter kan skilles ut eller nybygg godkjennes.  Det kan vedtas 

bebyggelsesplan for en del av et større felt.  

Jordloven skal gjelde for de ulike byggeområdene inntil det foreligger en godkjendt 

bebyggelsesplan.  

Bebyggelsesplanene skal vise:  

• Interne veger og parkeringsløsninger.  Det skal som hovedregel være hovedparkering 

og gjesteparkering knyttet til eller på hver tomt.  I tillegg skal det knyttet til hver 

bebyggelsesplan gjøres konkret vurdering av behovet for mindre anlegg for felles 

gjesteparkering i det enkelte felt.  Leilighetsbygg skal minimum ha 1,2 

parkeringsplass pr boenhet.  Det skal settes av minimum 3 felles parkeringsanlegg for 

ytterligere gjesteparkering samt betjening av sentrum, skianlegg og temaparken.  Det 

ene skal etableres ved nedre påstigningsstasjon for skitrekket.  Dette skal være 

etablert med tilstrekkelig kapasitet før skitrekket åpner.  Et parkeringsanlegg skal 

betjene sentrum og påstigning av skitrekkene i sentrum.  Dette skal være etablert med 

tilstrekkelig kapasitet før åpning av skitrekket.  Et fellesanlegg skal lokaliseres ved 

Bygda og Temaparken og dette skal være etablert med tilstrekkelig kapasitet før 

åpning av temaparken.  Alle de tre nevnte parkeringsanleggene skal opparbeides 

gradvis for å kunne håndtere trafikken til anleggene når den øker.  

Det kan bygges interne veger til alle felt i reguleringsplanen, herunder inntil 5 

kryssinger av Bjelma.  I tillegg til dette kan det bygges ytterligere lette installasjoner 

over Bjelma for kryssende ski og gående trafikk.  Det kan bygges intern veg til den 

enkelte tomt.  

• Areal for evt. punktfeste.  

• Byggegrense for den enkelte tomt.  

• Landskapsvurdering med plan for vegetasjon og landskapspleie.  
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• Retningsliner for byggeskikk mht materialbruk, fargevalg og utforming, bevaring av 

landskap og vegetasjon.  

• Prinsipp for evt etapper i utbyggingen.  

• Viktige turløyper som skal opparbeides.  

• Dokumenterte kulturminner.  

Ved detaljutforming av byggeområdet i bebyggelsesplanen kan det foretas endringer i 

avgrensningene av byggeområder mot tilgrensende områder der dette er hensiktsmessig.  

Slik grensearrondering for byggeområdet skal ikkje medføre at byggeområdene samlet sett 

får vesentlig større areal på bekostning avtilgrensende områder.  

Bebyggelsesplanen skal ha en illustrasjon i plan med forventet plassering av hver enhet på 

tomtene, og med en konkret sone for bebyggelse for evntuelle endringer knyttet til valgt 

arkitektur for den enkelte hytte/bygg.  Bebyggelsesplanen skal suppleres med nødvendige 

terrengsnitt og om nødvendig, illustreres i 3D.  

Byggesaksbehandling:  

I tillegg til ordinær saksbehandling i henhold til plan- og bygningsloven, skal det utarbeides 

en lokal veileder for byggeskikk, terreng-og vegetasjonsbehandling.  

2.2  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.  

2.3  Hensyn til husdyrbeite  

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.  

Hytteområder og beitedyr skal skilles med nedfellbare gjerder og evt. ferister.  Gjerder skal 

være i drift ved beiteslipp og skal ikke tas ned før avsluttet nedsanking.  Ved sein 

snøsmelting og fonner som ligger igjen etter vinteren ved beiteslipp, må disse kontrolleres til 

enhver tid at fungerer etter sin hensikt.  Utbygger og framtidige drivere og eiere i 

planområdet er ansvarlig for opparbeidelse, drift og vedlikehold.  I utgangspunktet er det krav 

om at hele planområdet skal gjerdes inn.  Målselv kommune som plan- og 

landbruksmyndighet skal godkjenne traséer, gjerdetype, ferist, samlekveer, gjerdeklyv og 

porter.  Løsninger skal drøftes med beitebrukere før vedtak fattes.  

Endring av beitemønster og trekkveger skal påvises i undersøkelser som beskrevet i §2.8. pkt 

4.  På bakgrunn av dette, og dersom beitebrukerne ønsker det, etableres to samlekveer for 

sau, en nordvest og en sørøst for feltet, og som skal kunne benyttes i forbindelse med 

beiteslipp, nedsanking eller nødvendig ettersyn i beitesesongen.  

Det skal utarbeides egen instruks for hvordan framtidige drivere av anlegget forholder seg til 

beitebruk, gjerdehold og hvordan avvik håndteres.  Denne vedtas av Målselv kommune som 

plan- og landbruksmyndighet.  Ved uenighet mellom beitebrukere og drivere/eiere i 

planområdet skal Fylkeslandbruksstyret konsulteres før vedtak fattes.   
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Opparbeidete veger i henhold til reguleringsplan og bebyggelsesplan skal kunne benyttes til 

transport av dyr.  

Transport mellom samlekve og opparbeidet veg skal avtales mellom utbygger og 

beitbrukerne.  Det skal kunne brukes traktor med henger.  Utbygger er ansvarlig for 

nødvendig opparbeidelse.  

Sportsanlegget skal utformes og holdes slik at hoveddelen av arealet fortsatt er egnet også 

som beiteområde for sau og rein.   

2.4  Hensyn til reinbeite  

Av hensyn til reindriftsinteressene skal ferdsel ut av området tilrettelegges mest mulig i 

vestlig retning, slik at en ikke styrer uønsket trafikk mot kjerneområdene for 

reindriftsnæringen.  Tilrettelagte stier for utferd ut av feltet skal ikke lede ut av 

utbyggingsområdet på høyere kotehøyde enn sentrumsområdet.  Dette betyr at en skal 

utforme utgangspunkt for og tilrettelagte turløyper i retning mot Helgemauken.  

Det skal ved de øvre stasjoner og på andre viktige punkt være skilting som redegjør for 

hensyn til beiteområdene og ønsket turatferd.  Det skal være oppslagsmulighet på disse 

skiltene for meddelelser fra oppsyn, grunneiere eller drivere knyttet til reinbeite, beite for 

landbruket, samt jakt og fiske.  

Det er ikke tillatt å frakte turgåere med heis til øverste stasjon.  

Reiselivsopplegg i tilknytning til anlegget som kan medføre forstyrrelser for reindrifta, skal 

avklares i forhold til reindriftsinteressene.  Det kan gjelde for eksempel hundekjøring, 

snøscooterkjøring med mer.  

2.5  Hensyn til skogbruk  

Opparbeidete veger i henhold til reguleringsplan og bebyggelsesplan skal kunne benyttes til 

transport av skogsvirke jmr. §§3.9 og 7.  

I veileder og eventuelle forhåndskonferanser i forbindelse med den enkelte byggesak skal 

skogen som ressurs for godt lokalklima, biologisk mangfold og landskapselement bli 

synliggjort.   

2.6  Energi og miljø  

Målselv Fjellandsby skal være et foregangsområde i å benytte alminnelig tilgjengelige 

energiriktige løsninger.  

Det er forbud mot elektriske varmekabler utomhus, med untak av eventuell bruk av slike på 

serveringsbedrifters uteservering.  

Det skal kunne rettes særlige bestemmelser om at installasjoner av tyngre effekt 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 kan pålegges installerering av alminnelig tilgjengelig inteligent 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.  
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All fremføring av utendørs kabel for elektrisitet og informasjoinsteknologi skal skje uten bruk 

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

2.7  Kulturminner  

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget/Troms 

fylkeskommune v/Kulturetaten omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner, §8, 

annet ledd.  

2.8  Rekkefølgebestemmelser  

1. Krav til kryss ved Rv 854:  

Det skal ikke gis brukstillatelse før kryss ved Rv 854 er bygd i samsvar med krav til 

utforming etter Statens vegvesens vegnormaler (håndbok 017 Veg- og gateutforming, og 

håndbok 018 Vegutbygging).  Ferdig kryss skal godkjennes av Statens vegvesen.  

2. Opparbeidelse av slalåmbakke T1a og T1b må ferdigstilles samtidig med utbygging av 

de første hyttefeltene.   

3. Det skal forelegges tilleggsutredning for tiltakets virkning for landskapsbildet (jamfør 

KU kapittel 7.3.12) innen 1.4.2007.  Undersøkelsen bekostes av tiltakshaver.   

Tilleggsutredningens omfang og innhold fastsettes av Målselv kommune etter dialog med 

Fylkesmannen i Troms.  

4. Oppfølgende undersøkelser for reindrift, beitebruk, friluftsliv og naturmiljø skal utføres 

og bekostes av tiltakshaver.  Undersøkelsen skal ta utgangspunkt i dagens situasjon 

(0verdi).  Undersøkelsen skal fortsettes over to sommer- og vintersesonger etter at det er 

bygd 400 boenheter i feltet.  Konsekvenser av utbyggingen og evaluering av avbøtende 

tiltak skal beskrives i egen rapport.  Undersøkelsens innhold skal fastsettes av Målselv 

kommune etter innspill fra Reindriftsforvaltninga og Fylkesmannen i Troms.   

Undersøkelsen skal foretas av kompetente fagmiljø.  Før bebyggelsesplaner for feltene 

F3, F6, F6a og F7 kan godkjennes, skal Målselv kommune etter høring hos landbruks-, 

reindrifts- og miljømyndighetene, fastsette avbøtende tiltak.  

5. Innen utgangen av april 2007 skal utbygger forelegge plan for tur- og løypetraséer.  

Planen skal avklare eiendomsforhold og rettigheter over berørte områder som er 

nødvendig for å gi et tilfredsstillende løypetilbud sommer- og vintersesong for Målselv 

fjellandsby, samt være i samsvar med reinbeite- og sauenæringa sine behov for styrt og 

aktsom ferdsel ut fra fjellandsbyen.   

Her skal framgå plan for opparbeidelse av turstier. med tilhørende nødvendige 

installasjoner (så som infotavler, rasteplasser, klopper) samt plan for løypenett for 

vintersesong med nødvendige installasjoner (lysmaster, skilting m.m).   

Løyper i retning Stormauken kan vurderes etter gjennomført undersøkelser og evaluering 

etter §2.8. pkt 4.  

6. Det skal utarbeides informasjonsmateriell til hytteeiere og besøkende som skal omhandle 

hensyn til natur, miljø, beitende rein og husdyr innen 15.05.2007.  Jmr.§§2.3 og 2.4.  

Dette skal godkjennes Målselv kommune, etter høring hos landbruks-, reindrifts- og 

miljømyndighetene.  
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7. Instruks for beitebruk og gjerdehold for framtidige drivere av anlegget innen 15.05.07.  

Denne skal ta stilling til traséer, gjerdetype, ferist, samlekveer, gjerdeklyv og porter.  

Denne vedtas av Målselv kommune som plan- og landbruksmyndighet.  Ved uenighet 

mellom beitebrukere og drivere/eiere i planområdet skal Fylkeslandbruksstyret 

konsulteres før vedtak fattes.  

8. Skiltplan  

Samtidig med første bebyggelsesplan for Området for kombinerte formål, skal det 

utarbeides en skiltplan med retningslinjer for skilting; utforming, innhold og plassering, 

for hele planområdet.  Planen skal godkjennes av Målselv kommune.   

9. Skjøtselplan for spesialområde bevaring.  

Det skal utarbeides en skjøtselplan for området innen 1 år etter endelig vedtatt 

reguleringsplan.  Planen skal utarbeides i samarbeid med, og godkjennes av Sametinget.  

I anleggsfasen skal ”spesialområdet bevaring” avgrenses og skjermes med merkebånd.  

10. Utbedringsplan for RV 854.  

Før etablering av mer enn 500 enheter skal det utarbeides en utbedringsplan for Rv 854.   

Med utgangspunkt i trafikktelling for ÅDT og analyser av turproduksjonen av 

utbyggingstiltaket, skal det lages plan for utbedring av viktige punkt og i hvilke 

rekkefølge med tallfesting av antall enheter som kan etableres før nye utbedringstiltak 

iverksettes.  

§3  BYGGEOMRÅDER F1 – F8  

For alle byggeområder:  

I felt F1 – F8 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.  

Enhetene kan oppførest enkeltvis, gruppert i tun eller i landsbystruktur.  

Enhetene kan inngå i større bygningskropper og leilighetsbygg.  

I tilknyting til hver boenhet kan det oppførest aneks/uthus/skibod og carport.  

3.1  Terrengbehandling  

Ved behandling av den enkelte bebyggelsesplan innenfor delfeltene, skal det vektlegges 

at terreng i størst mulig skal grad beholder opprinneleg form og vegetasjon.  Det må 

særskilt vektlegges for den enkelte bygning at deler av området er sterkt visuelt 

eksponert.  I vinterhalvåret skal det være fri ferdsel og åpne skiløyper i byggeområdene.   

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

3.2  Materialbruk  

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

farger mot jord, skog og fjell.  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.  I deler av sentrumsområdet kan det benyttes malte flater 

med fargevalg fra gammel småby og bygdebebyggelse.  Takflater skal være tekt med 
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kvalitetsmateriale som demper fjenvirkningen av hyttene.  Materialet skal være 

naturmateriale og det er i utgangspunktet tillatt med skifer, torv og tretak, samt moderne 

takmaterialer i matt utførelse og avdempete farger mot jord, skog og fjell.  For deler av 

sentrumsområdet vil det bli tillatt kvalitetstak fra mer bygde og bymessig byggestil.  Det er 

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

3.3  Høydeangivelse  

I bebyggelsesplanene fastsettes bestemmelser om grunnmurshøyde.  

For høye eller på annet vis dominerende grunnmurer og/eller pilarer, kan det i 

bebyggelsesplan fastsettes bestemmelser med krav til forblending med bruk av for eksempel 

naturstein.  Hytter skal ikke stå på åpne pilarer.  

I bebyggelsesplanene for de enkelte delfelt skal det søkes å oppnå en god harmonisering 

mellom nabohytter og innad i feltene.  Høyder skal for den enkelte hytte avpasses med 

hensyn på visuell dominans i feltet og utsikt for bakenforliggende bebyggelse.  

For hytter og sammenkopling av hytter og leiligheter skal det fastsettes bestemmelser i 

bebyggelsesplan om maksimal høyde.  

3.4  Utnyttelsesgrad  

Totalt skal bebyggelsesplanene for feltene summere seg opp til 1500 boenheter, men det 

tillates et avvik på pluss minus 10 % fra dette etter som hvilken fordeling mellom større 

hytter og mindre leiligheter som det detaljplanlegges for og det bygges ut.  

I bebyggelsesplan for de enkelte delfelt skal TU ikke overstige 30 %.  Ved leilighetsbygg 

med mer enn fire boenheter kan TU settes til maks 40 % for angjeldende tomt, og feltets 

totale TU kan oppjusteres i henhold andelen av utbyggingen som er slike leilighetsbygg, dog 

ikke slik at feltets samlete TU overstiger 35 %.  

Ved utarbeiding av bebyggelsesplan innenfor felt F4 kan det for deler av feltene legges til 

rette for bygg for intensiv utleie og for visningsfelt for hyttekatalog for utbyggingen.  Ved 

slike tiltak kan TU settes til 100% og feltets totale TU kan oppjusteres i henhold til disse 

formålenes andel av den totale utbygging.  Visningsfelt i henhold til dette kan etableres på 

felt F4 A, og siden omgjøres til eie/uleieenheter.  Hele F4 A kan samlet ved slik utnyttelse ha 

en maks TU på 100 %.  For F4 settes området med tillatt høyere utnyttelse til en sone på 100 

meter fra hovedveiens overkant mot feltet.  

I deler av F1 A kan det tilrettelegges inntil 10 tomter med henblikk på fast bosetting, for å 

sikre helårs tilstedeværelse, samt boliger for personale og drivere i området.  Det skal ved 

godkjennelse av eventuelle slike eneboliger vektlegges at de har en innretning som sikrer 

mulighet for hybelutleie.  

Leilighetsbygg med mer enn 4 boenheter kan ikke etableres over kote 480 m.  Det må 

særskilt vektlegges ved utforming av bebyggelsesplan og arkitektur for den enkelte bygning 

at deler av feltet er sterkt visuelt eksponert.  Det vil bli stilt særlige krav med vekt på 

kvalitetsarkitektur og materialvalg med henblikk på terrengtilpassing og visuell nedtoning av 

det enkelte bygg.  

3.5  Byggegrenser  

I bebyggelsesplanene for de enkelte delfelt fastsettes bestemmelser om byggegrenser.   
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3.6  Parkering mv.  

I bebyggelsesplan skal det fastsettes bestemmelser om tilrettelegging 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.  I tillegg skal det knyttet til bebyggelsesplanen gjøres konkret vurdering av behovet for 

mindre anlegg for felles gjesteparkering.  

Ved leilighetsbygg skal det være minimums parkeringsdekning på 1,2 pr. boenhet. (minst 1 

p.pl.pr. tomt + 1 gjesteparkering pr. 5 ).  Det kan etableres carport/garasje ved hyttene og 

kjeller/underjordisk parkering eller garasje i leilighetsbygg.  

3.7  Kulturminne  

Tuftene etter Gorosætra ligger i planområdet F2a.  Disse skal bevares for ettertiden i sitt 

naturlege element.  Bebyggelsesplanen skal vise planer for bevaring og skjøtsel slik at 

områdets historie kan ivaretas til glede for brukerne av Målselv fjellandsby.  Kfr.også § 2.7.  

3.8  Byggesaksbehandling  

Det skal fastsettes bestemmelser i bebyggelsesplanene at byggesøknad skal vise praktiske og 

estetiske gode løsninger med høy kvalitet.  Det forutsettes at utbyggingsselskapet (pt Målselv  
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Utvikling AS) har en aktiv veiledning og intern godkjenningsordning for bygg før det leveres 

byggesøknad til kommunen.  

Det kan bestemmes at byggesøknadene skal inneholde snitt og plassering i terreng og 

forholdet til eksisterende og planlagte bygg.  

3.9  Annet  

Det kan ikke settes opp gjerde rundt hyttene.  Hytteeier har anledning til å sette opp enkel 

levegg ved hytta etter pbl.  

Det tillates satt opp gjerder i feltet som er nødvendig for å ivareta sikkerhet.  

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

Vannbasseng skal tilpasses terreng og tildekkes med naturmateriale.  

I felt F1A skal eksisterende adkomstvei fra dagens parkering under feltet sikres som fremtidig 

gangvei gjennom felt F1A og til hovedveien over F1A.   

I bebyggelsesplan for F2A, F4, F5 og F7 skal det markeres en trasé hvor eventuell transport 

av skogsvirke og sau fram til opparbeidet veg kan skje, jmf §2.3  

Felt F6 kan ikke utbygges før det mulige skredfelt som forsvarets skredkart indikerer i øvre 

del av feltet er detaljkartlagt og eventuelle mottiltak er satt inn.  Feltet kan ikke utbygges før 

stolheistrase indikert gjennom feltet er endelig fastsatt.  

F6a krever særskilt oppmerksomhet før utbygging knyttet til at det grenser mot vitale 

områder for reinbeitedistriktet.  Det må foreligge særskilt plan for orientering av bebyggelsen 

og innretning av infrastruktur som skjermer reinbeiteinteressene i bebyggelsesplanen.  

Felt F7 kan ikke bygges ut før ovenforliggende mulige skredområde er detaljkartlagt og 

eventuelle motvirkende og forebyggende tiltak er satt inn.  

§4  KOMBINERTE FORMÅL  

Sentrumsområde med fritidsbebyggelse/forretning/hotell 175 daa.  

I området kan det oppføres hytter, småhusbebyggelse, forretningsbygg, bevertningsbygg, 

bygg til håndverk og kultur, servicebygg og hotell og overnattingsbygg, samt 

parkeringsanlegg for å betjene de overnevnte.  

Området kan realiseres gjennom flere enkeltutbygginger og kvartalsutbygginger.  Disse kan 

vedtas gjennom avgrensete bebyggelsesplaner.  I første bebyggelsessplan må det vises en 

overordnet struktur for det øvrige sentrum.  Endringer og tilpassinger av denne overordnete 

strukturen må vises ved senere bebyggelsesplaner.  

Det skal settes av areal til fremtidig realisering av minst to hotellbygg i sentrum.  

Det kan bygges inntil 4 etasjer pluss loft i sentrum.  Eksponerte tomter i overgangen mellom 

de flate partiene og fallende terreng bebygges lavere av hensyn til visuell profil og utsikt for 

bakenforliggende bebyggelse.   

Enkelte deler av hotellene og på en eventuell kirke kan bygges høyere for å markere dette 

som signalbygg i sentrum.  

Arkitektur, taktekking og materialvalg i sentrum skal være av høy kvalitet.  Her kan andre 

fargevalg og materialvalg enn i hyttefeltene tillates, for å illustrere sentrumsfunksjonen i 
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Fjellandsbyen.  Handelsvirksomhet skal underordne seg det kvalitetsmessige uttrykk til en 

høykvalitets Fjellandsby.  Det forutsettes at det utarbeides egen skiltplan for området.  

I området grensende mot fornøyelsesparken, settes det av et område for å bygge inntil 70 

varierte bygg etter modell av ”Bygda” i serien om ”Jul i Blåfjell”.  I dette området er det 

viktig med torgkvaliteter og en indre bilfri struktur.  Det er videre viktig å etablere en variert 

bygningskultur, som indikerer et sentrumsområde som virker selvgrodd over mange hundre 

år.  I Bygda kan det settes opp en del mindre uthus for å skape et autentisk bygdemiljø.  

I området mellom nedre del av trekk T2 og barnetrekket T1b skal det oppføres servicebygg 

med servering, kontor for skitrekket, skiutleie og inntil 12 leiligheter.  Leilighetene kan av 

praktiske årsaker omsøkes i et eget bygg.  Servicebygget og eventuelt et tilhørende 

frittstående leilighetsbygg, kan omsøkes direkte som rammesøknad før bebyggelsesplanen er 

ferdig.  Det er oppgitt byggegrenser for disse på reguleringskartet.  

§5  FAREOMRÅDE  

5.1  Område med rasfare  

Områder som er markert rasfarlige i forvarets skredkart er lagt inn i kartet.  Før et 

byggeområde som ligger under disse og skiløyper som går nær eller gjennom disse skal 

utbygges eller åpnes skal disse være detaljkartlagt og sikret.  

5.2  Høyspentlinje  

Det passerer en høyspentlinje gjennom det vestre nedre hjørnet av utbyggingingsfeltet.  Den 

er avsatt med fareområde i 32 m i hver retning fra senterlinjen. Senterlinjen er på det 

nærmeste ca 120 m fra nærmeste planlagte nedfart og ca 160 meter fra nærmeste felt for 

bebyggelse.  

§6  SPESIALOMRÅDE  

6.1  Anlegg for sport og idrett 3000 daa.  

Spesialområde for skiheis, løyper, friluftsområde og anlegg for kommunalteknikk.  

I området kan det oppføres skiheiser med tilhørende bygninger.  

Ved toppstasjoner kan det oppføres serveringsted eller varmestue på inntil 300 m2, samt 

tilhørende terasse på inntil 300 m2.  

Vegetasjon kan ryddes i alpinløyper og terrengbearbeiding kan utføres for å oppnå gode 

løypetraseer.  Etter terrengarbeid skal det tilsås med lokalt tilpassede arter for å sikre gode 

beiteverdier for husdyr på disse arealene.  

Det kan settes opp sikringstiltak for alpinløyper i form av gjerde eller annet stengsel.  

Det kan settest opp lysanlegg for løypene.  

Ved nedre stasjoner skal terrenget bearbeides slik at en oppnår gode og sikre forhold for 

alpinistene.  Det kan settes opp nødvendige servicebygg ved alle nedre stasjoner.   

Skitrekkene/heisene følger i utgangspunktet traseene T1a, T1b, T2, T3 og H1.  Det kan ved 

rammesøknad for heisene søkes plassering som avviker fra inntegnet trase.  Det skal videre 
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kunne etableres ytterlige trekk og stolheiser i anlegget, herunder mindre trekk og 

aktivitetsinsatalasjoner for barneløyper og mindre kulekjørings og tekniske skiløyper i det 

sentrale skileikområdet mellom F1, sentrum og F3 i nordvest og F4,F8 og F7 i sydøst.  

Spesialområdet skal også nyttes som beiteområde.  Det skal bearbeides og legges til rette 

aktivt for beitende dyr i sesongen.  

I området ved sentrum kan det etableres sommeraktiviteter i anlegget, så som ballbinge, 

sykkelløype og så videre.  

De potensielle skredområdene skal detaljkartlegges og eventuelle sikringstiltak skal 

gjennomføres før det åpnes skiløyper i områdene.  

Det er ikke tillatt å frakte turgåere med heis til øverste stasjon.  

6.2  Privat vei m/parkering  

Det er tegnet inn parkering ved Lorthølmyra.  Denne betjener nedre skitrekk og skiheis.  

Ytterligere parkeringsområder tegnes inn i bebyggelsesplanene for feltene.   

6.3  Fornøyelsespark - FP1  

Fornøyelsespark, 58 daa  

I området kan det opparbeides fornøyelsespark med tilhørende bygninger og installasjoner.  

Fornøyelsesparken godkjennes gjennom egen bebyggelsesplan herunder ilustrasjonsplan for 

parken og landskaparkitektoniske løsninger.  Parken skal i størst mulig grad inngå som et 

naturlig visuelt element i omgivelsene.  

Tuftene etter Lamosætra ligger i dette planområdet.  Disse skal bevares for ettertiden i sitt 

naturlige element.  Bebyggelsesplanen skal vise planer for bevaring og skjøtsel slik at 

områdets historie kan ivaretas til glede for brukerne av Målselv fjellandsby.  

I parken skal det kunne oppføres et større bygg med plass til blant annet innendørs 

opplevelsesbane.  Et slikt bygg kan godkjennes med grunnflate opp til 2500 m2 og 

gjennomsnittlig byggehøyde på opp til 12 meter.  Bygningens utvendige form og materiale 

skal tilpasses terrenget.  Bygningen forutsettes å kunne ha deler med transparent dekning for 

å sikre utsikt, og andre deler uten vinduer for å skape en atmosfære av å være under jorden 

eller inne i fjellet m.m.  

6.4  Camping S1  

Se Detaljreguleringsplan for caravanplass Målselv Fjellandsby – planid 19242017002, vedtatt 

av Kommunestyret i Målselv, sak 68/2018, den 12.09.2018. 

6.5  Spesialområde bevaring S2  

Lokaliteten Finnteltholtet er område rundt en árran, et steinsatt samisk ildsted, som er 

automatisk fredet etter Lov av 1978 nr.50 om kulturminner, §4.  

Innenfor spesialområdet er det ikke tillatt med noen form for markinngrep eller 

aktivitet/ferdsel som vil påføre kulturminnet slitasje.  Vegetasjonen skal bevares mest mulig i 

sin opprinnelige form.  

Det skal utarbeides en skjøtselplan for området.  Planen skal utarbeides i samarbeid med og 

godkjennes av Sametinget.   
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6.6  Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet  

Området er avsatt med formål pumpestasjoner og annet knyttet til kommunalt VA anlegg.  

Området er avstt ved vestsiden av riksvegen, med lengde 20 m og bredde 15 m.  

§7  Offentlige trafikkområder, kjøreveg  

Det skal ikke gis tillatelse til byggestart før kryss er utbygd i samsvar med krav til utforming 

etter Statens vegvesens vegnormaler (håndbok 017 Veg- og gateutforming, og håndbok 018 

Vegutbygging).  Ferdig kryss skal godkjennes av Statens vegvesen.  

Fra avkjørselen av riksveien og til øvre del av sentrumsområdet, er det regulert inn offentlig 

veg.  Det er markert veg mot felt F7 i fremtiden, men det er ikke tatt stilling til om dette blir 

en privat eller offentlig veg.  Dette forhold avklares sammen med bebyggelsesplan for de 

feltene vegen utløser.  

Vegene skal kunne nyttes til transport av skogsvirke og husdyr til og fra beiteområdene etter 

behov.  Hvilke veger skal nærmere beskrives i bebyggelsesplaner jmf. §3.  

Vegen er regulert for 8 meters bredde, som inkluderer kjørebane, fortau eller markert 

gangparti ved vegens ene side og skuldre.  Det er satt av ytterligere 2 meter til vegformål på 

hver side.  

Det er regulert fortau langs riksvegen fra krysset og sørover til kryss ved eksisterende 

kommunal veg, for å sikre sammenhengende gangtilkomst fra eksisterende kommunal veg til 

området.  

I tråd med kommunalt krav knyttet til ROS-analyse i KU, er det markert et område ved den 

kommunale vegen inn i området og nær campingplassen for forberedt landingsplass for 

helikopter.  

§8  Landbruksområde  

Landbruksområde 155 daa, beite for sau og geit, samt vinterbeite for rein.  


