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Særutskrift - Reguleringsendring av bestemmelser Målselv Fjellandsby 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Forslag til reviderte bestemmelser 
2 Mindre endring av reguleringsplan for Målselv Fjellandsby - høringsbrev 
3 Målselv Fjellandsby endring av reguleringsplanen 

 
 
Utrykte bilag: Reguleringsplan for Målselv Fjellandsby med underliggende bebyggelsesplaner og 
detaljreguleringsplaner 

Bakgrunn: Målselv fjellandsby har i brev datert 11.04.2019 søkt Målselv kommune om revidering 
av bestemmelser knyttet til takmaterialer og carport. Reguleringsendringen er mindre endring av 
reguleringsplanen og følger prosessreglene i plan- og bygningsloven § 12-14. 
 

Utredning: Målselv fjellandsby er regulert i en hovedplan med 6 underplaner. 

Forslag til reguleringsendringer berører 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 er ikke berørt: 

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

• Detaljreguleringsplan Caravanplasser i Målselv Fjellandsby – planident 19242017002. 
 
Revideringen gjøres i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14. Plan- og næringsutvalget er 
delegert myndighet til å vedta mindre endringer i reguleringsplaner. Forslaget til revidering er 
kunngjort i Nye Troms, og på kommunens hjemme- og facebookside. I tillegg er Fylkesmannen i 



Troms og Finnmark, Troms fylkeskommune. Målselv Fjellandsby grendelaget SA, Myrefjell 
eiendom AS, Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt og alle grunneiere innenfor planområdet 
tilskrevet. Det er sendt ut i overkant av 400 brev.  
 
Kommunen har kun mottatt et høringssvar, og det er fra Troms fylkeskommune som ikke har 
merknader til forslaget. Fylkesmannen i Troms og Finnmark praktiserer at de ikke svarer på høringer 
de ikke har merknader til, og intet svar er dermed ansett som et samtykke til endringsforslaget.  
 
Reguleringsendringene omhandler takmaterialer, carport og teknisk revisjon. I vedlegg 1 presenteres 
endringsforslagene i tabellform. Hver plan presenteres for seg. Kolonne 1 er dagens bestemmelse, 
kolonne 2 er forslag til revidert bestemmelse og kolonne 3 er merknader. Bare bestemmelser som blir 
revidert er presentert. Rød skrift er ny tekst. Tekst med rød overstrekning skal slettes.  
 
Vurdering: Reguleringsplanen for Målselv Fjellandsby ble vedtatt i 2006, men bestemmelsene er 
revidert i 2012. Reguleringsplanen stiller klare krav til material- og fargevalg. En egen 
estetikknemnd skulle godkjenne alle bygninger, før byggesøknaden ble sendt til Målselv kommune. 
Anlegget har siden oppstarten byttet eiere og nemnden er nedlagt. Kommunen legger 
reguleringsplanen til grunn i alle saksbehandling. 
 
Nedunder presenteres kort forslagene til revidering. For utfyllende begrunnelser se vedlegg 2.  
 
Takmaterialer 
Utgangspunktet er at torv, tre og stein er tillatt. Kravet til takmaterialer har kommunen over tid 
mottatt flere henvendelser på. Torv, tre og stein er tunge tak som er et fordyrende element på 
nybygg. Det finnes flere alternative løsninger som tilfredsstiller kravene til materialer i matt utførelse 
og avdempete farger mot jord, skog og fjell.  
 
Carport 
Problemstillingen med åpne carporter er det dagens eiere som har meldt inn. Planverket er ikke 
konsekvent, men utgangspunktet er at det er lov å bygge inn parkeringsplassen med carport og ikke 
garasje. Definisjonen på carport er tak og inntil 2 lukkede vegger. I perioder med dårlig vær blir 
carporter fylt opp med snø og kvister, og blir et unødvendig vindfang.  En lukket garasje ville kunne 
løst problemene. Kravene om biloppstillingsplass på inntil 30 m2 er uendret.  
 
Teknisk revisjon 
Den tekniske revisjonen går på å oppdatere bestemmelsene i forhold til tidligere politiske vedtak. Det 
er ikke reelle endringer, men vil øke leservennligheten på planen. 
 

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

vedtak: 
1. Plan- og næringsutvalget i Målselv vedtar reviderte bestemmelser i samsvar med vedlegg 1 

for Målselv fjellandsby i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 
2. Reguleringsendringen gjelder 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 

 
 



Reguleringsendring av bestemmelser Målselv Fjellandsby 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 27.08.2019:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 27.08.2019  
 

1. Plan- og næringsutvalget i Målselv vedtar reviderte bestemmelser i samsvar med vedlegg 1 
for Målselv fjellandsby i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 

2. Reguleringsendringen gjelder 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 
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