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§1  GENERELT  

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

Kommunestyre den 06.10.2006.  

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 19.12.2007  

Planavgrensningen er vist på plankart datert 19.12.2007 Plankart 

og bestemmelser utgjør til sammen planen.  

Øvrige illustrasjoner som følger planen er ikke bindende.  

§1.3  lnnhold  
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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, forretning, allmennyttig forsamlingslokale og hotell.  

2 Offentlige Trafikkområder, pbl § 25, 1. ledd nr 3:  

Kjøreveg  

Annen veigrunn  

Gang/Sykkelveg  

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

Felles avkjørsel  

Felles gangareal  

4 Spesialområder, pbl § 25 1. ledd nr 6  

Idrettsanlegg  

Kommunalteknisk virksomhet  

Frisiktsone  

Bevaringsområde  

§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.  

Det skal være nedfellbare gjerder rundt hele sentrumsfeltet, dersom ikke dette er isolert fra 

beite av andre gjerder lengre ute, samt eventuell ferist på vei, for å hindre konflikt mellom 

sentrumsaktiviteten og beitende husdyr i beitesesongen.  Gjerdene skal kunne felles ned i 

vintersportssesongen.   

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 unntatt i forbindelse med publikumsbygg.  

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.  
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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, herunder fjernvarme skal skje i skjult anlegg.  

2.4  Rekkefølgebestemmelser  

1. Før bebyggelse tas i bruk skal det være godkjent rammeplan for VA, herunder 

avløpsplan for overvann.  

2. Før fritidsleiligheter i sentrum tas i bruk skal det være opprettet utleieselskap i 

Fjellandsbyen, opprettet av Målselv Utvikling eller selskap i samarbeid med Målselv 

Utvikling.  

3. Før rammesøknad/byggesøknad for bygninger eller miljølokk for S-F/Fo 16, S-F/Fo 

17, S-F/Fo 20 og S-F/Fo21 kan behandles, skal det foreligge godkjent detaljert 

bebyggelsesplan for disse tomtene.  Slik bebyggelsesplan skal fastsette høyder målt 

etter koter og ivareta siktlinjer, tilpassing til terreng, skala og hensyn til 

vindeksponering.   

4. Ved alle bebyggelsesplaner og rammesøknader med situasjonsplan for delområder 

skal situasjonen for myke trafikanter internt i feltet og hvordan denne knytter seg til 

løsningen for myke trafikanter i hele sentrum forøvrig vises.  Det siste gjøres med 

henblikk på totalsituasjonen for myke trafikanter i sentrum.  

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 

skal minimum ha 1 enhet på terrengnivå der universell tilgjengelighet er særlig vektlagt.  

2.6 % BRA  

% BRA erstatter i denne bebyggelsesplanen % TU fra reguleringsplanen.  

§3  BYGGEOMRÅDER OG KOMBINERTE FORMÅL  

3.1  For alle byggeområder  

Fritidsboligene kan være enheter for selveie eller for utleie.  Utbygger eller annet selskap 

dette delegeres til skal tilby alle hytte- og leilighetseiere å inngå i et eller flere systemer for 

utleie av hyttene.  

Det må særskilt vektlegges ved arkitektur for den enkelte bygning at deler av området er 

sterkt visuelt eksponert.  Det vil bli stilt særlige krav til kvalitet i arkitektur, struktur, 

utforming av utearealer og materialvalg med henblikk på å skape et helhetlig og 

velfungerende sentrumsområde.  

Det vil ved godkjenning av detaljerte bebyggelsesplaner og enkeltbygg vektlegges tilpassing 

til terreng, skala, vindeksponering og siktlinjer.  

3.1.1 Terrengbehandling  

Terreng skal kunne bearbeides for å skape grunnlag for et sammenhengende og godt planlagt 

sentrumsområde. Samtidig skal denne bearbeidingen skje på premissene til den eksisterende 

landskapsprofilen og i størst mulig grad ivareta denne. Ved ferdigstillelse av nødvendige 
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terrengarbeider skal det benyttes holdbare og slitesterke kvalitetsmaterialer som harmonerer 

med naturen og omgivelsene i fjellandsbyen.  

3.1.2 Materialbruk  

Bygningene skal være kledd med materialer av god kvalitet med skikkelighet i 

gjennomføring og utførelse av detaljer.  De skal fremstå med avdempete farger mot jord, 

skog og fjell.  Det er egne fargebestemmelser for enkelte områder.  Takflater skal være tekt 

med kvalitetsmateriale som demper fjernvirkningen av hyttene.  Materialet skal være 

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

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

bestemmelser for enkelte av områdene, knyttet til Bygda, som avviker noe fra 

fellesbestemmelsene samt for områder som tillater tilnærmet flate tak.  For de siste tilfellene 

åpnes det for takkonstruksjoner som kan fordre annet tekke enn tre, torv eller skifer.  Slikt 

tekke skal være et kvalitetstekke og fremstå med avdempet farge mot naturfargene i området, 

matt overflate.  Det er ikke tillatt med parabolantenner, ut over antenner i fellesanlegg for 

kabel TV.  

Formmessig åpnes det for varierte uttrykk der annet ikke er bestemt.  Det kan benyttes 

karnapper, takutstikk og lignende, men det vil ikke bli tillatt overdreven eller overlesset bruk 

av slike arkitektoniske elementer.  Underjordisk parkering regnes normalt ikke inn i 

byggehøyden.   

3.1.3 Høydeangivelse  

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

skal avpasses med hensyn utsikt for bakenforliggende bebyggelse.  

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 generelt ikke overstige 0,8 meter i forhold til gjennomsnittlig 

opprinnelig terreng, avhengig av utbyggingsfelt.  For sentrumsfeltene og for store bygg kan 

bearbeidet terreng benyttes.  Det kan gjøres unntak ved parkering i sokkel.  

3.1.4 Utnyttelsesgrad   

Se bestemmelser for den enkelte delfelt.  

3.1.5 Byggegrenser  

Byggegrenser er vist på plankartet.   

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

nabogrensen mot andre fritidseiendommer og grøntarealer.  Avstand mot offentlige 

trafikkområder skal være minst 2 meter forutsatt at carport/garasje står parallelt med veg.  

3.1.6 Parkering mv.  

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

den enkelte tomt eller i umiddelbar nærhet.  

Parkeringsdekningen skal minimum være 1,2 pr boenhet.  I sentrum kan deler av dette løses i 

fellesanlegg.  For Bygda gjelder egen reguleringsplan.  



Bestemmelser til bebyggelsesplan for sentrumsområdet, 

Målselv Fjellandsby  

Side 7 av 13  

  

3.1.7 Kulturminne  

Område for bevaring av samisk kulturminne.  I samarbeid mellom tiltakshaver, kulturminne 

myndigheten og kommunen skal det utarbeides en egen skjøtselsplan for området, kfr. § 5.4  

3.1.8 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.  Byggesøknad skal 

inneholde snitt og plassering i terreng og forholdet til eksisterende og planlagte bygg skal 

vises.  

3.1.9 Annet  

I vinterhalvåret skal det være tilrettelagt for skigåing og sparkkjøring i hele området.  

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

levegg ved hytta etter plan- og bygningsloven.  

3.2  S-F1 byggeområde for fritidsboliger - Midnattsol Panorama 1  

Område for fritidsbebyggelse 4,6 daa.  Maksimal % BRA er 50.  Det er tillatt med flere 

boenheter på hver tomt, enten som enkeltstående hytter eller flere hytter satt sammen i tun 

eller arrondert på annen måte i inntil 3 etasjer.   

Området er tilpasset større hytteenheter blant annet med henblikk på utleie og 

bedriftshyttemarkedet.  Det kan etableres tun av frittstående enheter på tomtene, eventuelt 

også ved sammenslåing av tomter.  Ved slik sammenslåing faller byggegrensen ved 

grenselinjen mellom de sammenslåtte tomtene bort.  

Maks mønehøyde over gjennomsnittlig opprinnelig terreng skal ikke overstige 10 meter.  

Maks gesimshøyde over gjennomsnittlig opprinnelig terreng skal ikke overstige 7,5 meter.  

Parkering, carport, garasje eller innkjørsel til parkering kan være lokalisert utenfor 

byggegrensen mot naboeiendom, mot andre fritidseiendommer og grøntarealer.  Avstand til 

offentlig trafikkområde og felles avkjørsel, skal være minst 2 m forutsatt at carport/garasje 

står parallelt med veg.  

Bygninger skal følge terrengets naturlige lengderetning.  

Arkitekturen i området skal ha preg av tradisjonell laft eller være en samtidsfortolkning av 

denne i form av treverk som materiale.  Utvendig kledning skal være i trevirke.   

Detaljeringen skal være nøktern, i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen.   

Eksteriørfarger skal være fra naturlig gråning til mørke valører av brunt til svartbrunt.  

Dekorfarger skal være tradisjonelle nord-norske utomhusfarger som for eksempel varmrød, 

okergul og varmhvit.  

Dekorfargen skal fremstå avdempet og balansert i forhold til grunnfargen.  

Eksisterende vegetasjon og terrengform skal bevares utenfor en avstand på 4 meter fra 

bygningskroppen.  Det skal kunne etableres parkering i sokkel, eller egne garasjeanlegg.  

Terrenginngrep skal utføres med minst mulig endring av opprinnelig terrengform.  Sår i 

landskapet søkes tilbakeført mot det opprinnelige.  I bearbeidinger skal det benyttes stedegne 

materialer eller andre kvalitetsmaterialer som harmonerer med fjellandskapet i farge og 

overflate.  
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3.3  S-F2, S-F3, S-F4 byggeområde for fritidsboliger – Midnattsol Panorama 2 

Områder for fritidsbebyggelse på henholdsvis 10,6, 2,5 og 6,9 daa.  Maksimal %BRA er 50.  

Det er tillatt med flere boenheter på hver tomt, enten som enkeltstående hytter eller flere 

hytter satt sammen i tun eller arrondert på annen måte.    

Området er tilpasset større hytteenheter blant annet med henblikk på utleie og 

bedriftshyttemarkedet.  Det kan etableres tun av frittstående enheter på tomtene, eventuelt 

også ved sammenslåing av tomter.  Ved slik sammenslåing faller byggegrensen ved 

grenselinjen mellom de sammenslåtte tomtene bort.  

Maks mønehøyde over gjennomsnittlig opprinnelig terreng skal ikke overstige 10 meter.   

Maks gesimshøyde over gjennomsnittlig opprinnelig terreng skal ikke overstige 7,5 meter.  

Bygninger skal følge terrengets naturlige lengderetning.  Parkering skal være skjult i 

sokkelen eller i garasje.  Garasje kan lokaliseres utenfor byggegrensen mot naboeiendom, 

mot andre fritidseiendommer og grøntarealer.  Avstand til offentlig trafikkområde og felles 

avkjørsel, skal være minst 2 m forutsatt at carport/garasje står parallelt med veg.  

Arkitekturen i området skal ha preg av tradisjonell laft eller være en samtidsfortolkning av 

denne i form av treverk som materiale.  Utvendig kledning skal være i trevirke. Detaljeringen 

skal være nøktern, i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen.  Eksteriørfarger skal være 

fra naturlig gråning til mørke valører av brunt til svartbrunt.  Dekorfarger skal være 

tradisjonelle nord-norske utomhusfarger som for eksempel varmrød, okergul og varmhvit.  

Dekorfargen skal fremstå avdempet og balansert i forhold til grunnfargen.  

Eksisterende vegetasjon og terrengform skal bevares utenfor en avstand på 4 meter fra 

bygningskroppen.  Det skal kunne etableres parkering i sokkel, eller egne garasjeanlegg.  

Terrenginngrep skal utføres med minst mulig endring av opprinnelig terrengform.  Sår i 

landskapet søkes tilbakeført mot det opprinnelige.  I bearbeidinger skal det benyttes stedegne 

materialer eller andre kvalitetsmaterialer som harmonerer med fjellandskapet i farge og 

overflate.  

3.4  S-F/Fo 17 byggeområder for fritidsboliger og forretning kombinert med 

parkering – Midnattsol Panorama 3  

Byggeområde for fritidsboliger og foretning, 6,4 daa kombinert med parkering.  

Minimal %BRA 200  

Det er krav til godkjent detaljert bebyggelsesplan for denne tomten før 

rammesøknad/byggesøknad for miljølokk og påstående bygninger kan behandles.  

Inntil detaljert bebyggelsesplan foreligger, kan områdene benyttes til flateparkering.  Ved 

søknad om flateparkering skal det vises situasjonsplan som viser oppstillingsplasser for bil, 

busser, avkjørsel og trygge ganglinjer.  

Terrassering skal vises med snitt og skal vise opprinnelig og tilpasset terreng.  Maksimal 

høyde på fylling/skjæring på terrenginngrep skal være 3 meter.  

3.5  S-F5 byggeområde for fritidsboliger  

Byggeområde for fritidsboliger, 2,1 daa. Maksimal % BRA er 200, inkludert 

parkeringsanlegget.  Fra avkjørselen etableres parkeringen i kjeller/under parkeringslokk.  

Oppå parkeringsanlegget etableres fritidsenhetene.  
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Fritidsenhetene lokaliseres i ett eller flere høyder.  Høyden fra parkeringsdekket til toppen av 

lokket skal ikke overstige 3 meter.  

Maks mønehøyde fra toppen av parkeringsdekket skal ikke overstige kote 379 og maks 

gesimshøyde fra toppen av parkeringsdekket skal ikke overstige kote 377,5.  

På grunn av det særlige hensynet til utsikt fra det bakenforliggende kulturminnet åpnes det 

for takkonstruksjoner som kan fordre annet tekke enn tre, torv eller skifer.  Slikt tekke skal 

være et kvalitetstekke og fremstå med avdempet farge mot naturfargene i området, matt 

overflate.  

Byggeområdet skal gjenspeile et samtidsuttrykk i arkitektur og materialbruk.  Det ønskes et 

bevisst fokus på arkitektonisk formgrep og materialbruk i forhold til området med samisk 

kulturminne som dette byggeområdet vil være en ramme for.  Det skal gjennomføres 

strukturelle grep som bevarer visuell kontakt fra bakenforliggende område med samisk 

kulturminne ut i landskapsrommet og også opp/inn til dette.  

Det er krav til at alle bygg på området vises i en samlet situasjonsplan før utbygging kan 

godkjennes.  Det skal stilles skjerpete krav til at utbyggingsselskapets godkjenningsordning 

ivaretar tomtens spesielle utfordringer knyttet til det samiske kulturminnet.  

Utbyggingen skal ta hensyn til naboskapet til de tilstøtende hyttefeltene som er lokalisert 

lavere enn denne tomten.  

3.6 F1b-F1, F1b-F2, F1b-F3 byggeområder for fritidsboliger I 

områdene kan det oppføres fritidsboliger.  

Enhetene kan oppføres innenfor byggegrensene for den enkelte tomt.  

3.6.1 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.   

Følgende tomter er unntatt fra byggebegrensningene mht antall m2 i punkt 3.6.1:  

Gnr/bnr: 25/191, 25/192, 25/196,  

Samlet % BRA for den enkelte tomt skal ikke overstige 30% regnet av den enkelte tomts 

totale areal.  Det er tillatt å føre opp hytter med to boenheter på disse eiendommene.  

3.6.2 Høydeangivelse  

Det skal søkes å oppnå en god harmonisering mellom nabofelt og innad i feltene.  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 maks gesimshøyde på hovedtaket på 6 

meter i forhold til gjennomsnittlig opprinnelig terreng og en maks mønehøyde på 7,6 meter i 
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forhold til gjennomsnittlig opprinnelig terreng.  Bratte tomter kan få tillegg til dette for å 

kunne realisere bygget, herunder eventuelt med parkering i grunnetasjen.  

3.7  S-F/Fo 22 og 23 byggeområde for fritidsboliger og forretning hhv Målselvtunet  

og Blåfjelltunet  

Område for fritidsbebyggelse og foretning på henholdsvis 2,6 og 2,3 daa . Maksimal % BRA 

er 200.  Området kan bebygges med enkeltstående hytter, sammenkoblet fritidsbebyggelse 

eller leilighetsbygg, samt foretningsbygg for handel eller bevertning.  Området kan 

tomtedeles i flere tomter.  

Maks mønehøyde fra skal ikke overstige kote 374 og maks gesimshøyde skal ikke overstige 

kote 372 for S-F/Fo22 og tilsvarende kote 385 og 383 for S-F/Fo23.  

Det skal leveres en samlet situasjonsplan for hvert av områdene S-F/Fo22 og S-F/Fo23 ved 

første søknad.  Parkeringsløsning skal være vist i denne.  Parkering, carport, garasje eller 

innkjørsel til parkering kan være lokalisert utenfor byggegrensen.  

3.8  S-F/FO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, samt S-Forsamlingslokale  

Se Detaljreguleringsplan for Bygda, planident 19242018001.  

3.9  S-F/Fo 16 byggeområde for fritidsboliger og forretning - Blåfjell Lodge 

Byggeområde for fritidsbebyggelse og forretning, 9,7 daa.  

Minimal %BRA 150.  

Det er krav til godkjent detaljert bebyggelsesplan for denne tomten før 

rammesøknad/byggesøknad for miljølokk og påstående bygninger kan behandles.  
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3.10  S-F/Fo 18 byggeområde for fritidsboliger og forretning - Målselv Alpin Base 

Camp  

Byggeområde for fritidsboliger og forretning 10,6 daa, tillatt maksimal % BRA er 200.  

Det er krav til at alle bygg på området vises i en samlet situasjonsplan før utbygging kan 

godkjennes.  Maks mønehøyde skal ikke overstige kote 410 og maks gesimshøyde skal ikke 

overstige kote 408,5.  

Det arkitektoniske uttrykket skal være tidsriktig og gjenspeile samtida.  Byggeområdet 

grenser mot alpinområdet og skal understreke at det er et moderne og fremtidsrettet anlegg.  

3.11  S-F/Fo 19 byggeområde for fritidsboliger og forretning - Istind Fjellgrend 

Byggeområde for fritidsboliger og forretning 6,3 daa, tillatt maksimal % BRA er 100.  Det 

kreves en godkjent illustrasjonsplan for hele området før utbygging kan starte opp.   

Gjennomsnittlig mønehøyde gjennomsnittlig opprinnelig terreng skal ikke overstige 14 meter 

og gjennomsnittlig gesimshøyde gjennomsnittlig opprinnelig terreng skal ikke overstige 10,5 

meter.  

Parkeringsløsning med 1,2 parkeringsplass pr. enhet, vises på illustrasjonsplanen som følger 

rammesøknad/byggesøknad.  

3.12  S-F/Fo 20 byggeområde for fritidsboliger og forretning  

Byggeområde for fritidsboliger og forretning, 4,7 daa, kombinert med parkering til 

fellesanlegget i Fjellandsbyen.  

Minimal %BRA 200.  

Det er krav til godkjent detaljert bebyggelsesplan for denne tomten før 

rammesøknad/byggesøknad for miljølokk og påstående bygninger kan behandles.  

Inntil detaljert bebyggelsesplan foreligger, kan områdene benyttes til flateparkering.  Ved 

søknad om flateparkering skal det vises situasjonsplan som viser oppstillingsplasser for bil, 

busser, avkjørsel og trygge ganglinjer.  

Terrassering skal vises med snitt og skal vise opprinnelig og tilpasset terreng.  Maksimal 

høyde på fylling/skjæring på terrenginngrep skal være 3 meter.  

3.13  S-F/Fo 21 byggeområde for fritidsboliger og forretning - Mauken Alpinresort 

Byggeområde for fritidsboliger og forretning, herunder utleieleiligheter 7,9 daa.   

Minimal %BRA 150.  

Det er krav til godkjent detaljert bebyggelsesplan for denne tomten før 

rammesøknad/byggesøknad for miljølokk og påstående bygninger kan behandles.  

3.14  S-Forretning  

Byggeområde for forretning 6,1 daa.  Maksimal % BRA er 200.  I området skal det oppføres 

skicafe og andre tilhørende enheter så som skiutleie, skiskole, utstyrsforretninger og kiosk.  I 

tillegg kan det etableres utleieenheter, garasjer og andre lager for materiell til alpinanlegget.  

Det overordnete for områdets funksjon skal være driftsoptimsalisering av anlegget, og det 

skal legges til rette for enkel godkjenning av bygg og eventuelle midlertidige bygg og 

installasjoner.  Det skal tillates solplattinger, balkonger og lignende.  

Eventuelle utleieenheter skal etableres i 2 etasje og loftetasje.  
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Maks mønehøyde skal ikke overstige kote 391 og maks skal ikke overstige kote 387.5.  

Det er krav til at alle bygg på området vises i en samlet situasjonsplan før utbygging kan 

godkjennes.  

3.15  S-Hotell  

Byggeområde for hotell på 5,0 daa. Maksimal % BRA er 300.  

Parkering/parkeringsanlegg kan etableres utenfor byggegrensen.  

Maks mønehøyde skal ikke overstige kote 397 og maks gesimshøyde skal ikke overstige kote 

395,5.  Maksimal byggehøyde kan overskrides for enkelte arkitektoniske elementer av særlig 

betydning for funksjon eller signalverdi.  Byggestilen skal ha rot i samtida og skal signalisere 

sin funksjon.   

§4  OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER  

Områder til å anlegge kjøreveg, annen veigrunn og gang og sykkelvei, i henhold til 

bebyggelsesplankartet.  Ved Bygda er det lokalisert offentlig parkering, P1, som skal dekke 

behovene for leilighetene i Rognebærveien 40, 42, 43 og 44, samt gjesteparkering for Bygda, 

Aurora Pak og brukerne av skiløypa.   

§5  SPESIALOMRÅDER  

5.1  Idrettsanlegg  

Område for å anlegge alpint skianlegg.  I området skal det lokaliseres skiløyper, 

skileikeområder, skitrekk og heisanlegg, samt tilhørende anlegg for slik drift.  Området kan 

terrengbearbeides for dette formålet.  Det kan tilrettelegges for andre sport, lek og 

aktivitetstilbud i sonmmerhalvåret.  

5.2  Kommunalteknisk virksomhet  

Områder avsatt til kommunaltekniske anlegg, så som installasjoner for fremføring av 

elektrisk kraft, VA og andre tekniske infrastrukturtiltak.  Bygg til slike formål søkes utført og 

eller søkes skjermet/tildekket slik at de fremstår integrert i fjellandsbyens øvrige miljø.  

5.3  Frisiktsone  

Områder med frisiktsone.  

5.4  Bevaringsområde  

Område for bevaring av samisk kulturminne.  I samarbeid mellom tiltakshaver, kulturminne 

myndigheten og kommunen, skal det utarbeides en egen skjøtselsplan for området.  

§6  FRIOMRÅDER  

6.1  Turveg  

Turområder som binder sammen sentrumsområdet.  Det kan tilrettelegges stier.  Det kan ikke 

settes opp stengsler for fri ferdsel for gående/skigåere på disse områdene.  
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§7  FELLESOMRÅDER  

Felles avkjørsler og gangareal for områdene som utløses via disse.  Områdene skal holdes 

åpen for alminnelig tilkomst og gjennomgang.  FP1 viser fellesparkering ved avkjørsel til 

SF1.  


