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PLANBESTEMMELSER: DETALJREGULERINGSPLAN FOR ROSTA – 
LILLE ROSTAVATN I MÅLSELV KOMMUNE. PLANID: 1924 2019 002

Dato: ...................................................................................................... 10.07.2020
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ............................ *

PLANENS HENSIKT 
Hensikten med planen er å legge til rette for et næringstiltak basert på turisme samtidig som landskap, 
natur og reindrift skal berøres i minst mulig grad. Planen åpner ikke for å bygge fritidsboliger.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense.

1. GENERELT

1.1. Planavgrensning
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i målestokk 1:1000, datert 27.04.2020.

1.2. Arealformål (PBL §12-5)
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

1) Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr.1) 
a) Fritids- og turistformål (BFT1-5)
b) Utleiehytter (BUH)

2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr.2)
a) Kjørevei (SKV1-2)
b) Gang- og sykkelveg (SGS1-2)
c) Annen veggrunn – teknisk anlegg

3) Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL §12-5, nr.5) 
a) Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift – areal for nødvendige tiltak for landbruk 

og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L1-4)
b) Naturformål (LNA1-3)
c) Friluftsformål (LF)

1.3. Hensynssoner (PBL §12-6) 
Følgende hensynssoner skal benyttes i planen:

1) Sikringssone (PBL § 11-8 a)
a) Frisikt (H140) 

2) Faresone (PBL § 11-8 a)
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a) Flomfare (H320)
b) Høyspenningsanlegg (H370)

3) Sone med angitte særlige hensyn (§11-8 c)
a) Bevaring naturmiljø (H560)

2. FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av bygninger og arealformål i planområdet:

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

i. Aktiviteter og opplevelser som tilbys i perioder for vår- og sommerbeite for rein skal ta hensyn 
til reindriften. Spesielt støyende aktiviteter tillates ikke i denne perioden. Dersom det foregår 
vinterbeite i området, skal aktiviteter knyttet til anlegget (for eksempel hundekjøring) ta 
hensyn til reindriftsnæringen.

ii. Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Dersom det under 
arbeidet likevel blir oppdaget gjenstander eller andre spor av kulturhistoriskbetydning skal 
arbeidet stoppes og kulturvernmyndighetene varsles, jfr. gjeldende lover om kulturminner.

iii. Mest mulig av opprinnelig vegetasjon skal bevares i området. Enkeltstående furugadd eller 
høystubber skal tas vare på så fremt det er mulig.

iv. Det skal unngås å introdusere fremmede arter i forbindelse med arbeider i området.
v. Kantsonene langs Lille Rostavatn og langs bekken i planområdet skal bevares.

vi. Alt av tiltak, bebyggelse og anlegg skal tilpasse landskapet på en god måte; bl.a. med hensyn 
til arkitektur og plassering.

vii. Fellesarealene for reiselivsanlegget inklusiv parkering skal tilfredsstille alle krav til universell 
utforming i henhold til gjeldende forskrift. 

viii. Det tillates ikke bygninger, parkeringsplasser eller andre innretninger nærmere enn 15 meter 
fra midten av fylkesveg.

ix. Vann og avløpsanlegg tillates innenfor planområdet og skal dimensjoneres og utformes etter 
gjeldende lover og krav. Vann og avløpsanlegg kan ikke plasseres innenfor LNA1-3. Brønner 
skal plasseres i betryggende avstand fra potensielle forurensningskilder som hundegård, 
parkeringsplasser og evt. rensedam for avløpshåndtering og avløpsledninger.

x. Parkeringsplasser skal tilpasses terrenget og opparbeides med dekke tilpasset naturen 
omkring. Det skal legges til rette for minimum 30 parkeringsplasser for ansatte og besøkende 
innenfor området. Det skal legges til rette for tilstrekkelig parkeringskapasitet innenfor BFT1, 
BFT2, BFT3 og BFT5 slik at tiltaket ikke fører til trafikkfarlige situasjoner på fylkesvegen.

xi. Anleggsperioden skal hensynta naturen og landskapet på en best mulig måte. Skråningsutslag 
og terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte og gis en naturlig overgang mot 
eksisterende terreng. Motfyllinger skal ha en landskapelig tilpasning til eksisterende terreng. 
Det skal legges til rette for naturlig revegetering i alle sidearealer og berørte områder etter at 
anleggsarbeid er avsluttet.

xii. Det tillates ikke avløpsløsninger/ infiltrasjonsanlegg like oppstrøms for hensynssonene for 
bevaring av naturmiljø.

xiii. Det skal gjøres tiltak for at avrenningen til hensynssonene ikke blir betydelig redusert som 
følge av tiltakene som planlegges. Dette kan gjøres ved å etablere stikkrenner gjennom veien 
på de punktene der veien vil krysse dreneringslinjene. Det kan også være et alternativ å legge 
deler av veien på en fylling av drenerende masser, slik at vannet kan renne gjennom fyllingen 
og videre mot hensynssonen.
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xiv. Skade på grunn og vegetasjon skal unngås. Så langt det lar seg gjøre bør barmarkskjøring 
unngås. Kjøring over våtmark tillates ikke.

xv. Ved bygging av veger, stier, o.l. skal det tas hensyn til fuktsig. Fuktsig skal sikres opprettholdt 
under prosjektering av veg.

3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

3.1. Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr.1)

3.1.1. Fritids- og turistformål (BFT1-5)

i. Områdene BFT1-5 er avsatt til fritids- og turistformål.
ii. Bygg skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.

iii. Det tillates etablert parkeringsplasser innenfor BFT1-3 og BFT5

BFT1

iv. Det tillates etablert servicebygg (inneholdende blant annet restaurant og annen bevertning) 
med tilhørende anlegg, veksthus, ishotell, lagerfasiliteter og driftsbygg innenfor BFT1.

v. Servicebygget skal plasseres i nærheten av adkomstveg SKV2.
vi. Maksimum høyde over gjennomsnittlig planert terreng som tillates for servicebygget er 

8 meter.
vii. Adkomst fra bussparkering og universelt utformet parkeringsplass og frem til servicebygget 

skal være universelt utformet med bl.a. akseptable stigningsforhold.
viii. Høyde på ishotell kan være opptil 11 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

ix. Fotavtrykket på ishotellet kan være opptil 1000 m2. Ishotellet inngår ikke i BYA for BFT1.
x. Maksimalt tillatt utnyttelse innenfor BFT1 er BYA= 3 100 m2. Parkeringsareal inngår i BYA.

xi. Parkering
a. Det skal legges til rette for minimum 3 universelt utformede parkeringsplasser 

innenfor BFT1 i tilknytting til servicebygget 
b. Det skal legges til rette for minimum 1 parkeringsplass for varelevering innenfor BFT1

xii. Trafo tillates plassert innenfor BFT1. Trafo skal plasseres slik at den er tilgjengelig med bil.

BFT2

xiii. Innenfor BFT2 tillates det etablert veksthus, lagerfasiliteter, driftsbygg samt andre 
publikumsrettede anlegg, parkeringsplasser, stier og anlagte uteområder som naturlig 
tilhørende aktiviteten og tilbudet for anlegget.

xiv. Maks høyde som tillates for bygninger i BFT2 er 6 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
xv. Maksimalt tillatt utnyttelse innenfor BFT2 er BYA= 585 m2.

BFT3

xvi. Det tillates etablert hundegård med tilhørende bygg og anlegg innenfor BFT3.
xvii. Hunder i tilknytting til hundegården kan ikke oppholde seg i området i perioden reinsdyr har 

vår- og sommerbeite. Hundene skal være flyttet innen vårflytting av rein starter og kan komme 
tilbake etter at reinen er flyttet på høsten.

xviii. Det skal etableres gode rutiner for daglig fjerning av hundeavføring.
xix. Maks høyde på bygninger i tilknytting til hundegården er 6 meter fra gjennomsnittlig planert 

terreng. 
xx. Grøft for avrenning fra hundegården skal opparbeides før hundegården kan brukes.
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xxi. Hundegården (inklusiv tilhørende bygg) kan ha et fotavtrykk på opptil 10 000 m2.
xxii. Maksimalt tillatt utnyttelse innenfor BFT3 er BYA= 260 m2.

BFT4

xxiii. Innenfor BFT4 tillates det etablert publikumsrettede anlegg og anlagte uteområder som 
naturlig tilhørende aktiviteten og tilbudet for anlegget (f.eks. nordlysobservatorier).

xxiv. Maks høyde som tillates for bygninger i BFT4 er 6 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
xxv. Maksimalt tillatt utnyttelse innenfor BFT4 er BYA= 90 m2.

BFT5

xxvi. Innenfor BFT5 tillates det etablert boligrigg for ansatte med tilhørende parkeringsplasser.
xxvii. Maks tillatt høyde på boligrigg er 6 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.

xxviii. Maksimalt tillatt utnyttelse innenfor BFT5 er BYA= 975 m2. Parkeringsareal inngår i BYA.

3.1.2. Utleiehytter (BUH)

xxix. Innenfor BUH tillates det etablert opptil 40 hytter til utleie, med en størrelse på opptil 75 m2 
hver.

xxx. Antall universelt utformede hytter skal være i samsvar med gjeldende lover og krav.
xxxi. Det skal ikke kjøres bil til hyttene med unntak av nødvendig nyttekjøring. Det skal tilrettelegges 

for sti frem til hyttene fra BFT1 og SKV2.
xxxii. Maksimalt tillatt høyde fra sokkel er 8 meter.

xxxiii. Maksimalt tillatt utnyttelse innenfor BUH er BYA= 2 950 m2.
xxxiv. Hyttene i BUH kan ikke brukes som fritidsboliger.

3.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr.2)

3.2.1. Kjøreveg (SKV1-2)

i. Området SKV1 er avsatt til offentlig kjøreveg.
ii. Området SKV2 er avsatt til felles kjøreveg.

iii. Områdene skal utformes i henhold til gjeldende vegnormal fra Statens vegvesen.
iv. Adkomst til omkring- og bakenforliggende skogareal gjennom planområdet skal sikres under 

utarbeidelse av SKV2. SKV2 skal tilknyttes eksisterende vegsystem i L3
v. Det skal tilrettelegges for parkeringsplass og snuplass for buss innenfor SKV2. Av- og påstigning 

for buss skal gjøres i kort avstand fra servicebygget.

3.2.2. Gang- og sykkelveg (SGS1-2)

vi. Området SGS1 er avsatt til felles gang- og sykkelveg.
vii. Området SGS2 er avsatt til felles gang- og sykkelveg under fylkesvegen. Området skal utformes 

i henhold til gjeldende vegnormal fra Statens vegvesen.

3.2.3. Annen veggrunn – teknisk anlegg

viii. Områdene «annen veggrunn-tekniske anlegg» er avsatt til annen veggrunn- tekniske anlegg/ 
snødeponi, skjæring og fylling. 
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3.3. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL §12-5, nr.5) 

3.3.1. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift – areal for nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag (L1-4)

i. Områdene L1-4 er avsatt til landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift – areal for 
nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag.

ii. Bebyggelse (selv knyttet til LNFR-formål) tillattes ikke innenfor LNFR-områdene uten 
godkjenning av kommunen.

3.3.2. Naturformål (LNA1-3)

iii. Områdene LNA1-3 er avsatt til naturformål.

3.3.3. Friluftsformål (LF)

iv. Området LF er avsatt til friluftsformål.
v. Strandsonen skal holdes åpen for allmenn ferdsel.

vi. Det kan tilrettelegges for friluftsliv, med bl.a. sti og bålplass som kan brukes av allmennheten 
innenfor formålsgrensen. 

4. BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER

4.1. Sikringssone (PBL § 11-8 a)

4.1.1. Frisikt (H140_1-3) 

i. Områdene H140_1-3 er regulert til frisikt.
ii. I områder regulert til frisiktsone tillates ikke sikthindrende vegetasjon eller innretninger.  

Eventuelle sikthindringer skal ikke være høyere enn 0,5 m over kjørebanenivå.

4.2. Faresone (PBL § 11-8 a)

4.2.1. Flomfare (H320_1-3)

iii. Områdene H320_1-3 er regulert til faresoner for flom.
iv. Det tillates ikke plassering av tiltak i området som kan forurense bekk eller vann.
v. Inngrep i nærheten av bekken skal unngås. Tilslamming av bekken i forbindelse med 

gjennomføring av arbeider skal unngås.

4.2.2. Høyspenningsanlegg (H370)

vi. Området H370 er regulert til faresone for høyspenningsanlegg. Ved eventuell nedgraving eller 
flytting følger faresonen høyspentanlegget. Størrelsen skal til enhver tid følge de gjeldende 
retningslinjer for byggegrenser fra linjeeier.
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4.3. Sone med angitte særlige hensyn (§11-8 c)

4.3.1. Bevaring naturmiljø (H560_1-3)

vii. Områdene H560_1-3er regulert til soner med angitte hensyn for bevaring av naturmiljø.
viii. Det tillates ikke stier, ledninger eller andre inngrep innenfor hensynssonen for bevaring av 

naturmiljø.

5. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår 
og rekkefølge:

i. Det kan ikke gis brukstillatelse for BFT1-5 og BUH før følgende anlegg er etablert:
a. EL-forsyning
b. Avfallshåndtering
c. Vann og avløp inkludert renseanlegg og løsning for overvann

ii. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen før rammetillatelse gis.
iii. Tilrettelagt krysningssted (av fylkesvegen) skal opparbeides før det kan gis brukstillatelse for 

utleiehyttene (BUH).
iv. Kryss mellom SKV1 og SKV2 skal opparbeides og godkjennes av statens vegvesen før det kan 

gis brukstillatelse for BFT1-5 og BUH.
v. For å sikre nærings-hensikten med planen kan det ikke gis brukstillatelse for BFT2-5 eller BUH 

før servicebygget i BFT1 har fått brukstillatelse.


