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Særutskrift - 1. gangsbehandling av detaljregulering Rosta - Lille Rostavatn 

Referanser: 

Vedlagte bilag: 

Vedlegg 

1 Plan_1924-2019-002_LA0 

2 Planbestemmelser_200709 

3 Planbeskrivelse_200709 

4 KU_Skogbruk_Rosta_09072020 

5 KU_Naturmangfold_Rosta_Breili_05072020 

6 KU_Reindrift_Rosta_TalandroAS_200319 

7 Landskapsplan_200331 

8 PlanProfilVeg_200414 

9 ROS-analyse_200427 

 

 

Utrykte bilag:  Kommuneplanens arealdel 2012-2025 

  Varsel om planoppstart  
  Forskrift om fredning av truede arter 

 

Bakgrunn: Tromsø Ice Domes AS er i dag lokalisert i Tamokdalen der det årlig bygges opp ishotell 

på anlegget. Tilførselsveien er rasutsatt og hver vinter mister bedriften kunder fordi veien er stengt. 

Eieren har av den grunn vurdert alternativ lokalisering basert på følgende kriterier: 

 

- Nærhet til markedet (Tromsø) med maksimalt 2 timer med buss hver vei 

- Nærhet til teknisk infrastruktur 

- Vinteråpne veier 

- Stabilt klima med gode snøforhold 

- Område uten gatebelysning eller andre lyskilder med tanke på nordlysturismen 

- Nærhet til rekreasjonsløype for snøskuter anses som et pre av forslagsstiller 

 

Området ved Lille Rostavatn tilfredsstiller kriteriene, og forslag til detaljreguleringsplan er 

utarbeidet. 

 

https://www.malselv.kommune.no/kommuneplan.487881.no.html
https://www.malselv.kommune.no/varsel-om-oppstart.487928.no.html
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2001-12-21-1525?searchResultContext=1463&rowNumber=1&totalHits=21


Utredning: Reguleringsplanen er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 12 og 

«Forskrift og behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven». 

Formålet med planen er å tilrettelegger for næringsutvikling i form av turisme.  

 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 

 

- Forslag til plankart 

- Forslag til planbestemmelser 

- Forslag til planbeskrivelse 

- Konsekvensutredning Skogbruk 

- Konsekvensutredning Naturmangfold 

- Konsekvensutredning Reindrift 

- Landskapsplan 

- Plan for profil veg 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Alle dokumentene ligger som vedlegg til saksframlegget. 

 

Plangrunnlag 

Arealet er regulert til LNFR-område i kommuneplanens arealdel 2012-2025. 

 

Medvirkning 

Etter oppstartsvarselet har det vært gjennomført dialog med ulike aktører. 

Det er gjennomført regional planforum den 07.11.2019. Kommunen, Asplan Viak og forslagsstiller 

har hatt 2 veiledningsmøter med fylkesmannen i Troms og Finnmark for å diskutere forholdet til 

naturmangfold, reindriftsinteresser og skogressurser. 

Forslagsstiller har vært på besøk til berørt svenske samebyer og presentert planene sammen med 

representanter fra Rostadalen og en lokalpolitiker. 

 

Forskrift om konsekvensutredning 

Reguleringsplanen er vurdert til å falle inn under Forskrift om konsekvensutredning vedlegg II punkt 

11 j) «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål» og 

punkt 12) «Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging».  Det er 

utarbeidet konsekvensutredning for temaene reindrift, skogbruk og naturmangfold. 

 

Naturmangfold 

Egen konsekvensutredning for naturmangfold er utarbeidet og kommer med klare anbefalinger i 

forhold til ivaretakelse av naturmangfoldet. Hovedfunnet er forekomst av Marisko, en rødlistet 

orkide som lever i myrområder. Funnstedene er satt av som hensynssone naturmangfold i plankartet, 

og det er angitt bestemmelser for å hindre uttørking av myrområdene. Hundegården er plassert slik at 



avrenning ikke går ned til hensynssonen. Vann og avløp er ikke prosjektert enda, men skal hensynta 

naturmangfoldet.  

 

Reindriftsinteresser 

Planområde brukes på sommeren som kalvingsområde for Lainiovuoma og Könkämä samebyer. 

Vårflokken består av tilsammen over 20 000 rein. Nord-Senja reinbeitedistrikt har rettigheter til 

vinterbeite, men har ikke brukt området på flere år. 

 

Konsekvensutredningen konkluderer med at aktiviteten i vintersesongen ikke er forenelig med Nord-

Senjas rettigheter i området. Utredningen ser både på selve arealet og på influensområdet der det 

spesielt er fokus på nærliggende flyttleier. Spesielt hundekjøring anses som negativt for reindrifta. 

 

Svenske samebyer har rettigheter til området fra 1. mai. Reguleringsplanen stiller krav om at 

hundene skal flyttes fra Rotadalen i sommersesongen (20.4- 15.9). I konsekvensutredningen er det 

lagt inn som premiss at det er drift i turistanlegget på sommeren og at det på sikt vil bli mer aktivitet 

på sommeren enn det forslagsstiller planlegger per i dag.  

 

Samlet sett konkluderer konsekvensutredningen med at tiltaket utløser påvirkningsgraden sterkt 

forringet/ødelagt i forhold til reindriftsinteressene.  

 

Skogressurser 

Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning for skog og skogbruk. Hovedfunnene er at skogen i 

hovedsak har lav bonitet og produksjonsevne, men traktorvegen som går gjennom planområdet øker 

verdien for å drive skogsbruk innenfor planområdet.  

 

For konseptet er det viktig å bevare mest mulig av den naturlige vegetasjonen inkludert trærne. 

Hyttene skal tilpasses landskapet med eksisterende bebyggelse. 

 

Tromsø Ice Domes As har en privatrettslig avtale med grunneier som sikrer ivaretakelsen av 

skogsverdier. Eksisterende traktorveg inn i området skal fortsatt kunne brukes til å hente ut skogen 

overfor planområdet. Konsekvensene for skogbruket blir for den bebygde deler av planområdet. 

Tilgrensende skogressurser vil forvaltes som tidligere. 

 

Friluftslivsinteresser 

Det er ikke utarbeidet egen konsekvensvurdering for friluftslivsinteresser, men temaet er synliggjort i 

planbeskrivelsen. Lille Rostavatn er i kommunens friluftslivskartlegging definert som svært viktig 

friluftslivsområder. Det er kvaliteter knyttet til vannet som er begrunnelsen. 

 

Rostadalen er startpunkt for kommunale rekreasjonsløyper samt et nettverk av turløyper. Selve 

planområdet er ikke brukt til allment friluftsliv. Innenfor planområdet skal det opparbeides 

parkeringsplass for tilreisende. Ved ledig kapasitet kan turgåere bruke parkeringsplassen. Eneste 

utbygging som er planlagt nedenfor fylkesveien er tilrettelegging med bålplass. Den blir åpen for 

allmennheten. Største konsekvensen for friluftsinteressene er at eksisterende tilbud kan få hyppigere 

bruk av gjester og ansatte ved anlegget.  

 

Næringsutvikling  

Kommunen har opplevelsesbasert turisme som et næringsfyrtårn. Anlegget vil fullt utbygd huse 80-

140 besøkende og skape ca. 60 årsverk. Høysesongen vil bli på vinteren. For kommunen vil en slik 

arbeidsplass være et viktig supplement til dagens arbeidsmarked. I tillegg kommer ringvirkninger av 

å få et slikt anlegg som kunde for etablerte virksomheter. 

 

Universell utforming 



Planen tilfredsstiller krav til universell utforming både i forhold til fellesarealer, veganlegg og en 

andel av hyttene.  

 

Vurdering:  

 

Revidering av arealdelen 

Utarbeidelsen av reguleringsplanen ville ideelt sett vært gjennomført etter at kommunen hadde 

revidert kommuneplanens arealdel slik at planen var i tråd med overordnet planverk. En slik 

revidering er tid- og ressurskrevende. Målselv kommune skal revidere kommuneplanens 

samfunnsdel- og arealdel i inneværende kommunestyreperiode. For forslagsstiller som taper penger 

på vinterstengte veier vil det blir for lenge å vente på at arealdelen skal vedtas. Kommunen har derfor 

anbefalt oppstart på en detaljreguleringsplan som er i strid med overordnet planverk.  

 

 

Næringsplanen 

Målselv kommune har i Utviklingsplan næring 2016-2019 fremhevet opplevelsesbasert turisme som 

et næringsfyrtårn. Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 har vedtatt følgende mål: «Midt-

Troms skal bli den regionen i Nord-Norge med størst bærekraftig vekst i reiselivet».   Etablering av 

et større anlegg i Rostadalen vil være et godt supplement til dagens aktiviteter, og verdifullt i en 

region med lav dekning på overnattingskapasitet. 

 

Kommunedelplan klima og energi 2020-2029 

Målselv kommune har vedtatt kommunedelplan klima og energi 2020-2029 basert på «Statlig 

planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.». 

 

Planforslaget bygger på at gjester skal transporteres i hovedsak fra Tromsø med buss for å tilbringe 

tid i Rostadalen. Buss er et mer miljøvennlig alternativ enn privatbiler, men transporten fører til 

klimautslipp. Tilbud om skuterkjøring vil også føre til utslipp både fra selve skuteren og transport til 

og fra løypas startpunkt.  

 

Konsekvensutredning for skog og skogdrift har sett på eventuell nedbygging av skogen i forhold til 

klimaregulering og karbonbinding. Konklusjonen i rapporten er at tiltakets påvirkning anses som lite 

siden bygningsmassen plasseres på et avgrenset område og vegetasjonen skal i minst mulig grad 

berøres. Ivaretakelse av myrområder er viktig for karbonbinding, og vil ikke bli berørt  

Nedbygging av skog – konsekvensutredning skogdrift – «tiltakets påvirkning på området evne til 

klimaregulering og karbonbinding anses som liten». Myrområder er vernet gjennom hensynssone 

bevaring naturmiljø.  

 

Bygningsmateriale vil i hovedsak være tre og glass. Utslipp vil være i forbindelse med tilvirkning av 

materialet, transport til Rostadalen og fremtidig oppvarming og vedlikehold. Planen legger opp til 40 

hytter fordelt på 2 byggetrinn.   

 

Tidligere arealforslag på området 

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2012-2025 hadde grunneier inne et forslag 

om hyttefelt i samme område. Dette ble ikke anbefalt av kommune. Skogsverdiene og det faktum at 

området er en del av et større inngrepsfritt område ble veid opp imot et privat hyttefelt. Rostadalen 

hyttegrend ligger i innerenden av vannet og reguleringsplanen ble vedtatt i 2008. Kommunens 

vurdering var (og er) at markedet for privat hyttebygging kunne dekkes opp der. Etablering av 

turistanlegg kan ikke sammenlignes med privat hyttebygging. Her er det næringsutvikling innenfor 

opplevelsesbasert turisme og det kan ikke etableres i eksisterende hyttefelt. 

 

Alternativ lokalisering 



Alternativ lokalisering har vært vurdert i prosessen. Målselv kommune har 2 større områder avsatt til 

turistformål i overordet plan og det er Målselvfossen og Målselv fjellandsby. Begge områdene er 

tilrettelagt for turisme og hytteutbygging med teknisk infrastruktur som vei, vann, avløp og 

belysning. 

 

For konseptet til Tromsø Ice Domes er ikke områdene egnet til å drive nordlysturisme. Kundene 

ønsker en opplevelse av å være i naturen uten for mye utbygging.  

 

Muligheten for å flytte anlegget til omkringliggende daler (f.eks Kirkesdalen eller Dividalen) er ikke 

utredet. Arealet vil også her være LNFR-områder med sterke reindriftsinteresser så det antas at det 

vil være liten gevinst i å flytte planområdet.  

 

 

 

Rekkefølgekrav 

Planbestemmelsenes kapittel 5 stiller rekkefølgebestemmelser til utbyggingen. Det går på vei, vann 

og avløp samt krav om at serviceanlegget skal ha brukstillatelse før resterende bygg. Mattilsynet er 

fagmyndighet på drikkevann til anlegget. Avløpsløsningen skal godkjennes av kommunen. 

 

Hundekjøring 

Planen regulerer inn en hundegård med tilhørende bygningsmasse. Bestemmelsene tydeliggjør at 

hundene ikke skal oppholde seg i området under vår- og sommerbeite for reinsdyrene. For å hindre 

forurensing skal avføring fjernes daglig. Kjøring med hundene vil foregå i skogen utenfor 

planområde dersom det er tilstrekkelig frost og snøforhold til ikke å skade eksisterende vegetasjon. 

Traseene kan bli justert fra år til år av klimatiske hensyn og i dialog med reindriftsutøverne i 

området. 

 

Rekreasjonsløyper for snøskuter 

Målselv kommune har opprettet rekreasjonsløyper for motorferdsel med start i Rostadalen. Løypene 

vil bli brukt som et aktivitetstilbud til turistene. Firmaet vil organisere transport av turister og 

skuterne til godkjent løypepunkt.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført ROS-analyse på tiltaket. Fremtidige klimaendringer kan potensielt føre til økt 

flomfare. Dette er tatt høyde for ved å legge hensynssone flomfare på plankartet med tilhørende 

bestemmelser i punkt 2 v) og 4.2.1. Planforslaget legger opp til bygging av undergang på fylkesveien 

for trafikksikker løsning. Dette er foreslått av tiltakshaver selv, og ikke stilt som krav fra 

vegmyndighetene.  

 

Oppsummering og konklusjon 

Vedtak knyttet til en reguleringsplan vil alltid være vekting av ulike samfunnshensyn. I dette tilfellet 

er det utvikling av arbeidsplasser i øvre deler av Målselv som vektes opp mot naturmangfold, 

reindriftsinteresser og skogsverdier. Konsekvensutredningen viser at for reindriftsnæringen vil 

etableringen ha store negative konsekvenser. Verdiskapningen lokalt går både på arbeidsplasser 

knyttet til selve anlegget, men også ringvirkninger i forhold til lokalt næringsliv ved kjøp av varer og 

tjenester.  

 

Planen er vurdert etter Naturmangfoldloven §§ 8-12. Kommunen anser at kunnskapsgrunnlaget er 

tilstrekkelig dokumentert gjennom feltundersøkelser. Naturverdiene knyttet til Marisko er sterke, 

men med avbøtende tiltak som hindrer at området tørker opp anser kommunen at utbyggingen kan 

foretas. 

 



Overfor reindriftsnæringen er det lagt inn sterke føringer i forhold til aktivitet under vårbeite og 

kalvingsperioden. Vinterbeite har ikke vært brukt på flere år. Dersom det igjen blir aktuelt for Nord-

Senja å bruke rettigheten må anlegget ta hensyn til det blant annet i forhold til tilrettelegging for 

aktivitet i området og alternative traseer for hundekjøring. 

 

Basert på de avbøtende tiltak som ligger inne i planforslaget anser kommunen at reguleringsplanen 

kan gjennomføres. Rådmannen anbefaler plan- og næringsutvalget å legge planen ut til offentlig 

høring og ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

 

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

vedtak: 

 

Forslag til detaljreguleringsplan for Rosta – Lille Rostavatn legges ut på høring og offentlig ettersyn 

i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

 

 
1. gangsbehandling av detaljregulering Rosta - Lille Rostavatn 

 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 06.10.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 

Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 06.10.2020  
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Rosta – Lille Rostavatn legges ut på høring og offentlig ettersyn 

i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

 


