
Målselv kommune Arkiv: L12 

Arkivsaksnr: 2017/3785-80 

Saksbehandler:  May Britt Fredheim  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 256/2020 06.10.2020 

 

Særutskrift - Områderegulering Andslimoen- Merknads- og sluttbehandling 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Forslag til reviderte bestemmelser 
2 Innspill til områdereguleringsplan for Andslimoen 

 
 
Utrykte bilag: Høringsutkast Områderegulering Andslimoen   

Høringssvar Områderegulering Andslimoen - presentert i referatsak 30/2019 
(4.6.2019) 
 
 

Bakgrunn: Områderegulering Andslimoen var ute til 1. gangshøring våren 2019. Høringssvarene er 
tidligere vært presentert i orienteringssaker, men ikke politisk behandlet. Denne saken vil legge 
grunnlag for sluttbehandling av reguleringsplanen. 
 

Utredning: I tabellen nedunder presenteres høringssvar til planarbeidet med rådmannens 
kommentarer. Alle merknader er avgitt til høringsfristens utløp 3.5.19. Vedlagt ligger revidert forslag 
til planbestemmelser.  Rådmannens forslag til justeringer er skrevet inn med rød tekst for å 
synliggjøre endringene fra opprinnelig høringsdokument. 
 
 
Sta
tus 

Avsender Innspill Rådmannens kommentar 

Sametinget Sametinget uttaler seg som fagmyndighet 
for samiske kulturminner. Det er ingen 
kjente kulturminner i planområdet. 
Kulturminneloven § 8 annet ledd 
forutsettes videreformidlet til alle som 
deltar i gjennomføring av tiltak. 

Tas til orientering. 
Kulturminnelovens § 8 er 
tatt inn i bestemmelser 2.3 
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Avinor Avinor uttalte seg til oppstartsvarselet av 
plansaken og har ingen ytterligere 
merknader. 

Tas til orientering 

https://www.malselv.kommune.no/hoeringer.487930.no.html


Statens 
vegvesen 

Tidligere merknader er ivaretatt i 
plankartet og bestemmelsene og SVV har 
ingen ytterligere merknader til saken. 

Tas til orientering 

Fylkesmann
en i Troms 
og 
Finnmark 

Fylkesmannen reiser innsigelser og 
krever detaljreguleringsplan for 
områdene BKB 2-8 samt BKB14, 
alternativt mer detaljerte bestemmelser. 
 
For områdene BKB 9-13 kan det ikke 
tillates andre formål enn forretning/ 
industri. 
 
 
BKB7 og 8: Det må stilles krav om 
reguleringsplan for delområdene som er 
ubebygd. Situasjonsplan er ikke en 
plantype, og kan ikke erstatte 
detaljregulering.  
 
Planbeskrivelsen beskriver intensjonen 
bak planen på en god måte.  
I tillegg har fylkesmannen konkrete 
kommentarer til følgende bestemmelser: 
 
Kommunen må bearbeide bestemmelsene 
ytterligere for å avklare hvilke områder 
det skal stilles krav om detaljregulering 
før utbygging eller videreutvikle 
bestemmelser for områder som kan 
utbygges direkte etter 
områdereguleringen. 
 
 
 
2.1 Miljøkvalitet  
Det bør angis hvilke områder dette 
vilkåret er særlig aktuelt for enten i 
reguleringsplan eller i byggesak.  
 
 
3.1.1 Felles bestemmelser for bygg og 
anlegg 
Det bør angis hvilke områder kravene om 
arealbruk gjelder for, slik at utbygging og 
formål er i tråd med Regional plan for 
handel og service. Dette skaper 
forutsigbarhet for utbyggere og 
tiltakshavere. Utfyllende informasjon kan 
gis som retningslinjer. 
 
3.1.3 Kjøpesenter 

Innsigelsen tas til følge. 
Det stilles krav om 
detaljregulering for BKB 
2-8, samt 14. 
 
BKB 9-13 avsettes til 
forretning/industri. 
Bestemmelsene er 
oppdatert. 
 
Det stilles krav om 
detaljregulering for 
områdene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det stilles krav om 
reguleringsplan ved større 
endringer rundt 
sykehjemmet. Områdene 
på østsiden av E6 kan 
bygges ut direkte etter 
områdereguleringen så 
sant formålet er i tråd med 
planen. 
 
Miljøkvalitet er aktuelt for 
områdene BKB 4-8 og 14 
samt BAT 
 
 
 
Tomtene på vestsiden av 
E6 har støyfølsom 
bebyggelse rundt seg som 
skal hensyntas. Det tillates 
ikke etablert støyømfintlig 
bebyggelse på vestsiden av 
E6.Bestemmelsene er 
oppdatert til å vise til 
konkrete arealformål. 
 
 



Fylkesmannen viser til tidligere 
avklaringer for detaljhandel på 
Andslimoen som grunnlag for tillatt øvre 
grense. 
 
3.1.4 Forretning 
Det bør være klar kobling mellom 3.1.4 
og 3.1.1. 
 
3.1.9 
Forretning/industri/bensinstasjon/veg-
serviceanlegg 
Det skal kombineres flere formål som 
best avklares gjennom 
detaljreguleringsplan. Alternativet er å 
bearbeide bestemmelsene ytterligere slik 
at vilkårene for en utbygging klargjøres 
ytterligere for formål som påkaller 
sikkerhet. 
 
3.1.10 Forretning/industri/bevertning 
Formålene avklares best innbyrdes 
gjennom en detaljreguleringsplan. 
Alternativet ved å bearbeide 
bestemmelsene ytterligere for klargjøring 
av vilkår for utbygging. 
 
 
 
 
 
 
3.1.11 Bolig/tjenesteyting 
Fylkesmannen har ingen merknader til 
formålene, men ubebygde områder bør 
møtes med krav om reguleringsplan. Det 
angis flere formål som vil være krevende 
å kombinere ut fra sektorkrav. En 
helhetlig utnyttelse av områdene i 
samsvar på SPR BAT oppnås best 
gjennom en detaljreguleringsplan. 
 
3.1.12 Forretning/industri 
Bestemmelsene åpner for tjenesteyting, 
noe som ikke er i samsvar med formålet 
som er angitt. Ut fra områdenes 
beliggenhet vil det være krevende å 
etablere tjenesteytende virksomheter på 
tomtene, og området bør videreføres til 
industrivirksomhet. 
 
3.1.13 Forretning/tjenesteyting 

Bestemmelsen åpner ikke 
for en utvidelse av 
Målselvsenteret.  
 
 
 
Bestemmelsen er oppdatert 
og viser til § 3.1.1 
 
 
 
Det stilles krav om 
detaljreguleringsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området er i stor grad 
bebygd. For etableringer 
innenfor kategorien 
plasskrevende 
varer/industri gjelder 
bestemmelsen for § 3.1.2. 
Etableringer av 
serveringssteder utløser 
krav om 
detaljreguleringsplan. 
 
 
Det stilles krav om 
detaljregulering for 
ubebygde områder. 
 
 
 
 
 
 
 
Det har ikke vært intensjon 
å åpne for tjenesteyting på 
østsiden av E6. 
Bestemmelsene er 
oppdatert. 
 
 
 
 



Det må stilles krav om detaljregulering 
slik at de ulike formålene kan angis 
innenfor delområdet. 
 
Utbyggingsavtaler 
Fylkesmannen anbefaler kommunen å se 
nærmere på mulighet for å inngå 
utbyggingsavtaler mellom de ulike 
aktørene/tiltakshaverne for utbygging av 
området. 
 
Planbeskrivelsen 
Fylkesmannen har ingen merknader til 
planbeskrivelsen. Den beskriver 
planintensjonen på en god måte. 

Bestemmelsen er oppdatert 
med krav om 
detaljregulering. 
 
 
Punkt om 
utbyggingsavtale tas inn i 
nytt punkt 5.3 i 
bestemmelsene. 
 
 
 
Tas til orientering. 

Troms 
fylkeskomm
une 

Fylkeskommunen har ingen merknader til 
utvidelse av planområdet. 
 
Troms fylkeskommune stiller ikke 
innsigelser til planforslaget, men 
anmoder om at bredden i arealbruken 
revurderes. Det bør stilles krav om 
detaljreguleringsplan for nye tiltak på 
områdene BKB 6 - 8 og 14. 
Bestemmelsene 3.1.11 og 3.1.13 bør 
vurderes endret. 
 
For formålet forretning/industri er det 
ikke samsvar mellom planbeskrivelse og 
bestemmelser. Det antas at 
bestemmelsene er feil og det bes om at 
kulepunktet om tjenesteyting m.m tas ut. 
 
 
Samferdselsetaten anbefaler at det 
planlegges busstopp i forbindelse med ny 
planfri kryssing av E6. 
 
 
Kulturminnemyndigheten har ingen 
merknader til planforslaget. 
 
 

Tas til orientering. 
 
 
Det stilles krav om 
detaljreguleringsplan for 
områdene. Dette er 
presisert i bestemmelsene 
3.1.11 og 3.1.13. 
 
 
 
 
Bestemmelse 3. 1. 12 er 
revidert og kulepunktet tatt 
ut. 
 
 
 
 
I prosjekteringen av nytt 
kryss tas opp spørsmål om 
bussholdeplass. Tatt inn i 
bestemmelse 3.2.4. 
 
Tas til orientering 
 
 
 

G r u n n e i e r

Felles 
høringsinns
pill 
grunneiere/
bedrifter i 
planområdet 

10 grunneiere/aktører i planområdet har 
gått sammen om en felles 
høringsuttalelse. 
 
Planarbeidet bygger på 
stedsutviklingsprosjektet fra perioden 
2011-2013. Det stilles spørsmål ved om 
det er riktig grunnlag basert på 

I oppstartsvarselet og 
planprogrammet ble det 
vedtatt at kommunen 
skulle legge 
stedsutviklingsprosjektet 
til grunn. Prosjektet 
gjelder frem til det politisk 
eventuelt blir vedtatt 
endringer. 



e o g b e d r i f t e r i p l a n o m r å d e t 

utviklingen som har vært i kommunen i 
ettertid. 
 
Det ønskes å tilrettelegge for 
detaljhandel/dagligvare på Andslimoen, 
noe som vil være ett pluss for 
kommunens innbyggere. 
Løsningen kan være å regulere 
Andslimoen til et avlastningssenter siden 
Bardufoss sentrum ikke har attraktive 
næringsarealer til større etableringer. I 
dag må innbyggerne som oftest ut av 
kommunen for å finne denne typen 
detaljhandel. 
 
Andslimoen har et naturlig 
konkurransefortrinn for utvikling av 
handel og økt næringsvirksomhet ut fra 
den sentrale beliggenheten i regionen. 
 
Det må legges opp til bredere og helhetlig 
gang- og sykkelsti på Andslimoen ut mot 
E6 og ikke på Industriveien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BKB1 åpner for brannstasjon. Det er ikke 
tilstrekkelig infrastruktur til at det er 
hensiktsmessig plassering med utrykning 
gjennom industriområdet. 
 
Flere av tomtene mellom E6 og 
Industriveien er for små til å fungere som 
industritomter og bør vurderes til 
detaljhandel/dagligvarer. 
 
Tomtene vest for Andslimoen er 
geografisk og tematisk i en annen 
kategori enn øvrige på Andslimoen og 
industriformålet er tatt bort. Berørte 
tomter bør vurderes åpnet for 
detaljhandel og dagligvare. Ved behov 
bør det vurderes grense på 3000 m2.  
 
 

Handelsanalysen er fra 
2020. 
 
Andslimoen som 
avlastningssenter har vært 
vurdert i planprosessen, 
men handelsgrunnlaget 
lokalt blir for lite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En gang- og sykkelsti mot 
E6 vil beslaglegge store 
deler at arealet på 
fremsiden av byggene. 
Dette anses ikke som en 
optimal løsning. 
Kommunen har jobbet opp 
mot grunneierne i 
Industriveien for å få til en 
sikker trafikkløsning som 
ikke beslaglegger for mye 
arealer. 
 
Tas til orientering. 
Bestemmelse 3.1.8 er 
oppdatert 
 
 
Andslimoen åpnes ikke for 
detaljhandel eller økt 
dagligvareforretninger i 
reguleringsplanen. 
 
På de aktuelle tomtene er 
industriformålet fjernet og 
det legges opp til 
plasskrevende handel eller 
tjenesteyting. Det kan 
åpnes for 
dagligvareforretning på 
inntil 3000 m2 ved politisk 
ønske om det. 
 



 
 
På generelt grunnlag er det viktig å være 
oppmerksom på at utviklingen 
sannsynligvis vil kreve store 
parkeringsarealer uavhengig av 
næringsformål. Det er viktig at 
utnyttingsgraden er tilpasset en slik 
generell utvikling. 

 
Utnyttelsesgraden på 
Andslimoen settes høyt for 
å ta høyde for god 
plassutnyttelse inkludert 
parkering. 

Lian 
Eiendom 
AS 

Stedsutvikling Bardufoss er fra 2012, 
ikke utarbeidet etter plan- og 
bygningsloven eller sektorlover og mye 
har endret seg siden den gang. 
Planforslaget skaper ikke 
rammebetingelser som kan bevare og 
skape arbeidsplasser i kommunen. 
 
Tomtene 55/17, 49 og 14 er for små til å 
være attraktive for industriformål eller 
plasskrevende varer, og bør omreguleres 
til detaljhandel/dagligvare. 
 
En utvikling av Andslimoen med et godt 
handelstilbud vil være en fordel for alle 
som benytter seg av helsetilbudene. Et 
større utvalg vil kunne tiltrekke seg mer 
kunder fra distriktet. 
 
Lians kan ikke ses i sammenheng med 
Målselvsenteret og bør omreguleres til 
detaljhandel/dagligvarer.  
 
 
 
 
 
Avkjøringen til BKB2 er på plankartet 
dimensjonert for liten. Vi ber om at den 
dimensjoneres tilstrekkelig. 

Stedsutvikling Bardufoss 
er vedtatt lagt til grunn. 
Arbeidet er ikke hjemlet i 
lovverk, men er et prosjekt 
kommunen selv har kjørt 
med høy grad av 
medvirkning. 
 
Eiendommene blir sett i 
sammenheng med 
Målselvesenteret pga 
beliggenhet. En 
omregulering til 
detaljhandel eller 
dagligvarehandel vil være 
i strid med sentrale 
føringer. Regional plan for 
handel og service i Troms 
2016-2024 åpner ikke for 
økt detaljhandel på 
Andslimoen. Dersom 
kommunen ønsker å endre 
aktiviteten på Andslimoen 
må det tas gjennom 
kommuneplanen og ikke i 
en områderegulering. 
 
Avkjøringen er vurdert av 
plankonsulenten å være 
tilstrekkelig. Gjennom 
detaljreguleringsplanen vil 
krysset bli prosjektert. Er 
det avvik vil siste 
gjeldende plan gjelde som 
er detaljreguleringsplanen. 

Storegga 
eiendom AS 

Ønsker at forlengelsen av gang- og 
sykkelfelt fra Sulland og sørover blir 
bygd.  
 
 
Veikryss må utvides, da det er for liten 
plass for lange og tunge kjøretøy på 
Industriveien. 

Veien legger opp til 
forlengelse, men 
finansiering av utbygging 
må tas via hovedplan vei. 
 
Tas til orientering. 
Innspillet overføres til 
hovedplan veg. 



 
Bedriften ønsker fjernet G5 fra plankartet 
som grøntområde. 
 
 
 
 
 
 
B11 bør ha samme utnyttelsesgrad, 
gesims- og mønehøyde som B12.  
 
 
Sydgående vei over B11 kan forlenges 
mot eggkanten med snuplass på enden av 
veien. 
 
Gang- og sykkelbane opparbeides slik at 
trafikk fra lysløypa på Haraldvollen 
tilsluttes gang/sykkelbane langs 
Haraldvollveien. 
 
Det bør åpnes for detaljhandel på utvalgte 
områder. 

 
Deler av G5 er bebygd og 
fungerer ikke som reelt 
grøntområde. Resterende 
deler er buffer mellom 
industriområdet og 
omkringliggende 
eiendommer. 
 
Forslaget støttes. 
Bestemmelse 3.1.6 er 
oppdatert 
 
Spilles inn til hovedplan 
vei.  
 
 
Lysløypa er ikke lenger i 
drift og planen legger ikke 
opp til at den skal 
videreføres.  
 
Detaljhandel er i strid med 
Regional plan for handel 
og service i Troms 2016-
2025 og vil ikke bli tatt inn 
i områdereguleringen.  

 Dalvang AS  Viser til og støtter felles høringsuttalelse 
fra bedrifter på området.  
 
I forhold til tomten BKB 14 ønskes det 
følgende justeringer: 
 

 Tomten åpnes for detaljhandel og 
dagligvarehandel 

 
 
 
 

 Det presiseres at tjenesteyting 
omhandler offentlig og privat 
tjenesteyting og kontorer 

 
 
 
 

 Det bes avklart om bilverksted og 
lignende tjenesteyting omfattes av 
formålet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
En åpning for dagligvare- 
eller detaljhandel inntil 
3000 m2 er mulig, men 
krever 2. gangshøring av 
planen 
 
Offentlig og privat 
tjenesteyting defineres i 
veilederen og omhandler 
et bredt spekter av 
tjenesteyting. 
 
 
Bilverksted er regulert 
som næringsbebyggelse og 
omfattes ikke av 
høringsutkastet 
forretning/tjenesteyting. 
 



 Utnyttingsgraden settes til 70-
80% 

Utnyttelsesgraden settes til 
50% tilsvarende 
omkringliggende tomter. 

Tor Arne 
Mentzoni 
(Tam 
Industrier 
AS) 

Tam Industrier AS har tidligere vurdert 
aktiviteter i tilbygget som er blitt 
skrinlagt pga. regelverket.  
 
Målselv kommune bør legge til rette for 
alle typer etableringer og tillate videre 
utvikling. 

For å kunne tilrettelegge 
for alle typer aktiviteter 
må overordnet planverk 
rulleres både på 
kommunalt og på 
fylkeskommunalt nivå. 
Det kan ikke tas i 
områdereguleringen.  

Frøyen 
Torkildsen 
(Bilbygg 
AS/Norsk 
Scania AS) 
 

På eiendommen er det satt av 
båndleggingssone med tanke på ny 
kryssløsning. Dersom behovet for ny 
kryssløsning kan utredes i pågående 
planprosess bør det gjøres, eventuelt bør 
sonen tas ut av planen.  
 
Dersom sonen må videreføres bør den 
begrenses til arealet mellom E6 og 
Industriveien, med 
reguleringsbestemmelser som klargjør 
når virkningen av hensynssonen faller 
bort. 

Behovet for ny 
kryssløsning avhenger av 
prosesser utenfor 
planarbeidet og er ikke løst 
i planarbeidet. 
 
 
Et nytt kryss vil kunne 
berøre et større areal med 
tanke på tilførselsveier og 
derfor er et så stort område 
tatt inn. En 
båndleggingssone gjelder i 
4 år med mulighet for 
forlengelse for 4 år etter 
søknad fra departementet. 
Bestemmelse 4.1 er 
oppdatert for å synliggjøre 
det.  

 Arkitekt 
Kjersti 
Jenssen 
(Målselv 
Eiendom 
AS) 
(Innspillet 
fulgte 
saksframleg
get til 1. 
gangsbehan
dling, men 
gjentas her) 

BKB7 og 8 skal omfattes av en helhetlig 
plan for områdene. Den bør være 
omfattende nok til at det ikke er behov 
for en detaljregulering av tomtene. 

I høringsutkastet ble det 
stilt krav om 
situasjonsplan, men det er 
ikke en plantype og 
fylkesmannen har stilt 
innsigelse til 
bestemmelsen. Det stilles 
krav om detaljregulering 
før utbygging av BKB 7 
og 8. 

A n d r e h ø r i

Målselv 
Venstre 

Partiet ønsker å åpne for økt detaljhandel 
for forretningsareal og kjøpesenter på 
Andslimoen.  
 
Innspillet viser til mulige løsninger for 
detaljhandel som avlastningssenter, eller 
ved endret sentrumsavgrensing i regional 
plan for handel og service i Troms. 
 

En åpning av Andslimoen 
for detaljhandel på 
østsiden av E6 må tas via 
høyere plannivå.  
 
Det kan være aktuelt med 
mindre 
detaljhandel/dagligvarehan
del på vestsiden, men 



Det bør ses på hvordan området nord av 
BKB2 mellom E6 og veien til 
Sameskolen kan nyttes.  

planen må da på 2. 
gangshøring. 

n g s p a r t e r u t e n k l a g e r e t t 

Schønning 
Studio 

Ønsker åpning for flere etableringer på 
Andslimoen.  

Tas til orientering. 

 
I tillegg til høringssvar har Odin Prosjektering AS levert inn et høringssvar 18.8.2020 på vegne av 
grunneierne for eiendommene 55/55, 55/50 og 55/67. Rådmannen velger presentere det selv om det 
kom etter høringsfristen. Planprosesser er dynamisk arbeid og prosesser som går over en lang 
tidsperiode vil ofte føre til innspill som kommer etter høringsfristen basert på ny informasjon eller 
nye interesser hos grunneier. 
 
Forslaget går ut på å åpne opp for inntil 2.000 m2 med dagligvarer og 1.000 m 2 med 
detaljhandel/utvalgsvarer på eiendom 55/50 (BKB 14).  Resterende deler av tomta reguleres til 
plasskrevende handel samt bevertning.  Tomten vil fungere som en buffer for arealet mellom 
boligbebyggelse, bolig/tjenesteyting og mot forretningsarealer. 
 
Eiendom 55/55 endres til kombinert formål bolig/forretning. Forslagsstiller nevner ikke 
varekategorien her, men det antas at det tenkes på en videreføring av plasskrevende varer siden det 
allerede er lagt opp til 3.000 m2 på BKB 14. En endring av arealformål til bolig vil kreve 2. 
gangshøring 
 
Eiendom 55/67 (BKB 7 og 8) videreføres med tanke på bolig/tjenesteyting fra 1. gangshøring. 
Forslaget legges opp til videreføring av krav om detaljreguleringsplan. 

Vurdering: 
Veien videre 
Kommunestyret vedtok i sak 44/2020 følgende: 

«3. Kommunestyret ber rådmannen intensivere arbeidet med områdereguleringsplanen for 
Andslimoen, med mål om at planen blir vedtatt innen 31.12.20» 

 
Nedunder skildres 2 alternative handlemåter som PNU kan velge mellom med tanke på å ferdigstille 
områdereguleringsplanen. 
 
Alternativ 1 – Videreføring av høringsutkastet  
Forslaget er en videreføring av gjeldende politikk og i tråd med Regional plan for handel og service i 
Troms 2016-2025. Andslimoen forblir område for plasskrevende handel og industri.  
 
Gjenstående arbeid blir å oversende vedtaket med justerte plandokumenter til fylkesmannen i Troms 
og Finnmark med anmodning om å trekke innsigelsen som er datert 20.05.2019. Når innsigelsen er 
trukket kan planen fremmes for plan- og næringsutvalget og kommunestyret for sluttbehandling. 
Planen vil sannsynligvis ikke bli ferdig til 2. desember, men det antas at den kan fremmes i 1. møte i 
2021.  
 
Forslag til politisk vedtak lyder: 

1. Plan- og næringsutvalget viderefører prinsippet om at Andslimoen videreføres til 
plasskrevende handel og industri. 

 
2. Følgende bestemmelser justeres med bakgrunn i høringsuttalelser: 

 2.1 Fellesbestemmelser 
 3.1.1 Fellesbestemmelser  
 3.1.4 Forretning 



 3.1.6 Industri  
 3.1.8 Avløpsanlegg/offentlig eller privat tjenesteyting 
 3.1.9 Forretning/industri/bensinstasjon/vegserviceanlegg 
 3.1.10 Forretning/industi/bevertning 
 3.1.11 Bolig/tjenesteyting 
 3.1.12 Forretning/industri 
 3.1.13 Forretning/tjenesteyting 
 3.2.4 Gang/sykkelveg 
 4.1. Bestemmelser til hensynssoner 
 5.3 Rekkefølgebestemmelser 

 
3. Plan- og næringsutvalget anmoder Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å trekke 

innsigelsen basert på justeringene. 
4. Rådmannen bes forberede planen for sluttbehandling. 

 
 
Alternativ 2 – Videreføring av plasskrevende handel og industri med åpning for inntil 3.000 m2 
detalj-/dagligvarehandel 
I dette forslaget åpnes Andslimoen for dagligvare og detaljhandel på tomtene rundt helsesenteret og 
sykehjemmet.. Kommunen har ikke hjemmel for å styre konkrete bransjer så det åpnes i praksis for 
alle kategorier av detaljhandel. Arealgrensen går på bygningsmassen totalt, og ikke på handelsareal. 
 
Forslaget bygger på dialogmøte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Troms Fylkeskommune 
22.06.2020 og Fylkesmannens besøk i Plan- og næringsutvalget 02.06.2020. En mindre åpning på 
vestsiden (inntil 3.000 m2 dagligvare og/eller detaljhandel) er vurdert til ikke å være i strid med 
regional plan for handel og service i Troms og innenfor det lokalpolitiske handlingsrommet. Aktuelle 
tomter er avsatt til Forretning (B/F) og kombinert formål Tjenesteyting/forretning (BKB 14).  
 
Planbestemmelsene og planbeskrivelsen må oppdateres for å synliggjøre endringene, men siden 
arealformålet allerede er forretning og bruken er avklart med fagmyndighetene er det ikke behov for 
2. gangshøring av planforslaget.  
 
Det er en politisk vurdering om detaljhandel/dagligvare skal fordeles på tomtene BKB14 og BF, om 
det skal forbeholdes en tomt eller være et «førstemann til mølla»-prinsipp. I forslag til vedtak punkt 1 
er dette vist synliggjort ved at det stor Navn på område – formål – evt. størrelse. Her må plan- og 
næringsutvalget ta et valg før vedtak eventuelt fattes.   
 
Når det gjelder østsiden av E6 er Målselvsenteret alene på over 3.000 m2 og det er dermed ikke rom 
for ytterligere etableringer. Fylkesmannen har vært tydelig på at nyetableringer her vil bli møtt med 
innsigelser.  
 
Forslag til justering av bestemmelsene synliggjøres i punkt 2 og tas inn i vedtaket. Justerte 
plandokumenter sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark med anmodning om å trekke 
innsigelsen som er datert 20.05.19. 
 
Forslag til politisk vedtak lyder:  

1. Plan- og næringsutvalget ønsker at følgende tomter åpnes for dagligvare og eller detaljhandel 
med samlet forretningslokale på inntil 3.000 m2: 
          Navn på område – formål – evt. størrelse  

2. Følgende bestemmelser justeres med bakgrunn i høringsuttalelser: 
 2.1 Fellesbestemmelser 
 3.1.4 Forretning  



 3.1.6 Industri  
 3.1.8 Avløpsanlegg/offentlig eller privat tjenesteyting 
 3.1.9 Forretning/industri/bensinstasjon/vegserviceanlegg 
 3.1.10 Forretning/industi/bevertning 
 3.1.11 Bolig/tjenesteyting 
 3.1.12 Forretning/Industri 
 3.1.13 Forretning/tjenesteyting 
 3.2.4 Gang/sykkelveg 
 4.1. Bestemmelser til hensynssoner 
 5.3 Rekkefølgebestemmelser 

3. Plan- og næringsutvalget anmoder Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å trekke 
innsigelsen basert på justeringene. 

4. Rådmannen bes forberede planen for sluttbehandling. 
 
Rådmannens vurdering av forslagene 
 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal legges til grunn for 
kommunal planlegging. Formålet er at planlegging er å fremme en utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehov og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
Planretningslinjen fokuserer mye på kollektivknutepunkter og tilrettelegging for gang- og 
sykkelveger. Målselv er en stor geografisk kommune med lavt innbyggertall og kollektivmulighetene 
er begrenset. Fokuset vårt lokalt er å satse på kompakt og bærekraftig stedsutvikling som legger opp 
til å samle mest mulig av handelstilbudene slik at det er gangavstand mellom butikker. 
Kommuneplanen (samfunns- og arealdelen) har tatt opp i seg dette prinsippet med nærmiljøsenter 
knyttet til barnehage/skolestrukturen med dagligvareforretning, med resterende handelsvirksomhet 
på aksen Heggelia- Andslimoen med Bardufoss sentrum som handelsområde for detaljhandel. 
 
I Kommuneplanens arealdel 2012-2025 er det lagt opp til å etablere nærmiljøsenter på Andslimoen 
med en dagligvareforretning i gangavstand til helsesenteret, sykehjemmet og barnehagene. All 
boligbebyggelse er i lia overfor gamle E6. Kommunen er i en prosess for å se på potensielle tomter 
til omsorgsboliger nært sykehjemmet. Leietakerne her er personer som kan bo alene, men som av 
ulike grunner ikke kan eller vil bo i dagens boliger. Det er nærliggende å anta at flere ikke har 
førerkort. En etablering av tjenesteyting og mindre handel i reell gangavstand med rullator/rullestol 
kan gi flere av leietakerne mulighet til å klare daglige innkjøp uten hjelp.  
 
Bardufoss som et tettsted  
Det jobbes politisk opp mot å få definert aksen Heggelia-Andslimoen som et tettsted. I forhold til 
definisjonen av sentrum i regional plan for handel og service har dette arbeidet en mindre verdi. Alle 
kommuner i fylket har fått kartfestet sitt definerte sentrum der detaljhandel skal lokaliseres. Det betyr 
at selv om hele strekningen inngår i tettstedet vil det ikke åpnes for detaljhandel på hele strekningen. 
Endringer i regional plan må følge fylkeskommunens planprosesser.  
 
Handelsanalysen 2019 viser at dekningsgraden på dagligvarer er på 124,5 sammenlignet med Norge 
og 109,6 sammenlignet med Troms. For detaljhandel (definert som utvalgsvarer og 
møbler/hvitevarer/fargevarer) er den betydelig lavere. Sistnevnte kategori er nede på 52,4% 
sammenlignet med landet forøvrig og 57,8 % sammenlignet med Troms. Samtidig oppgir 
innbyggerne at de handler på nettet eller drar til Finnsnes og Tromsø for å handle.  Trenden i 
samfunnet er at stadig mer handel foregår som netthandel.  
 
Rådmannen anbefaler plan- og næringsutvalget å gå for alternativ 2. Arealene er ikke lengre egnet til 
industri på grunn av nærheten til sykehjemmet. Plasskrevende handel vil i stor grad konsentreres 
naturlig i Industriveien. Ved å åpne for dagligvarehandel og/eller detaljhandel er det lettere å få 



interessenter til å etablere seg på tomtene og skape aktivitet på Andslimoen. Ytterligere endringer i 
handelsstrukturen i kommunen anbefales ikke i en reguleringsplanprosess. En åpning av detalj- eller 
dagligvarehandel på østsiden av E6 vil føre til 2. gangshøring eller en klagebehandling av 
reguleringsplanen. Områdereguleringsplanen bør vedtas innenfor realistiske rammer slik at aktørene 
på Andslimoen får en oppdatert plan å styre etter. 
 
Områdereguleringen bør prioriteres fullført slik at grunneierne som driver virksomhet på Andslimoen 
kan få en oppdatert reguleringsplan å styre etter. 
 

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

vedtak: 
1. Plan- og næringsutvalget ønsker at følgende tomter åpnes for dagligvare og eller detaljhandel 

med samlet forretningslokale på inntil 3.000 m2: 
          Navn på område – formål – evt. størrelse  
 

2. Følgende bestemmelser justeres med bakgrunn i høringsuttalelser: 
 2.1 Fellesbestemmelser 
 3.1.4 Forretning  
 3.1.6 Industri  
 3.1.8 Avløpsanlegg/offentlig eller privat tjenesteyting 
 3.1.9 Forretning/industri/bensinstasjon/vegserviceanlegg 
 3.1.10 Forretning/industri/bevertning 
 3.1.11 Bolig/tjenesteyting 
 3.1.12 Forretning/Industri 
 3.1.13 Forretning/tjenesteyting 
 3.2.4 Gang/sykkelveg 
 4.1. Bestemmelser til hensynssoner 
 5.3 Rekkefølgebestemmelser 

 
3. Plan- og næringsutvalget anmoder Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å trekke 

innsigelsen basert på justeringene. 
4. Rådmannen bes forberede planen for sluttbehandling. 

 
 
 
 
 
 
Områderegulering Andslimoen- Merknads- og sluttbehandling 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 06.10.2020:  
 
Senterpartiet og Høyre v/Petter Karlsen fremmet følgende forslag: 
Nytt pkt. 1: 
Plan- og næringsutvalget ønsker at følgende tomter åpnes for dagligvarer og detaljhandel med 
forretningslokale på inntil 3000 m2 på hver tomt: gnr.55 bnr.50 og gnr. 55 bnr. 55. 
Dette som eneste arealkategori. 
 



Nytt pkt. 4: 
Saken sendes på høring. 
 
Avstemmingen gikk som følger: 
Rådmannens forslag pkt. 1 ble stemt mot nytt forslag pkt. 1 fra Senterpartiet og Høyre.  
Forslag fra Senterpartiet og Høyre ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Videre: 
Rådmannens forslag pkt. 2.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag pkt. 3. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag pkt. 4 ble stemt mot nytt forslag pkt. 4 fra Senterpartiet og Høyre.   
Forslag fra Senterpartiet og Høyre ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 06.10.2020  
 

1. Plan- og næringsutvalget ønsker at følgende tomter åpnes for dagligvarer og detaljhandel med 
forretningslokale på inntil 3000 m2 på hver tomt: gnr.55 bnr.50 og gnr. 55 bnr. 55. 
Dette som eneste arealkategori. 
 
 

2. Følgende bestemmelser justeres med bakgrunn i høringsuttalelser: 
 2.1 Fellesbestemmelser 
 3.1.4 Forretning  
 3.1.6 Industri  
 3.1.8 Avløpsanlegg/offentlig eller privat tjenesteyting 
 3.1.9 Forretning/industri/bensinstasjon/vegserviceanlegg 
 3.1.10 Forretning/industri/bevertning 
 3.1.11 Bolig/tjenesteyting 
 3.1.12 Forretning/Industri 
 3.1.13 Forretning/tjenesteyting 
 3.2.4 Gang/sykkelveg 
 4.1. Bestemmelser til hensynssoner 
 5.3 Rekkefølgebestemmelser 

 
3. Plan- og næringsutvalget anmoder Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å trekke 

innsigelsen basert på justeringene. 
4. Saken sendes på høring. 

 
 


