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2. gangshøring Områderegulering Andslimoen 

 
Plan- og næringsutvalget i Målselv behandlet i møte 6.10.20 sak 256/2020 «Områderegulering 
Andslimoen – Merknads- og sluttbehandling». 
 
Utvalget fattet følgende vedtak:  

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. 
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Begrunnelse 
Plan- og næringsutvalget begrunner vedtaket som følger: 
 
Regional handelsanalyse Troms 2014 
Handelsanalysen er utarbeidet av Asplan Viak etter oppdrag fra Troms fylkeskommune. 
Analysen anslår vekstpotensialet mot 2030 for Målselv til å være på ca. 30%, tallfestet til 6.000 
m2. Anslaget bygger på forventet befolkningsvekst og generell kjøpekraftsutvikling.  
 
Målselv kommune ønsker å tiltrekke seg detaljhandel fra aktører som trenger større tomter til 
utsalg, varelager og parkering. Kunder kommer ofte i bil med henger. Det kan f.eks være 
møbelbutikker eller elektroniske forhandlere. Forslag til 2. gangshøring åpner for at slike aktører 
kan etablere seg på 55/55 og 55/50.  
 
Handelsanalyse for Målselv 2019 
Kommunen utarbeidet handelsanalyse for Målselv i 2019. Undersøkelsen bygger på tall fra SSB 
og en spørreundersøkelse til innbyggerne samt en egen spørreundersøkelse til næringsdrivende. 
Undersøkelsen viser at det er kategoriene utvalgsvarer og møbler/hvitevarer/fargevarer som det 
handles minst lokalt. Det har vært en markant nedgang her i fra 2013 til 2018 (SSB).  I 
spørreundersøkelsene er det disse varegruppene som innbyggerne kjøper på nettet eller de drar til 
Finnsnes for å handle. Det er et politisk ønske at kommunen skal ha ledige tomter å tilby både for 
å fange opp denne handelslekkasjen i Bardufoss sentrum og på Andslimoen.  
 
Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 
Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 inneholder regionale planbestemmelser 
for lokalisering og etablering av nye samt utvidelser av eksisterende større handelsetableringer i 
Troms. § 6.2 lyder «etablering av ny handelsvirksomhet som enkeltvis eller samlet utgjør et 
bruksareal (BRA) større enn 3000 m2 eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet som 
medfører et samlet bruksareal over 3000 m2 er bare tillatt i sentrumssoner slik disse er definert, 
lokalisert og avgrenset i denne plan».  
 
Bestemmelsen åpner for etablering av handelsvirksomheter opp til 3.000 m2 utenfor Bardufoss 
sentrum. Plan- og næringsutvalget åpner i vedtaket for å bruke denne paragrafen og åpne for 
dagligvare/detaljhandel på tomtene 55/55 og 55/50. tomtene kan ikke oppfattes som 
samlokalisert gjennom en handelspark. Tomtene er fysisk skilt av den kommunale veien 
Fagerlidal (gamle E6) og har ikke samlet innkjøring. Eiendom 55/67 er avsatt til 
bolig/tjenesteyting og ligger som naboeiendom til 55/50 og 55/55.  
 
Varer i kategorien Plasskrevende varer henvises til regulert område på østsiden av E6. Der er det 
allerede etablert forretninger for motorkjøretøyer og byggevarer. I fremtiden skal den type handel 
samlokaliserer i Industriveien, og ubebygde tomter på vestsiden av E6 avsettes til bolig, 
tjenesteyting og dagligvare/detaljhandel.  
 
2. gangshøring av planforslaget 
Plan- og næringsutvalget vurderer endringene i overnevnte vedtak til å bli så omfattende at 
endringene legges ut på 2. gangshøring i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
På bakgrunn av vedtaket er planbeskrivelsen og planbestemmelser justert. Alle endringer i fra 1. 
gangshøring står i rød skrift i dokumentene. Planbeskrivelsen har som hovedendring tatt inn 
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Handelsanalysen 2019 og forholdet til sentrumsutvikling og Regional plan for handel og service i 
Troms 2016-2025. 
 
Plankartet er ikke justert som følge av vedtaket. Kommunen velger å avvente endringene i 
plankartet til etter høringen i tilfelle det må foretas flere justeringer som følge av 
høringsinnspillene.  Dette valget begrunnes i forhold til kapasitet og tidshensyn. Kommunen 
kjøper kartkompetansen til utarbeidelse av reguleringsplaner og ønsker å få tilbakemeldinger fra 
berørte parter før plankartet oppdateres. 
 
Kartet under viser eiendom 55/50 som skifter arealformål fra BKB14 til BF. 
Eiendom 55/55 opprettholdes som BF men med nummerering. 
 

 
 
Innsigelse 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark fremmet innsigelser til planbestemmelsene til 
1.gangshøring. Fylkesmannen skriver i sitt høringssvar datert 07.03.19: 
«Planbestemmelsene må justeres og Fylkesmannen reiser følgende innsigelser til 
områderegulering Andslimoen i Målselv kommune: 
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• Kommunen må angi områder det skal stilles krav om detaljreguleringsplan til før en utbygging 
eller angi mer detaljerte bestemmelser for en utbygging av områdene. Dette omfatter områdene 
BKB2-8 samt BKB 14 hvor flere formål skal kombineres. 

• For områdene BKB 9-13 kan det ikke tillatelse andre formål enn forretning/industri. 
 
Kommunen har imøtekommet innsigelsen ved å stille krav om detaljreguleringsplan på 
arealformål som er ubebygd BKB 2-8 samt B/F. BKB 14 foreslår omregulert til rent 
forretningsformål med krav om detaljregulering i 2. gangshøring. 
 
For områdene BKB 9-13 er bestemmelsene korrigert til plasskrevende forretning/industri. 
Setningen om tjenesteyting i bestemmelsen er fjernet.  
 
Målselv kommune anmoder Fylkesmannen til å vurdere imøtekommelsen i sitt høringssvar til 2. 
gangshøring.  

 

Høringen 
Vedtaket kunngjøres til adresselisten via dette brevet. Alle dokumenter i saken ligger på 
kommunens hjemmeside.  I tillegg kunngjøres høringen på facebook og med annonse i Nye 
Troms. Høringsfristen settes til 18.12.20. 
 
Høringsinnspill sendes skriftlig til Målselv kommune enten på e-post 
postmottak@malselv.kommune.no eller i brevs form til: 
 Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen.  
 
 
Kommunens kontaktperson er May Britt Fredheim som kan nås på e-post 
may.fredheim@malselv.kommune.no eller tlf. 467 41 922. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
May Britt Fredheim 
plansjef 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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