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Særutskrift - Detaljregulering "Nytt forretningsområde for Lians Caravan og 

Fritid AS på Andslimoen" - 1. gangsbehandling 

Referanser: 

Vedlagte bilag: 

Vedlegg 

1 PlankartLiansCaravan_050221-rev1 

2 Reguleringsbestemmelser planID 54182020001 Målselv 

3 Planbeskrivelse planID 54182020001 Målselv1 

4 ROS Nytt forretningsområde Lians Caravan 

5 Notat_Forutsetninger ved valg av løsning 

6 H-01 

7 ArealregnskapLiansCaravan050221-rev1 

8 Regplanforslag med områderegulering 050221-rev1 

9 Regplanforslag med situasjonsplan 050221-rev1 

 

 

Utrykte bilag: Forslag til områderegulering Andslimoen  

Bakgrunn: Lians Caravan og Fritid har utarbeidet forslag til privat detaljreguleringsplan som er 

oversendt kommunen for offentlig høring og ettersyn.  

 

Utredning: Arealet inngår i arbeidet med områderegulering Andslimoen. Plan- og næringsutvalget 

gav dispensasjon fra rekkefølgekravet i kommuneplanens arealdel i sak 239/2020. Planoppstart ble 

varslet 2.10.2020.  

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegg for flytting av virksomheten fra dagens areal på østsiden 

av E6 til vestsiden.  

 

Trafikkløsninger 

Planen tilrettelegger for planfri kryssing av E6. I prosessen har mulighet for gangfelt vært avklart 

med Statens vegvesen, men det dekker ikke behovet på riksveger. Arealbruken tar høyde for 

undergang. Undergangen er ikke detaljprosjektert, men det er satt av tilstrekkelig areal til utbygging. 

I forhold til 1.gangshøring på Områderegulering Andslimoen er den lokalisert nærmere 

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


rundkjøringen. Rådmannen anser at det er et bedre alternativ i forhold til at de myke trafikantene 

kommer i fra området rundt helsesenteret. 

 

Det er lagt opp til at eksisterende avkjøring videreføres.  

 

Rekkefølgekrav  

Statens vegvesen har i oppstartsvarselet stilt rekefølgekrav om planfri kryssing som kobles til 

fortauet i Industriveien. Planforslaget knytter dette på strekninga fra Olarommet til Industriveien. 

Rådmannen antar at anleggets gjester i hovedsak vil gå/sykle i retning Målselvsenteret og ber 

høringspartene vurdere om kravet skal gjelde i fra avkjøringen til eksisterende anlegg. Strekningen 

fra Olarommet til undergangen bør heller knyttesom rekkefølgekrav s til utbygginger rundt 

helsesenteret.  

 

Vurdering: 

Planforslaget legger opp til en utbygging av eiendom 55/70 med sikte på videreutvikling av firmaet. 

Lians driver innenfor kategorien plasskrevende handel og industri (verksted) og er i tråd med 

overordna planverk. Bedriften har en del kunder som overnatter i området i forbindelse med salg 

eller verkstedtimer. I dag er det ikke organisert noen form for tilrettelegging til dette formålet. I 

planforslaget som fremmes er det satt av eget område til tilreisende kunder.  

 

Rådmannen anbefaler plan- og næringsutvalget til å legge ut planforslaget på offentlig høring og 

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

 

 

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

saken fram for formannskapet/kommunestyret med slik 

innstilling: 

Forslag til detaljreguleringsplan for «Nytt forretningsområde for Lians Caravan og Fritid AS på 

Andslimoen» legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

 

 

 

 
Detaljregulering "Nytt forretningsområde for Lians Caravan og Fritid AS på Andslimoen" - 1. 

gangsbehandling 

 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 09.03.2021:  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 

Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 09.03.2021  

 

Forslag til detaljreguleringsplan for «Nytt forretningsområde for Lians Caravan og Fritid AS på 

Andslimoen» legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

 


