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Utrykte bilag: 2. gangshøring Områderegulering Andslimoen   

Bakgrunn: 

Plan- og næringsutvalget la i sak 256/2020, den 06.10.2020, forslag til områderegulering 

Andslimoen ut på 2. gangshøring. Planforslaget ble møtt med innsigelse i fra Statsforvalteren og 

Fylkeskommunen. Det er et revidert planforslag som legges ut til 3. gangshøring. Plankartet er ikke 

revidert før høringen, men vil bli oppdatert før vedtak av planen. 

 

Utredning: 

Til 2. gangshøring kom det 8 høringssvar. Vedlegg 3 er en oppsummering av høringssvar med 

administrasjonen sine merknader. Under vurderinger er hvert tema behandlet separat slik at det klart 

fremkommer hvilke justeringer som er gjort mellom 2. og 3. gangshøring. 

 

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


Statsforvalteren og Fylkeskommunen har levert innsigelser til planforslaget. Innsigelsene er 

begrunnet i hensynet til Regional plan for handel og service i Tromsø 2016-2025 og Statlig 

planretningslinje for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging.  

 

Statens vegvesen har levert høringssvar som omhandler trafikksikkerhet. Planbeskrivelsen og 

planbestemmelsene er oppdatert for å svare ut høringsuttalelsen. 

 

 

Vurdering: 

Tilbakemeldingene i fra 2. gangshøring har ført til justeringer i planforslaget. I dette saksframlegget 

presenteres bare endringer i fra 2. gangshøring. Alle endringer i planbeskrivelsen og 

planbestemmelser står med rød skrift for å sikre leservennligheten. 

 

Trafikksikkerhet 

Etter at planen var ute til 2. gangshøring er detaljregulering for nytt forretningsområde for Lians 

Caravan og Fritid AS på Andslimoen lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Undergangen er flyttet 

nærmere rundkjøringen og er i tråd med alternativ 2 i planbeskrivelsen. Kommunen legger i 

områderegulering til grunn at undergangen flyttes. Bestemmelsene justeres for å sikre samsvar 

mellom planforslagene. Kommunen skal prosjektere og bygge undergangen selv. Prosjekteringen vil 

skje i dialog med Statens vegvesen som fagmyndighet. Undergangen må ses i sammenheng med 

forlengelsen av gang/sykkelveg fra helsesenteret til undergangen. Gang/sykkelvegen berører 2 

avkjøringer (inn til Sameskolen og inn til Lians). Her må det i henhold til Statens vegvesen sine 

håndbøker tydeliggjøres at det er gang/sykkelveg som krysser. 

 

Bestemmelse 3.1.1 om byggegrenser er justert. Før vedtak av planforslag skal det tegnes inn 

byggegrenser i arealformål grøntstruktur.  

 

Omsorgsboliger 

Målselv kommune har et politisk vedtak om å bygge 20 omsorgsboliger med heldøgns bemanning i 

tilknytning til sykehjemmet. Beste alternativ er vurdert å være i et område som er regulert til 

grøntområde i reguleringsplanen Andslimoen sør og nord. Området er ikke et aktivt brukt 

grøntområde, men Andslimoen barnehage har en gapahuk og akebakke i nærområdet. Dette vil 

erstattes med fullgodt alternativ. Teknisk infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet er i nærområdet og 

sikres i detaljprosjekteringen. 

 

Friluftslivskartleggingen viser at området overfor den kommunale vegen Olarommet er definert som 

et svært viktig nærturområde. Det blir ikke berørt. Planlagt bebyggelse kommer mellom 

sykehjemmet og Olarommet. Bygging av omsorgsboliger stiller krav om detaljregulering. Området 

settes av til tjenesteyting siden dette må defineres som en institusjon. 

 

BF Forretning (55/55) 

Grunneier ønsker å videreføre industri som formål. På grunn av nærhet til støyømfintlig bebyggelse 

er det store begrensinger på type industri som kan ligge på tomta. Planbestemmelse 2.1 viser til at 

Støyende virksomhet skal ikke etableres på vestsiden av E6.  

 

Arealkategorien «Næringsbebyggelse» omfatter industri-, håndverks-, og lagervirksomhet. 

Forretning, handel og tjenesteyting er ikke inkludert. Formålet kan deles i følgende underkategorier 
- Kontor 

- Hotell/overnatting 

- Bevertning 

- Industri 



- Lager 

- Bensinstasjon/vegserviceanlegg 

- Annen næring 

I kombinasjon med plasskrevende varer bør det vurdere å åpne for lettere industri eller lager. 

Planbestemmelsene stiller krav om at det ikke skal tilrettelegges for støyende virksomhet på 

vestsiden av E6. Dette begrenser sterkt type industri som er aktuelt. Underformålet kontorbygg vil 

åpne for virksomheter som er tiltenkt Bardufoss sentrum og anbefales ikke.  

Kravet om detaljregulering opprettholdes for å sikre at hensynet til omkringliggende bebyggelse 

ivaretas. 

 

BF Forretning (55/50) 

Området settes av til forretningsvirksomhet. Det tillates inntil 3.000 m2 med dagligvare/detaljhandel 

på tomten, resterende tomt settes av til plasskrevende handel.  Plankartet oppdateres med 

avkjøringspil der avkjøring i illustrasjonen under er tegnet inn. 

 
Bygging av dagligvare/detaljhandel krever ikke egen detaljreguleringsplan siden formål og arealbruk 

framstår som avklart i planprosessen.  Videre utnyttelse av tomta krever detaljreguleringsplan for å 

sikre forholdet til omkringliggende bebyggelse.  Utnyttelsesgraden settes til 80 %-BYA for å sikre 

fremtidig utnyttelse.  

 

Kombinert formål bolig/tjenesteyting 

Arealet har vært avsatt til bolig og tjenesteyting med krav om detaljregulering. Basert på kommunens 

vedtak om bygging av omsorgsboliger på egen tomt har grunneier spilt inn forslag om å ta inn 

forretning som formål. Innspillet konkretiserer ikke type forretning, men kommunedirektøren tar 

utgangspunkt i Regional plan for handel og service i Troms 2016-2023 og antar at det er 

plasskrevende handel.  Forslaget kom etter høringsfristen på 2. gangshøring, men fremmes for PNU 

for politisk behandling. Tomten grenser til ambulansestasjonen og ligger nært sykehjemmet. Et 

forretningsbygg for plasskrevende varer har i utgangspunktet åpent i ordinær åpningstid og kan 

kombineres med støyømfintlig bebyggelse.  

 



Konsekvenser av planforslaget 

Intensjonen med Andslimoen som område for plasskrevende handel og industri ligger fast. Denne 

type aktivitet skal primært lokaliseres i Industriveien. På østsiden av E6 er det ikke foretatt 

justeringer og planforslaget er i tråd med sentrale, regionale og lokale føringer. 

På vestsiden er E6 videreutvikles området med å tilrettelegge for omsorgsboliger fysisk nært 

sykehjemmet. Omsorgsboligene har tilbud om heldøgns omsorg og målgruppen er innbyggere som 

trenger pleie/tilsyn på et lavere medisinsk nivå enn sykehjemsplass. Nærheten til legekontor, 

ambulansestasjonen og sykehjemmet gir trygghet for beboere og pårørende i tillegg til økonomiske 

driftsfordeler for kommunen. Grøntstrukturen som omreguleres er nedenfor det kartlagt viktige 

friluftslivsområde på Andslimoen. 

 

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal sikre kompakte 

byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer. Det er et mål at veksten i persontrafikk i størst mulig grad skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. Kollektivtransporten internt i kommunen er i hovedsak basert på 

skoleskyss. Fagerlidal skole og Bardufoss ungdomsskole er nærmeste grunnskole, med unntak av 

Sameskolen som er en internatskole for samisktalende barn. I planbestemmelsene til undergangen tas 

det høyde for å tilrettelegge for kollektivholdeplass på E6.  

 

I kommuneplanens arealdel 2012-2025 er det presisert at Bardufoss sentrum er kommunens 

hovedsenter, men at praksisen med nærmiljøsenter skal videreføres. Det er tverrpolitisk enighet om å 

tilrettelegge for fast bosetting i hele kommunen. Hvert nærmiljøsenter trenger tilbud om dagligvarer 

samt nærhet til skole og barnehage. Dette er daglige tjenester som ikke kan kraftsamles uten å kreve 

mye transport i hverdagen.  

 

Andslimoen er av SSB definert som et tettsted med 519 innbyggere. Boligbebyggelsen ligger i lia 

vest for E6 og består av flere regulerte boligfelt. Det er relativt mange byggeklare ledige boligtomter 

på Andslimoen. Kommuneplanens arealdel pekte på muligheten for å etablere en dagligvarebutikk i 

nærheten til helsesenter som en styrke av nærmiljøet. Planforslaget bygger opp under intensjonen i 

kommuneplanens arealdel. En begrensning på 3.000 m2 dagligvare/detaljhandel åpner ikke området 

for større etableringer.  

 

Etablering av omsorgsboliger i gangavstand til sykehjemmet og i nær tilknytning til lege- og 

tannlegekontor bygger opp under en kompakt samling av helse og omsorgstjenester i nedre del av 

kommunen. Nærheten gir en trygghet for både beboere og pårørende. I tillegg gir det driftsfordeler 

for kommunen å samle tjenestetilbudene.  

 

Regional plan for handel og service i Troms 20216-2025 har som formål å sikre robuste og 

attraktivitet sentrum, hindre utarming av sentrumsområdet og styrke mulighetene for god utvikling 

av kommunens sentrum. Planen skal videre understøtte SBAT om hindre unødvendige 

transportbehov som oppstår ved tilrettelegging for spredte handelstilbud. 

 

Planen er regional plan med planbestemmelser og retningslinjer. En planbestemmelse er juridisk 

bindende og grunnlag for innsigelse. Regional planbestemmelse § 7-2 styrer etableringer over 3.000 

m2 og gav grunnlag for innsigelsen i 2. gangshøring. I planforslaget er arealet redusert fra 6.000 til 

3.000 m2 dagligvare/detaljhandel og dermed innenfor kommunens handlingsrom i forhold til 

størrelse. Kommunen ber dermed at innsigelsen knyttet opp mot Regional plan for handel og service 

i Troms frafalles. 

 

Kommunedelplan klima og energi 2020-2029 

Planen viser hvordan Målselv kommune lokalt skal møte fremtidens klimautfordringer og bidra til 

målet om klimakutt. 



I punkt 7.2.9 Arealbruk og transportbehov står det: 
- Utbygging av nye næringsarealer og samfunnsfunksjoner skal skje som en fortetting av eksisterende 

sentrumsområder 

- Nye boligområder skal planlegges med gang og sykkelstier, avstand til skole og annen offentlig 

infrastruktur 

- Nye boligområder skal ikke etableres på myr, myra skal forbeholdes karbonbinding 

Planen henviser til eksisterende sentrumsområder i flertall. Andslimoen er et av kommunens 

sentrumsområde som tåler en fortetting.  

 

All aktivitet planlagt på vestsiden av E6 er innenfor gangavstand. En forlengelse av gang- og 

sykkelveg i fra krysset Fagerlidal-Olarommet til planlagt undergang vil binde Andslimoen sammen 

på en måte som i dag mangler. Eksisterende undergang på E6 er ikke universelt utformet. En ny 

undergang vil binde Andslimoen sammen på en bedre måte, men vil også være et viktig supplement 

til de stadig flere som sykler i området. 

 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at legger saken fram for 

formannskapet/kommunestyret med slik 

innstilling: 

 

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

vedtak: 

 

 

1. Plan- og næringsutvalget legger Områderegulering Andslimoen, Planident 19242013001, ut 

på 3. gangshøring. 

2. Følgende punkter i planforslaget er justert etter 2. gangshøring 

Plankartet: 

a) Deler av grøntstrukturen på eiendom 54/14 og 54/18 er satt av til offentlig tjenesteyting 

b) Eiendom 55/50 settes av til forretningsformål 

c) Eiendom 55/55 settes av til kombinert forretning/næringsformål 

d) BKB 7 (eiendom 55/67) utvides til å gjelde bolig/tjenesteyting/plasskrevende handel 

e) Regulert undergang flyttes nærmere rundkjøringa i tråd med forslag til detaljregulering «Nytt 

Forretningsområde for Lians Caravan og Fritid» 

f) Byggegrenser mot E6 tegnes inn i områder avsatt til grønnstruktur 

Planbestemmelser: 

g) Bestemmelse 2.2 Skilt og reklame mot E6 

h) Bestemmelser 2.2 Funksjons- og kvalitetskrav (Universell utforming) 

i) Bestemmelse 3.1.1. Byggegrenser 

j) Bestemmelse 3.1.4 Forretning 

k) Bestemmelse 3.1.5 Offentlig eller privat tjenesteyting 

l) Bestemmelse 3.1.6 Annen offentlig eller privat tjenesteyting 

m) Bestemmelse 3.1.14 Forretning/næringsbebyggelse 

n) Bestemmelse 3.2.1. Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

o) Bestemmelse 3.2.2. Kjøreveg 



Planbeskrivelse: 

p) Kapittel 5.3.3 Forretning 

q) Kapittel 5.3.7 Kombinerte bebyggelses- og anleggsformål 

r) Kapittel 5.3.8 Tjenesteyting 

s) Kapittel 5.5. Grønnstruktur 

t) Kapittel 6.11.1 og 6.11.2 Trafikale virkninger av planforslaget/Trafikksikkerhet 

u) Kapittel 6.13 Handel og samfunnsøkonomi 

v) Kapittel 6.14 Planforslagets innvirkning på kommunal senterstruktur 

 

3. Plan- og næringsutvalget ber Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark 

Fylkeskommunen om å rekke innsigelsen basert på justeringene. 

 

 

 
Områderegulering Andslimoen - 3. gangshøring 

 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 27.04.2021:  

 

Omforent endringsforslag ble fremmet:  

 

- 3.1.4 (55/50) 3000 m2 (BYA) til detaljhandel, herav en øvre grense for dagligvarer på 1500 

m2 (BYA) 

- 3.1.5 – område for omsorgsboliger reguleres til arealformål – Bolig og tjenesteyting. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Kommunedirektørens innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 

Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 27.04.2021  

 

 

1. Plan- og næringsutvalget legger Områderegulering Andslimoen, Planident 19242013001, ut 

på 3. gangshøring. 

2. Følgende punkter i planforslaget er justert etter 2. gangshøring 

Plankartet: 

a) Deler av grøntstrukturen på eiendom 54/14 og 54/18 er satt av til kombinert formål offentlig 

tjenesteyting og bolig. 

b) Eiendom 55/50 settes av til forretningsformål 

c) Eiendom 55/55 settes av til kombinert forretning/næringsformål 

d) BKB 7 (eiendom 55/67) utvides til å gjelde bolig/tjenesteyting/plasskrevende handel 

e) Regulert undergang flyttes nærmere rundkjøringa i tråd med forslag til detaljregulering «Nytt 

Forretningsområde for Lians Caravan og Fritid» 

f) Byggegrenser mot E6 tegnes inn i områder avsatt til grønnstruktur 

Planbestemmelser: 



g) Bestemmelse 2.2 Skilt og reklame mot E6 

h) Bestemmelser 2.2 Funksjons- og kvalitetskrav (Universell utforming) 

i) Bestemmelse 3.1.1. Byggegrenser 

j) Bestemmelse 3.1.4 Forretning 

k) Bestemmelse 3.1.5 Offentlig eller privat tjenesteyting 

l) Bestemmelse 3.1.6 Annen offentlig eller privat tjenesteyting 

m) Bestemmelse 3.1.14 Forretning/næringsbebyggelse 

n) Bestemmelse 3.2.1. Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

o) Bestemmelse 3.2.2. Kjøreveg 

Planbeskrivelse: 

p) Kapittel 5.3.3 Forretning 

q) Kapittel 5.3.7 Kombinerte bebyggelses- og anleggsformål 

r) Kapittel 5.3.8 Tjenesteyting 

s) Kapittel 5.5. Grønnstruktur 

t) Kapittel 6.11.1 og 6.11.2 Trafikale virkninger av planforslaget/Trafikksikkerhet 

u) Kapittel 6.13 Handel og samfunnsøkonomi 

v) Kapittel 6.14 Planforslagets innvirkning på kommunal senterstruktur 

 

3. Plan- og næringsutvalget ber Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark 

Fylkeskommunen om å rekke innsigelsen basert på justeringene. 

 

 

Endringer: 

- 3.1.4 (55/50) 3000 m2 (BYA) til detaljhandel, herav en øvre grense for dagligvarer på 1500 

m2 (BYA) 

- 3.1.5 – område for omsorgsboliger reguleres til arealformål – Bolig og tjenesteyting. 

 

 


