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Områderegulering Andslimoen - 3. gangshøring 

 

Plan- og næringsutvalget la i sak 91/2021 forslag til Områderegulering Andslimoen, planident 

2013001, ut på 3. gangshøring. 

 

Utvalget fattet følgende 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 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 
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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. 

 

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for videre utvikling av Andslimoen.   

 

Hovedendringen i fra 2. gangshøring er: 

 

• Eiendom 55/50 åpnes for plasskrevende handel, dagligvare og detaljhandel. Dagligvare og 

detaljhandel kan være på inntil 3.000 m2 BYA samlet. Dagligvarehandel har en øvre grense på 

1500 m2 BYA. Det stilles krav om detaljreguleringsplan for plasskrevende handel. Dagligvare og 

detaljhandel anses som så detaljert beskrevet at bygging kan foretas etter områdereguleringen. 

 

• Eiendom 55/55 settes av til plasskrevende handel og næringsformål (lager- og industribygg med 

tilhørende kontor). Det tillates ikke støy- eller støvende virksomheter definert etter kravene i 

Forurensingsloven med tilhørende forskrifter og veiledere. Det stilles krav om 

detaljreguleringsplan. 

 

• Eiendom 55/67 åpnes for plasskrevende handel i tillegg til bolig/tjenesteyting. Det stilles krav 

om detaljreguleringsplan for å sikre detaljene i prosjektet. Gesims- og mønehøyde må ivaretas i 

detaljreguleringsplanen, og fastsettes slik at utsikt og solforhold for sykehjemmet og 

omkringliggende bebyggelse ivaretas.  

 

• Det åpnes for å bygge omsorgsboliger nært sykehjemmet på eiendom 54/14 og 54/18. Deler av 

grønnstrukturen settes av til offentlig tjenesteyting/boliger. Planfaglig regnes omsorgsboliger 

med personalbase som en institusjon, men kombinert formål avsettes med tanke på eventuell 

videreutvikling av boområdet.  

 

Vedtaket sendes ut i brevs form til adresselisten og kunngjøres på kommunens hjemmeside og 

facebook i tillegg til annonse i Nye Troms. Alle dokumenter i saken ligger ute på kommunens 

hjemmeside og ettersendes etter forespørsel. Høringsfristen settes til 11.06.2021. 

 

https://www.malselv.kommune.no/hoeringer.487930.no.html
https://www.malselv.kommune.no/hoeringer.487930.no.html
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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 plansjef May Britt Fredheim som kan nås på e-post 

may.fredheim@malselv.kommune.no eller på tlf. 467 41 922. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

May Britt Fredheim 

plansjef 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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