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06.05.21 

Til naboer, berørte parter,  
offentlige og private høringsinstanser, 
se vedlagt adresseliste 
 

Melding om oppstart av ny detaljregulering for Rostad Hyttefelt i Målselv kommune, 
område F9 i Kommuneplanens arealdel 2012-2025, Planid 5418 0035. 
 

I samsvar med §12-8 i Plan- og bygningsloven meldes det om oppstart av arbeid med 
detaljregulering. Formålet med arbeidet er å fortette med ytterligere 8 tomter i eksisterende 
hyttefelt ved Lille Rostavatn.  Gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt 31.08.89. 
Rostad Gård er forslagsstiller, og utførende er Arkitekt Kjersti Jenssen AS. 

     

Planområdet ligger ved østenden av Lille Rostavatn.               F9 i Kommuneplanens arealdel  

Dagens bruk/ nåsituasjon 
Planområdet ligger som del av en avgrenset teig på Gnr. 89 Bnr.1, og har i dag 10 tomter 
hvorav 9 er bebygd.  I tillegg er det en hytte med punktfeste på selve hoved eiendommen.  I 
nordvest-enden av planområdet ligger et naustområde ned mot strandkanten.  Det eksisterende 
veg- og stisystemet innenfor planområdet er etablert over tid, og består også av traktorveger 
som går videre innover i terrenget bakenfor planområdet.  Det er lagt opp til to felles 
parkeringsplasser langs Kongsliveien, og en ved Tømmerelva.  Flere av adkomstene opp til 
hyttene er kjørbare deler av året.  Det ligger en egen lundeplass for tømmer i tilknytning til 
parkeringsplassen ved Tømmerelva, og Statskog har rettigheter til bruk av både traktorveger og 
lunneplass ved uttak på eiendommene bakenfor teigen.  
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Vegetasjonen består av blandingsskog med enkelte fuktige områder langs vegen, for så å bli 
tørrere høyere opp, med mer innslag av furu og lyngrabber.   

 

Gjeldene reguleringsplan kart 

Planområdet er på 68,7 dekar og består av følgende gårds/ og bruksnummer: 

Gårdsnummer Bruksnummer Punktfeste Kommentar 
89 1  Hoved eiendom 
89 1 1 Hytte 
89 9  Område mellom veien og vannet 
89 26  Hytte 
89 27  Hytte 
89 37  Hytte 
89 38  Ubebygd 
89 40  Hytte 
89 52  Hytte 
89 55  Hytte 
89 56  Hytte 
89 57  Hytte 
89 58  Hytte 

 

89/1,9 er en landbrukseiendom som har følgende arealfordeling, basert på NIBIO Gårdskart: 

Type areal for 89/1 Totalt areal Berørt av regulering Ikke berørt av regulering 
Fulldyrka 320,1 0,0 0,0 
Skog, høy bonitet 137,4 7,9 129,5 
Skog, middels bonitet 541,1 46,2 494,9 
Skog, lav bonitet 20,6 0,0 20,6 
Uproduktiv skog 75,8 0,0 75,8 
Myr 4,9 0,0 4,9 
Jorddekket fastmark 2,2 0,0 2,2 
Skrinn fastmark 161,5 0,0 161,5 
Bebygd/samferdsel/vann 30,5 0,0 30,5 
Sum 1294,1 54,1 1240,0 

 



Forholdet til overordnet plan 
Fortettingen av Rostad Hyttefelt er i samsvar med F9 i kommuneplanens arealdel, og 
kommunens vurdering er at planen derfor ikke skal konsekvensutredes etter kap. 4 i Plan- og 
bygningsloven.  I gjeldene reguleringsplan omfattes også noe av Lille Rostavatn, men dette vil 
utgå i den nye detaljreguleringen, og grensen for planområdet vil i stedet følge strandlinjen. 

Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å utvide hyttefeltet med 8 tomter.  Formålene i gjeldende 
reguleringsplan vil bli videreført, men bestemmelsene om vann, avløp og el-tilførsel vil bli noe 
endret.  Disse endringene, samt størrelser på nye tomter og eksisterende/ nye hytter, vil følge 
bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel, 2.3 Fritidsbebyggelse klasse 2.  Dette er en 
klassifisering som skiller mellom hyttefelt med opparbeidet veg, vann og avløpstilknytning og 
mindre hyttefelt/ spredt hyttebebyggelse. 

 Klasse 1 Klasse2 

Vei Til tomt Til felles 
parkeringsplass 

Vann Innlagt Innlagt etter 
særskilt 
vurdering/tillatelse 

Avløp Tilkoblet godkjent 
avløpsanlegg 

Avløp ved innlagt      vann 

Kraftforsyning Innlagt strøm tillates Vurderes 
Maks. BYA, all   bebyggelse pr. tomt 150 m2 125 m2 

Parkering pr. tomt 2 plasser 1,5 plasser 

 

Risiko og sårbarhet 
I forbindelse med utarbeidelse av arealdelen til kommuneplanen, ble det gjort en 
konsekvensutredning for planområdet, som der fikk betegnelsen F9 Fritidsbebyggelse ved Lille 
Rostavatn.  Konsekvensutredningen er oppsummert i tabellen Planens virkning. 

Tabellen viser at det er tre negative -2 konsekvenser.  To av disse omhandler skog og jordbruk 
der middels bonitet skog og dyrkbar skogsmark berøres.  Det tredje punktet gjelder den 
synligheten i terrenget som en fortetting av hytter vil medføre.  Det er viktig at dette tas hensyn 
til ved plassering av tomter og i bestemmelser om terrengbehandling, plassering av bygg, 
bygningsform og materialbruk.   

Det er også to negative -1 konsekvenser, og disse omhandler strandsonen og en svært viktig 
naturtype i nærheten.  Planprosessen må avklare om disse negative konsekvensene kan 
formildes gjennom bestemmelsene, men de planlagte nye tomtene vil ikke berøre hverken 
strandlinjen eller området for den registrerte naturtypen direkte.  

Tabellen er gjengitt i sin helhet på neste side. 

 

 

 

 

 

 



 

Tema Beskrivelse av verdier Verdi Konse 
kvens 

Vurdering Data 
grunnlag 

Naturverdier og 
biologisk mangfold 

Svært viktig naturtype 
i nærheten, ikke 
direkte berørt av 
Tømmerelva 

I -1 Allerede bebygd, økt 
brukerfrekvens 
Byggegrense 20m til 
Tømmerelva, kantvegetasjon 
bevares 

1 

Landskap Ligger ved Lille 
Rostavatn og foten av 
Tverrelvdalen 

II -2  2 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen kjente/ 
registrerte 
kulturverdier i eller i 
nærheten av 
avsetningen 

   1 

Forurensning og støy Ikke relevant    2 
Energi og klima Nær eksisterende 

infrastruktur 
II 0 Siden det er mange 

eksisterende veier i 
planområdet, vil dette være 
energibesparende med tanke 
på en utbygging av nye 
hytter 

2 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Ingen kjente 
reindriftsinteresser 

   1 

Jordbruk og skogbruk Produktiv skogsmark II -2 Middels bonitet barskog, 
selvdrenerende dyrkingsjord 

2 

Jordvern Dyrkbar skogsmark III -2 Hele avsetningen kan 
oppdyrkes 

2 

Friluftsliv, rekreasjon 
og tilgjengelighet til 
uteområder 

Strandsone II 0 Siden planområdet ligger ved 
Lille Rostavatn blir 
lokaliseringen karakterisert 
som en strandsone.  Her vil 
det følgelig være mulig blant 
annet å fiske 

1 

Barn og unge Friluftsliv III +1 Gode lekeområder, 
barnevennlig turområde og 
strandsone 

2 

Tettstedsutvikling Øverbygd sentrum IV, Ikke 
vurdert 

0 Liten ringvirkning for 
sentrum 

2 

Næring og 
sysselsetting 

Handels- og 
serviceytere 

IV, Ikke 
vurdert 

0 Marginal ringvirkning for 
lokalt næringsliv etter 
utbygging.  I 
utbyggingsfasen kan det gi 
positive ringvirkninger ved 
bruk av lokale foretak. 

2 

Kommunalt 
tjenestetilbud 

Brøyting av 
kommunal veg og 
renovasjon 

0 0 Privat veg og tilbud om 
renovasjon.  Nærmeste 
legekontor på Holt. 

1 

Transportbehov Kollektivtransport og 
privatbilisme 

IV, Ikke 
vurdert 

0 Mangelfullt kollektivtilbud, 
avhengig av privatbilisme. 

1 

Folkehelse Trafikksikkerhet 
Mulighet for fysisk 
aktivitet 

II 2 Verdifullt mangfoldig 
turområde hele året. 

2 

Samfunnssikkerhet og 
ROS 

Se tabell på neste 
side 

    

Strandsone Lille Rostavatn 
Tømmerelva 

II -1 Et av kommunens mest 
verdifulle friluftsområder ved 
Lille Rostavatn.  
Hyttebygging fører til 
privatisering av disse, men 
byggeforbud i strandsonen.  
Byggegrense offentlig veg. 
Byggegrense til Tømmerelva 
20 m 

1 



ROS analyse med tabell og tekst hentet fra Kommuneplanens arealdel, F9 Fritidsbebyggelse ved 
Lille Rostavatn.   

        OK, avklart – IA, ikke aktuelt – UN, utredes nærmere 

Særskilt vurdering av landbruksinteressene i området: 
Avsetningen ligger på en landbrukseiendom uten selvstendig jordbruksdrift. 
Jordbruksarealene er holdt i hevd ved bortleie. I området drives det med melk- og 
kjøttproduksjon storfe samt skogsdrift og arealet er klassifisert som et viktig 
landbruksområde. 
 
Tiltaket ligger innenfor et område som består av lett tilgjengelig middels og høg 
bonitets lauv- og barskog. Arealet er deler av et sammenhengende skogsområde 
velegnet for skogsdrift og som bør forbeholdes landbruket i framtida. 
Arealet er tilgjengelig via skogsvei og hele arealet kan fulldyrkes. 
 

Tema Kontrollert Merknad 

Naturgitte forhold   

a) Skredfare (stein, jord, leire og snø) 
www.skrednett.no 

OK  

b) Flom www.nve.no OK  

c) Tidevann www.math.uio.no/tidepred/ IA  

d) Radon http://radon.nrpa.no/ UN   

e) Værforhold (lokale fenomener) OK  

Infrastruktur   

a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til 
elektromagnetiske felt) 

OK  

b) Trafikk (transport av farlig gods, 
skipstrafikk/kaianlegg, luftfart/flyplass) 

IA  

c) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter 
(farlig industri, eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjon, 
propan og gass, syrer, 
avfallsdeponier/fyllplasser) 

IA  

d) Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og 
sjøsedimenter) 

UN  

Prosjektgitte forhold   

a) Utbyggingsrekkefølge IA  

b) Friområder og lekeområders plassering i 

forhold til mulig fare (sjø, elver, trafikk og 

kraftlinjer/transformatorer) 

UN   

c) Adgang til kollektivtrafikk IA  

d) uønskede snarveier IA  

e) reguleringsbestemmelser IA  

f) Tilrettelegging for nød etatene – 
brannforsyning – ajourføring av beredskap 

UN  

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold       til mulig 
fare (selve kilden og objekters 
plassering ved dette) 

UN  

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og 
terrengvinkler – autovern og gjerder 

UN  

http://www.skrednett.no/
http://www.nve.no/
http://www.math.uio.no/tidepred/
http://radon.nrpa.no/


0-alternativet:   
Hyttefeltet fremstår som det er i dag. Potensielle tomtekjøpere henvises til 
alternative regulerte felt ved Lille Rostavatn eller det kan bli en økning i søknad 
om dispensasjoner. 
 
Oppsummering og konklusjon:  
Lille Rostavatn er et attraktivt område for fritidsboliger der det skal satses på 
fortetting i følge planprogrammet. Området er allerede regulert, men har et godt 
potensiale for fortetting. 

 
 
 
Beskrivelse av endringene innenfor planområdet  
Eksisterende veger og stier vil være styrende for hvor de 8 tomtene legges, og 
parkeringsområder og lunneplass vil videreføres.  Ved plassering av de nye tomtene vil det også 
være viktig å ta hensyn til fjernvirkningen av feltet, spesielt sett fra vannet.  

Informasjon og videre saksgang 
Ved spørsmål, ta kontakt med utførende konsulent, se kontaktinformasjon nedenfor. 
 
Når innkomne merknader er vurdert og eventuelt innarbeidet i planen vil den bli oversendt til 
behandling i Målselv kommune. Dersom kommunens Plan- og næringsutvalg mener at 
grunnlaget er tilstrekkelig, blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Dette blir varslet gjennom 
annonsering og kunngjøring på hjemmesiden til Målselv kommune samt skriftlig til samtlige på 
adresselisten. Fristen for å gi uttalelse til planforslaget vil da være minimum seks uker 

Merknader til oppstarts melding 
Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen gis skriftlig 
til Arkitekt Kjersti Jenssen AS, Alapmoveien 583, 9334 Øverbygd eller via epost 
kjersti@kjerark.no.  Nærmere opplysninger kan avklares på mobil 95454577.   

Kopi av merknad skal også sendes kommunen.  Frist for merknader er 15. juni 2021. 

 

Vennlig hilsen 

Kjersti Jenssen 
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Adresseliste for detaljregulering Rostad Hyttefelt  
Ajourført 06.05.21 
 

1. Myndigheter med innsigelseskompetanse etter Plan - og bygningsloven  

� Fylkesmannen i Troms og Finnmark, fmtfpost@fylkesmannen.no 
� Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Region Nord; nve@nve.no  
� Sametinget, samediggi@samediggi.no   
� Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no 
� Troms og Finnmark Fylkeskommune, postmottak@tffk.no 
 

2. Andre lokale høringsinstanser  

�  Indre Lille Rostavatn Hytteforening hans.petter.kvaal@samskipnaden.no 
�  Eldrerådet, Eva Hage, eva-hage@hotmail.com  
� Forum for Natur og Friluftsliv – Troms, troms@fnf-nett.no  
� Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser, Mildrid Pedersen, hpeder@online.no  
� Kongsvoldtunets venner v/ Nina Takvannsbukt, Takvassveien 212, 9334 Øverbygd 
� Lainiovuoma sameby v/Aslat Simma, aslatsimma@gmail.com 
� Lille Rostavatn fiskeforening v/ Øystein M. Rostad – rostavatnfiskeforening@gmail.com  
�  Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt, mauken-tromsdalenrbd@outlook.no  
� Midt-Troms Friluftsråd, mft@bardu.kommune.no     
� Naturvernforbundet Troms, troms@naturvernforbundet.no  
� Nord-Senja reinbeitedistrikt, Deavddis/Dividalen v/Per Mathias Skum, Bukkemoveien 281, 
    9372 Gibostad 
� Norges arktiske universitetsmuseum v/ marinarkeologisk ansvarlig, postmottak@uit.no  
� Rostadalen camping, Rostadalen, 9334 Øverbygd 
� Tamok - Rosta reinbeitedistrikt/ Könkämä sameby v/ Nils Vasara - Hammare,   
    vasarahammare@gmail.com  
�  Telenor servicenett for Nettutbygging, kabelnett@telenor.com  
�  Troms Kraft Nett AS, kunde@tromskraft.no  
� Troms Turlag, troms@dnt.no  
�  UL Freidig i Rostadalen elinrostadmo@hotmail.com 
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3. Hjemmelshavere 

�  89/1/1  Oddvar Bjørnulf Rostad, Rostadalsveien 1205, 9334 Øverbygd 
�  89/5,9 Bjørnar Helmer Rostad, Rostadalsveien 1368, 9334 Øverbygd bj-he-ro@online.no 
�  89/17 Eilif Kristian Bendiksen, Mellomlia 27, 9300 Finnsnes 
�  89/18 Bente Ellinor Nilssen og Leif Bjørnar Hansen, Båtmannsvegen 15, 9014 Tromsø 
�  89/20,24 Bente Christensen og Arild Sandvik, Skårungevegen 28, 9014 Tromsø  

Arild.Sandvik@gmail.com 
�  89/26 Torild Dagfrid og Jan Indrevik, Langsundveien 17, 9010 Tromsø 

indrevi@online.no 
�  89/27 Anne Lise Kjeldsen Tanke og Trond Tanke, Rubinvegen 3, 9022 Krokelvdalen 
  a-tanke@outlook.com og t-tanke@outlook.com 
�  89/31 Tor Ovesen, Nedre Bakkejord 76, 9310 Sørreisa 
�  89/35 Turid Skjelstad Bakkevoll, Jonas Lie gate 11, 9009 Tromsø 
�  89/37 Personalorganisasjon Telenor i Tromsø, V/ Greta Krane 
  greta.krane@no.relacom.com   
�  89/38 Guro og Grim Bjørnstad, Ruglandveien 147, 1359 Eiksmarka 
�  89/40 Anette S Steinert og Øystein Kittel Moe, Conrad Holmboes veg 7, 9011 Tromsø  
  oymoe@outlook.com 
�  89/41 Jonny Johansen, Tindveien 11, 9325 Bardufoss 
�  89/52 Lillian Lorentsen Drage og Steinar Drage, Smørblomstveien 42,  

9102 Kvaløysletta drage.steinar@gmail.com 
�  89/55 Per Ivar Molund, Langnestoppen 10, 9016 Tromsø per@biltrend.no 
�  89/56 Grethe Lill Jessen, Trollringen 60, 9016 Tromsø arvsm@online.no 
�  89/57 Solveig Holte Johansen og Ulf Johansen, Borgåsveien 13, 9011 Tromsø 

solvulf@frisurf.no 
�  89/58 Siv Nina og Bjørn Ove Emaus, Postboks 37, 9049 Nordkjosbotn 

bemaus@online.no 
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