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Forord 
 

Asplan Viak har vært engasjert av Tromsø Ice Domes AS for å utarbeide detaljregulering for Rosta – 
Lille Rostavatn i Målselv kommune. Planen skal legge til rette for turistformål. Konkrete tiltak som 
ønskes etablert i området er 40 hytter for utleie, restaurant/servicebygg, ansatthybler, parkering og 
hundegård med tilhørende bygg. Det skal i tillegg tilrettelegges for ishotell. 

 

 

 

Tromsø, 21.10.2019 

 

 

 

Hanne Skeltved Claire Kvalheim Kieffer 
Oppdragsleder/kvalitetssikrer Arealplanlegger 
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1. BAKGRUNN 

1.1. Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for turistformål. Konkrete tiltak som ønskes etablert i 
området er 40 hytter for utleie, restaurant- og servicebygg, boligbygg til ansatte, parkering og 
hundegård til vinterbruk. Planen skal legge til rette for mulig bygging av ishotell.  

1.2. Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Tromsø Ice Domes AS og har engasjert Asplan Viak AS for utarbeiding av 
detaljreguleringsplanen. 

Planområdet er del av eiendom 1924-95/1 og er i dag eid av Statskog. Tiltaket skal plasseres på 
festetomt. Avtale er under utarbeidelse. 

1.3. Krav om konsekvensutredning 

Under oppstartsmøtet med kommunen ble planen vurdert i forhold til forskrift om 
konsekvensvurdering vedlegg I og II. Planen vurderes å ikke falle inn under punkt A, 12 c) «Feriebyer, 
hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging». Ut ifra forskriftens ordlyd og 
veiledning tolkes det til at dette gjelder større anlegg enn det tilrettelegges for i denne planen. Punkt 
2 d) om boring etter vannforsyning står under kapittelet om utvinningsindustri. I dette tilfellet er det 
snakk om boring etter drikkevann for et mindre anlegg og faller derfor ikke inn under kravene.  

Ved varsel om oppstart, ble det mottatt innspill fra både NVE og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 
som ikke er enig i denne vurderingen. Tiltaket inngår ifølge dem i KU-forskriftens vedlegg II, punkt 11 
bokstav j «Næringsbygg, (…) bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 
formål» og punkt 12 bokstav c: «Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 
utbygging.» Tiltaket vil kunne få virkninger for reindriftsnæringa, jord- og skogbruk, nasjonalt viktig 
naturmangfold, samt et område som er særlig viktig for friluftsliv, jf. KU-forskriftens § 10, 3.ledd 
bokstav b og d. Det vil ikke være nødvendig å utarbeide planprogram, jf. KU-forskriftens § 8. 

Konsekvensene av tiltaket på disse temaene vil derfor bli utredet i plandokumentet. 

2. PLANPROSESSEN 

Formelt oppstartsmøte med Målselv kommune ble holdt 16.08.2019. Varsel om oppstart ble 
annonsert og sendt ut til berørte grunneiere, naboer og myndigheter 03.09.2019 med høringsfrist 
30.09.2019. Det ble mottatt 15 innspill ved varsel om oppstart (innspill og kommentarer til innspillene 
er gjengitt i kapittel 8). 

Etter innspillene fra varsel om oppstart er det vurdert at deltakelse i planforum er ønskelig i løpet av 
planprosessen. Det vil i tillegg holdes særskilte møter med svenske reindriftsutøvere i prosessen. 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1. Overordnede planer 

Området er avsatt til LNFR-formål i kommuneplans arealdel for Målselv kommune vedtatt 31.12.2012. 
Planforslaget er derfor ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Det er ingen gjeldende 
reguleringsplaner innenfor planområdet.  
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Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Kilde: Målselv kommune. 

3.2. Statlige planretningslinjer og føringer  

3.2.1. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, 1994 
Retningslinjene gjelder for LNFR-områder innenfor nedbørfeltet for Målselva. 

Dette innebærer bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien for landskaps-bilde, naturvern, friluftsliv, 
vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Friluftslivsverdien skal sikres, særlig i områder nær 
befolkningskonsentrasjoner. Det betyr også å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk 
og reindrift mot nedbygging der disse interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket. 

3.2.2. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 2014 
De rikspolitiske retningslinjene har bl.a. som mål at det skal legges til grunn effektiv ressursutnyttelse, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Relevant for dette planarbeidet er god 
ressursutnyttelse, gode og sikre løsninger for myke trafikanter og tilrettelegging for verdiskaping og 
næringsutvikling. 

3.2.3. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 2018 
Formålet med planretningslinjene er å bidra til reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig 
energiomlegging og bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene. Relevant for 
dette planarbeidet er å planlegge for klimavennlige løsninger samt å vurdere om klimaendringene gir 
et endret risiko- og sårbarhetsbilde bl.a. i områdene som kan være utsatt for flom. 

4. PLANDOKUMENTER 

4.1. Juridisk bindende dokumenter 

• Plankart datert 18.10.2019 
• Planbestemmelser datert 21.10.2019 
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• Planbeskrivelse datert 21.10.2019 

4.2. Vedlegg til planen 

• ROS-analyse, datert 21.10.2019 
• Naturmangfoldrapport: Kartlegging av naturverdier i forbindelse med detaljregulering for 

Rosta – Lille Rostavatn, Målselv kommune, Anders Breili, 29.09.2019. 
• Plan og profil for mulig privat atkomstveg og undergang, datert 18.10.2019 
• Situasjonsplan utarbeidet av Snorre Stinessen, datert 17.10.2019 

5. DAGENS SITUASJON 

5.1. Beliggenhet i kommunen 

Området ligger mellom Rostadnes og Maristad på sørsiden av Lille Rostavatn i Målselv kommune. 
Planområdet er på ca. 223 840 m2 og ligger innenfor eiendommen gnr/bnr 95/1 mellom to 
eksisterende hytter. Eiendommen eies i dag av Statskog SF. Tiltakshaver inngår avtale med Statskog 
for å bli fester på eiendommen. 

Planområdet er innskrenket siden varsel om oppstart. 

 
Figur 2: Planavgrensning. Planområdet ligger ved Lille Rostavatn. 
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Figur 3: Planavgrensning 

5.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området ligger slakt nord-/nordøstvendt i høydelaget 100-175 moh. Området grenser i nedkant mot 
Lille Rostavatn. Det er ingen bebyggelse og anlegg innenfor planområdet i dag. Området er dekket av 
skog og myr og grenser til en bekk sør i planområdet. Rostadalsveien (fv. 7824) fra Øverbygd mot 
Rostadalen går gjennom nedre del av planområdet. Forøvrig går det en høyspentlinje gjennom øvre 
deler av planområdet. Det ligger enkelte fritidsboliger nær planområdet, i hovedsak langs bredden av 
Lille Rostavatn. Området er ellers relativt lite berørt av tekniske inngrep. Det er i nyere tid etablert en 
trasé for traktor gjennom i østlige deler av planområdet, opparbeidet en velteplass langs hovedvegen, 
samt utført noe hogst. I deler av området er det enkelte eldre spor av grøfting av myr. 

5.3. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Sametinget befarte området høsten 2019 
og fant heller ingen samiske kulturminner innenfor planområdet. 

5.4. Naturverdier  

Planområdet er innenfor verneplan for Vassdrag for Målselva. For å kunne ta vare på verneverdiene 
bedre, også i forhold til andre typer inngrep enn vannkraftutbygging, er det utarbeidet rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag. Retningslinjene gjelder et vassdragsbelte som omfatter 
vannstrengen (hovedelver, sidebekker, sjøer og tjern) og et område på inntil 100 meters bredde ut fra 
vannstrengen. Retningslinjene gjelder også andre deler av nedbørfeltet der det er dokumenterte 
verneverdier. 



 

 

 

side 10 av 54 
 

 
Figur 4: Verneplan for Vassdrag tegnet inn i blått (kilde: NVE). Planområdet er innenfor den røde sirkelen. 

Lille Rostavatn bekkefelt har god økologisk tilstand og ukjent kjemisk tilstand (kilde: vann-nett). Lille 
Rostavatn har god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand (kilde: vann-nett). I regional 
forvaltningsplan 2016-2021 for vannregion Troms (vedtatt 11.12.2015) er Lille Rostavatn klassifisert 
med svært god økologisk tilstand og ingen risiko for vannforekomsten. Det økologiske miljømålet var 
klassifisert i svært god tilstand. 

 
Figur 5: Vanntilstand (kilde: Miljøstatus) 

Figur 5 viser status for klassifisering av vanntilstand i vannforekomstene per oktober 2019. I dagens 
situasjon er vanntilstanden god i både bekken i planområdet samt ved Lille Rostavatn. 
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5.5. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Lille Rostavatn er et mye brukt friluftsområde og utfartsområde, spesielt sommerstid. Vannet og 
strandsonen blir brukt av fritidsbebyggelse og campingplassen. Ved Vidjebukta på innerenden av 
vannet er det en fin badestrand og danseplatt der det arrangeres plattdans hver sommer. Ved 
Kongsvoldtunet Bygdetun finner man natursti, badeplass og utgangspunkt for tur til Rostakulen og 
Rostafjelet. Lombola og Lombolnes er idylliske områder som er godt egnet for kanopadling. 
Rostavatnet med Kongsvoldtunet ble i 2015 kåret til kommunens mest attraktive friluftsområde (kilde: 
Miljødirektoratet).  

Det er ikke registrert tilrettelagte turveier eller stier innenfor planområdet. 

Lille Rostavatn er klassifisert som et svært viktig friluftsområde. Alle bygg skal etableres på oversiden 
av vegen, og strandsonen skal holdes åpen for allmenn ferdsel året rundt. 

 
Figur 6: Kartlagte friluftsområder - typer (kilde: Miljødirektoratet) 
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Figur 7: Kartlagte friluftsområder – verdier (kilde: Mijødirektoratet) 

Rostavatnet er i tillegg registrert som en anadrom fiskestrekning (kilde: TromsAtlas). Dette betyr at 
vannet kan inneholde anadrome fiskearter (ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på 
næringssøk og tilbake til ferskvann for gyting). 

 
Figur 8: Anadrom fiskestrekning tegnet inn med blå skravur (kilde: TromsAtlas) 

5.6. Trafikkforhold 

Adkomst til planområdet gjøres via Rostadalsveien (Fv.7824). Vegen har en ÅDT på 65 og har en 
fartsgrense på 80km/t. Det er registrert en trafikkulykke i området (1983, utforkjøring på rett 
strekning).  (Kilde: Statens Vegvesen). 
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Nærmeste bussholdeplass er Maristad som betjenes av linje 313 mellom Øverbygd og Rostadalen med 
en avgang i hver retning på skoledager. 

5.7. Grunnforhold 

Planområdet stiger fra Lille Rostavann på kote 102 i nord, nordøst til om lag kote 170 mot sør, sørvest.  

Ifølge NGUs berggrunnskart (www.ngu.no) består bergartene i området av glimmerskifer, stedvis med 
kvartsitt, marmor og amfibolitt, tilhørende Senjadekket. Det er registrert bergblotninger som består 
av granatglimmerskifer og kalkglimmerskifer. Lenger sørøst, ved Maristad, er det registrert kvartsitt, 
meta-arkose og langs nordsiden av Rostavannet er det registrert marmor. 

 
Figur 9:  Utsnitt fra NGUs berggrunnskart (www.ngu.no) - Glimmerskifer vist med lys grønn, kvartsitt med gult 

og marmor med blått 

Løsmassene i hele den sentrale delen av planområdet er ifølge NGU i hovedsak forvitringsmateriale, 
som er definert som løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen, 
med gradvis overgang til underliggende fast fjell. Rundt området med forvitringsmateriale, er det 
angitt morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunn. Slik løsmasse er definert 
som materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Den er vanligvis hardt sammenpakket, 
dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Dette er områder med grunnlendte 
moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, 
men den kan helt lokalt være noe mer. 

Innledende kjennskap til området tyder også på at det er relativt tynt løsmassedekke i det aktuelle 
området. I området finnes en del små bergvegger som består av granatglimmerskifer og 
kalkglimmerskifer. Det er registrert fuktsig og innslag av myr. 

Området ligger over marin grense, slik at forekomst av marin leire ikke forventes. 

http://www.ngu.no/
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På grunn av antatt tynt løsmassedekke, er grunnen vurdert som lite egnet med tanke på 
infiltrasjonsevne. Ved Lombolneset er det elveavsetninger; der er infiltrasjonsevnen vurdert som god 
(kilde: NGU). 

 
Figur 10: Utsnitt fra NGUs løsmassekart (www.ngu.no). Tynn morene vist med lys grønn, forvitringsmateriale 

vist med lilla 

5.8. Landbruk 

Det er ikke registrert dyrkbar jord i området. 

Det er tinglyst utmarksbeite på eiendommen. Det har ikke vært beite i drift de siste årene. 

5.9. Skogbruk 

Det drives skogbruk innenfor planområdet. Skogbonitet er et mål for arealets evne til å produsere 
trevirke. Innenfor planområdet er skogboniteten lav til middels (kilde: Nibio). Dominerende treslag i 
området er furu og bjørk. Rogn forekommer spredt, i tillegg til enkelte trær og busker av selje og osp. 
Stedvis forekommer fuktige sig og høystaudepartier med større innslag av gråor og selje. I busksjiktet 
forekommer partivis einer og vier i fuktige partier. Det er generelt lite liggende dødved. Svært 
sparsomme innslag av stående dødved i form av furugadd/kelofuru og høystubber ble imidlertid påvist 
under befaring i området. Området som helhet fremstår som en del påvirket av eldre hogster og 
skogen er i hovedsak biologisk ung skog. 

http://www.ngu.no/
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Figur 11: Skogbonitet (AR50). Kilde: Nibio 

5.10. Reindrift 

Området ligger i reinbeitedistrikt 28 Dividalen, men er ikke registrert som vinterbeiteområdet til norsk 
reinbeitedistrikt (kilde: Nibio). Området er ellers registrert som konvensjonsområde for svensk 
reindrift. Dette betyr at i henhold til Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige fra 1972 kan 
området benyttes til beite for svensk rein. 

 
Figur 12: Planområdet inngår ikke i vinterbeite eller høstvinterbeite til reinbeitedistrikt 28 (kilde: Nibio) 
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Figur 13: Området ligger innenfor konvensjonsområde for svensk reindrift (svart skravering) og er en del av 

reinbeitedistrikt 28 Dividalen, samt Lainiovuoma sameby. Kilde: Nibio 

Planområdet ligger innenfor hovedkalvingsland for det svenske reinbeitedistriktet Lainiovuoma og er 
også vår- og sommerbeiteområder for dette distriktet. Vår- og sommerbeite foregår i perioden april til 
september. Ved vårbeite er kalvningsland spesielt var for ytre forstyrrelser. Området er generelt et 
godt vår- og sommerbeiteområde fordi det flere steder blir tidlig bart om våren. Dette fører til at 
simlene kan hvile og beite energieffektivt før kalvingstiden. Det er en fordel for kalvingen om simlene 
er utvilte og i god form. Dette er en var tid for simlene som lett kan bli forstyrret. Jevnlige forstyrrelser 
påvirker simlenes kondisjon som kan føre til at de aborterer fosteret for å selv overleve. På sommeren 
er området frodig, dette fører til at reinen holder seg der i ro helt til sent på høsten. Lainiovuoma har 
per dags dato 8700 rein som bruker området.  

Når det gjelder selve planområde, ligger dette i skyggesiden og blir ikke bart spesielt tidlig. I år ble 
planområdet bart etter 1.juni. I møtet mellom tiltakshaver og styret i Lainovuoma sameby 04.04.2019, 
ble det kommentert at det bare var sporadiske tilfeller med rein innenfor planområdet siden de 
hovedsakelig oppholder seg nærmere fjellakselen. 

 
Figur 14: Utsnitt fra svenske reindriftskart (Kilde: Irenmark). Planområdet ligger innenfor rød sirkel. 



 

 

 

side 17 av 54 
 

5.11. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Det går en bekk gjennom planområdet som ligger innenfor aktsomhetssonen for flom. Strandsonen til 
Lille Rostavann er også innenfor aktsomhetsområdet for flom. Elvenettet til NVE samsvarer ikke med 
faktisk plassering av bekken; aktsomhetsområdene for flom langs bekken vurderes derfor som 
feilplassert. I planen er det tegnet inn faresoner for flom langs faktisk plassering av bekk. 

Det aktuelle reguleringsområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområdene for noen av rastypene fra 
bratt terreng, hverken snøskred, steinsprang eller jord- og flomskred. 

Området ligger over den marine grensen og det er derfor ikke risiko for kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet. 

Som grunnlag for den videre planleggingen av området er det planlagt grunnundersøkelser i form av 
prøvegravinger i området. 

Det går en høyspentledning på 22 kilovolt gjennom planområdet. Det er en byggeforbudssone på 
minimum 6 meter, målt vannrett fra nærmeste faseleder til nærmeste bygningsdel (kilde: «Bygging 
nær elektriske anlegg», Troms Kraft, april 2017). Nødvendig sikkerhetssone avsettes i henhold til 
gjeldende veileder. For øvrig ingen forhold som tilsier fare for samfunnssikkerhet eller beredskap. 

6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1. Planlagt arealbruk 

Planen tilrettelegger for å etablere 40 hytter for utleie, et servicebygg med restaurant, hundegård med 
tilhørende bygg, parkeringsplasser og et hybelbygg for ansatte. Det legges i tillegg til rette for mulig 
bygging av ishotell. Mest mulig eksisterende vegetasjon skal bevares. 

Hyttene skal ha ett soverom og bad. Hyttene skal være i ett med de naturlige elementene og skal 
«skjules» i skogen. Servicebygget skal ha restaurant og andre servicefasiliteter.  

Anlegget vil kunne gjeste 80-140 besøkende og vil kunne skape rundt 60 årsverk. Anlegget er tenkt 
åpent hele året. Det forventes flest besøkende på vinteren. Det vil bli lagt vekt på å få inn lokal 
arbeidskraft, samt bruke lokale entreprenører og leverandører så langt det er mulig. Dersom ansatte 
har behov for det, vil det legges til rette for et hybelbygg (rundt 20 hybler) slik at de kan bo ved 
anlegget. 

Hundegården er tenkt brukt om vinteren (november - april) med plass til ca. 100 hunder. For å ta 
hensyn til reindriften i området er det i planen stilt krav om at hundene blir flyttet innen vårflyttingen 
av rein starter. 

Hundegården er tenkt plassert nedenfor en rygg i landskapet for å skjermes fra omkringliggende hytter 
og andre brukere av nærliggende områder.  

Hundekjøring vil kun foregå på vinterstid dersom det er tilstrekkelige frost og snøforhold for å ikke 
påvirke eksisterende vegetasjon. Ettersom forholdene kan variere fra år til år, vil eventuelle løyper 
kunne variere fra år til år. Kjøring vil forholde seg til eksisterende lover og vil kun gjøres etter avtale 
med grunneier.  
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Figur 15: Illustrasjon av hytter og servicebygg i terrenget (Utarbeidet av arkitekt Snorre Stinessen) 

6.2. Reguleringsformål 

Reguleringsformålene er fritids- og turistformål på oversiden av fylkesvegen og friluftsformål på 
nedsiden mot Lille Rostavatn. Vegen og undergangen blir regulert til vegformål. 

 

Figur 16: Plankart 
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6.3. Bebyggelsens plassering og utforming 

Anlegget legges i et naturområde, og skal tilpasses landskapet. Bebyggelsen vil tilpasses landskapet på 
en god måte både med hensyn til arkitektur og plassering.  

Det er blitt utarbeidet 3D- illustrasjoner av hyttene og servicebygget. Disse gir ikke et riktig bilde av 
behandlingen av vegetasjon og trær. Mest mulig vegetasjon bevares. Hyttene vil enkelt kunne tilpasses 
landskapet rundt. Større bebyggelse vil også tilpasses terrenget. Det skal ikke kjøres bil til hyttene; stier 
vil bli tilrettelagt frem til hyttene for å bevare vegetasjon og trær.  

Bebyggelsen plasseres på oversiden av vegen (dette ivaretar dermed kommuneplanens arealdel som 
angir 100-meters byggegrense for Lille Rostavatn med unntak der offentlig veg er lokalisert nærmere; 
der er offentlig veg byggegrense.). Bebyggelsen vil i tillegg plasseres minst 15-meter fra senterlinje veg 
(dette ivaretar byggegrensen mot fylkesveg), byggegrensen er tegnet inn på plankartet.  

 

Figur 17: Hytter. Snitt og fasade. (Utarbeidet av arkitekt Snorre Stinessen) 

 
Figur 18: Illustrasjon av en hytte. (Utarbeidet av arkitekt Snorre Stinessen) 
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Figur 19: Illustrasjon av hyttene. (Utarbeidet av arkitekt Snorre Stinessen) 

 
Figur 20: Illustrasjon av servicebygg og hytter. (Utarbeidet av arkitekt Snorre Stinessen) 

 

Figur 21: Snitt av servicebygg og hytter. (Utarbeidet av arkitekt Snorre Stinessen) 
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 Maks utnyttelse som tillates innenfor BFT er %BYA=2,5. Dette tilsvarer 4968 m2. Bebyggelsen som 
planlegges innenfor området er: 

Type bygg Tiltenkt BYA (m2) Maks tillatt høyde (m) 

40 hytter Ca. 70 m2 per hytte 8 meter fra sokkel 

Bygg i tilknytting til hundegård Ca. 200 m2 samlet 6 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng 

Servicebygg Ca. 1200 m2 8 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng 

Boligrigg Ca. 270 m2 6 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng 

Tekniske anlegg, ishotell og parkeringsareal inngår ikke i BYA. Maks tillatt fotavtrykk på ishotellet er 
1000 m2. Ishotellet kan være opptil 11 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

6.4. Parkering 

Parkeringsplass skal opparbeides med dekke som er tilpasset naturen omkring, for eksempel 

grusdekke. Det skal legges til rette for parkeringsplasser for besøkende ved innkjøring til området. I 
tillegg legges det til rette for parkeringsplasser ved hybelbygget for de ansatte. Ved servicebygget skal 
det tilrettelegges for universelt utformede parkeringsplasser, parkeringsplass for buss og for 
varelevering. 

De fleste gjestene kommer med turistbuss. Det vil legges til rette for minst: 

- 3 P-plasser for buss 
- 3 universelt utformede P-plasser 
- 1 P-plass til varelevering 
- 30 andre P-plasser. 

6.5. Vann, avløp og overvannshåndtering 

6.5.1. Avløp 
Utbygger ønsker å bygge ishotell, hytter og restaurant/servicebygg i et område hvor det i dag ikke er 
offentlig avløp. Avløpet må håndteres lokalt med en renseløsning som er god nok til å tilfredsstille 
kravene i forurensningsforskriften kapittel 13. Dette kan gjøres med bruk av slamavskiller og 
infiltrasjon av avløpet fra denne. Infiltrasjon kan gjøres enten i eksisterende masser eller det må bygges 
opp egnet filtermedium for infiltrasjon. Det må gjennomføres grunnundersøkelser for å avdekke 
kornfordeling og mektighet av løsmassene på stedet før det kan bestemmes om stedlige masser kan 
benyttes.  

6.5.2. Overvann 
Overvann håndteres lokalt og ledes til terreng. Det må sees på behov for etablering av stikkrenne under 
Rostadalsveien, Fv. 7824. Utbygging må ikke medføre oppdemming av overflatevann mot eksisterende 
veikropp.  

6.5.3. Vann 
Utbygger har både behov for drikkevann til de 40 hyttene, til spisesalen/restauranten og til 
boliganlegget for de ansatte. En dimensjonering av maks samtidig vannforbruk, i henhold til 
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Normalreglementet gir et estimert forbruk på 2,2 l/s. I tillegg må det påregnes vann til selve ishotellet, 
da det må produseres tilstrekkelig is. Vannmengden for anlegget vil derfor overgå 10 m3/døgn. I 
henhold til drikkevannsforskriften krever anlegget derfor plangodkjenning fra Mattilsynet i henhold til 
drikkevannsforskriften §18. Godkjenning fra Mattilsynet må foreligge før det kan gis byggetillatelse. 
Plangodkjenningen utløser en rekke øvrige krav til kildevurderinger og prøvetaking og utbygger må 
kontakte fagkyndig rådgiver for nødvendig utredning, prøvetaking og søknad. 

Det er to mulige kilder for uttak av drikkevann, Lille Rostavatn eller grunnvannsbrønn. Det anbefales 
at det undersøkes mulighet for etablering av grunnvannsbrønn inne på utbyggers eiendom. Dette må 
utføres av fagkyndig rådgiver innenfor hydrogeologi. Dersom det er grunnvann av tilstrekkelig 
kapasitet og kvalitet kan brønn etableres uten særskilt rensetrinn. Brønnen må kunne levere 10 
m3/døgn og vannkvaliteten må være av en slik art at det ikke utløser krav om rensing i henhold til 
drikkevannsforskriftens bestemmelser. Det må foretas risikoanalyse av kilden og analyser av 
drikkevannet for å avdekke eventuelt behov for vannbehandling. Vannforsyningen skal registreres hos 
Mattilsynet i henhold til drikkevannsforskriften §17. Dersom det ikke er mulig å etablere brønn på 
utbyggers egen eiendom må det inngås særavtale om rettighet for etablering av brønn på annen 
hjemmelshavers grunn.  

Om grunnvann ikke er en mulighet må Lille Rostavatn vurderes som kilde. Ettersom vannuttaket 
utløser kravene i drikkevannsforskriften §18, må det gjøres en komplett vurdering av vannkilden med 
hensyn på tilrenning, råvannskvalitet og hvilken påvirkning uttaket vil ha på kilden. Inntaket må legges 
under sprangsjiktet på vannkilden og ut fra resultater av bakteriologisk og eventuelt kjemiske 
vannprøver må det velges rensetrinn på vannet som gjør vannverket godkjent i henhold til 
drikkevannsforskriften.  

For både grunnvannskilder og overflatevann skal ingen av tiltakene medføre skader eller ulemper for 
allmenne interesser. Dersom uttak av vann blir så høyt at allmenne interesser blir påvirket, kan dette 
utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Uavhengig av løsningene som velges skal dyr holdes 
unna nedslagsfeltet for å forhindre forurensning. 

6.6. Trafikkløsning 

Adkomst til planområdet gjøres via Rostadalsveien (Fv.7824). Vegen er lite trafikkert, så tiltaket vil 
medføre en lett økning av trafikken i området. 

Stoppsikt kravene for uregulerte T-kryss er 105 meter, for forkjørsregulert T-kryss er stoppsikten 126 
meter (i hht. Håndbok N100 Veg- og gateutforming utgitt i 2019 av Statens vegvesen). 

Trafikksikkerhet er ivaretatt i planen; siktkrav og kryss dimensjoneres og utformes etter gjeldende 
normaler og håndbøker for utforming av veg- og gatekryss.  

Det er i tillegg tilrettelagt for en undergang under fylkesveien i planen som kan bli opparbeidet på sikt. 

6.7. Universell utforming  

Fellesarealene for reiselivsanlegget vil tilfredsstille alle krav til universell utforming i henhold til 
gjeldende forskrift. Servicebygget bygges på et plan og vil være universelt utformet. Adkomst fra 
bussparkering og universelt utformet parkeringsplass og frem til servicebygget vil også være universelt 
utformet med bl.a. akseptable stigningsforhold. 

6.8. Uteoppholdsareal 

 Det skal ikke kjøres bil til hyttene. Fra servicebygget skal det opparbeides sti frem til hyttene. 
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Tiltaket tilpasses naturen og eksisterende vegetasjon bevares der det er mulig. Noen trær vil måtte 
felles for å kunne bygge ut området. 

Nedenfor fylkesvegen tilrettelegges det for friluftsliv, med bl.a. sti og bålplass som kan brukes av 
allmennheten uavhengig av om de er besøkende på anlegget eller ikke. En tilrettelagt bålplass vil sette 
mindre spor på naturen enn om alle som bruker området lager hvert sitt bål. 

Det tenkes å legge til rette for bålplass på ryggen i terrenget ved hundegården. Sti til denne vil også 
tilrettelegges. 

6.9. Kulturminner 

Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Dersom det under arbeidet 
likevel blir oppdaget gjenstander eller andre spor av kulturhistoriskbetydning skal arbeidet stoppes og 
kulturvernmyndighetene varsles, jfr. gjeldende lover om kulturminner.  

Ved varsel om oppstart ønsket Sametinget å befare området for eventuelle kulturminner. Konklusjoner 
fra befaringen vil komme i løpet av planprosessen. 

6.10. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

I forbindelse med detaljreguleringsplan er det utført en risiko og sårbarhetsanalyse. Denne er utført i 
tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og 
etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og 
bygningsloven §4-3).  

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste, tilgjengelige 
temakart og overordnede ROS-analyser:  

• Flom i sjø og vassdrag  
• Skogbrann/lyngbrann  
• Brann i bygninger og anlegg  
• Større ulykker (bl.a. veg)  

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. Vurdering 
av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og faglig skjønn. 
Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med kategoriene grønn, gul og 
rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule 
områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.  

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak.  

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende tiltak 

 
Liv/ helse Stabilitet 

• Materielle 

verdier 

 

Flom i sjø og vassdrag 

   • Faresoner tegnes inn i plankartet. 

• Bygg med personopphold skal ikke plasseres i 
flomsonene. 

• Hundegård skal ikke plasseres i flomsone. 

• Gode rutiner for plukking av hundeavføring. 

Skogbrann/lyngbrann 

   • Brannfarlige aktiviteter utføres ikke dersom det er 
stor skogbrannfare. 

• Gode prosedyrer ved brann på anlegget. 

• Informasjon om skogbrannfare til gjester. 
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Brann i bygninger og anlegg 

   • Brannsikre løsninger på kjøkken. 

• Bygg skal dimensjoneres i henhold til gjeldende 
forskrifter. 

• Gode prosedyrer ved brann på anlegget. 

Større ulykker (veg, bane, luft, sjø) 

   • Krav til sikt ivaretas i plankart og bestemmelser. 

• Kryss utformes etter gjeldende vegnormal. 

 

Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen å 
være akseptabel. 

6.11. Rekkefølgebestemmelser 

Kommunen stiller krav om teknisk plan før rammetillatelse gis. Det vil i tillegg ikke kunne gis 
brukstillatelse av turistanlegget før El-forsyning, avfallshåndtering, vann og avløp inkludert 
renseanlegg og løsning for overvann er etablert. 
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7. VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

7.1. Overordnede planer 

Området er avsatt til LNFR-formål i kommuneplans arealdel for Målselv kommune vedtatt 31.12.2012. 
Planforslaget er derfor ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. 

7.2. Landskap 

Byggene skal tilpasses landskapet. Ny adkomstveg og undergang vil få estetiske konsekvenser for 
landskapet på de områdene som må graves eller skjæres. 

7.3. Verneverdi 

Målselvvassdraget er et vernet vassdrag. Planområdet ligger innenfor det vernede området. 
«Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag» definerer prinsipper som skal legges til grunn for 
planlegging og tiltak innenfor nedbørsfeltet for vernede vassdrag. Planområdet ligger i et 
vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor nærområdene består av utmark 
og skogbruksområder med spredt bebyggelse. Planforslaget legger opp til at hovedtrekkene i 
landskapet skal opprettholdes ved at bebyggelsen tilpasses terrenget og vegetasjon opprettholdes så 
fremt det er mulig. Kantvegetasjonen langs vannstrengene skal bevares. For å ivareta leveområder for 
truede plantearter i området er det lagt inn hensynssoner for bevaring av naturmiljø. Der skal inngrep 
og hogst ikke tillates.  

7.4. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

7.4.1. Naturverdier 
I vannregionen Troms er det ikke fastsatt strengere miljømål for noen vannforekomster enn standard 
miljømål i henhold til vannforskriften. Disse er definert i Regional forvaltningsplan for vannregion 
Troms (2016-2021) med tilhørende tiltaksprogram.  For overflatevann skal tilstanden beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk 
og god kjemisk tilstand. 

Relevante tiltak som kan påvirke vannmiljøet i vannforekomstene kan blant annet være vannuttak, 
urban utvikling og avrenning. 

Før vannuttak gir effekt på vanntilstanden eller naturmangfold i Lille Rostavatn må det tas ut så store 
mengder vann at vannstanden synker. Snøproduksjon tar maksimalt ut 300 L/min i en begrenset 
periode på 10-15 dager i året. At et uttak av vann til snøproduksjon kan føre til senkning av 
vannstanden virker lite trolig og vurderes til å ikke påvirke vannmiljøet betydelig. 

Avrenning fra hundegården vil kunne gi økt næringstilførsel til fuktsigene i området. Konsentrasjon av 
hundeavføring vil være størst på hundegården. Hundene skal bare være på området om vinteren. Det 
skal etableres gode rutiner for fjerning for å begrense mulig avrenning og forurensning av området. 
Det vurderes at tiltaket ikke vil påvirke vannmiljøet i Lille Rostavatn betydelig. 

Det skal ikke reguleres hundeløyper, men eventuell hundekjøring kan foregå på allemannsretten etter 
tillatelse fra grunneier. Hunder foretrekker å gjøre fra seg når de står stille og ikke når de løper. 
Eventuell hundeavføring under kjøring vil ikke være problematisk i og med at det blir spredt over et 
stort areal. Det skal i så fall svært stor aktivitet med hundekjøring til for at det skal kunne bli et problem.  

Vann- og avløpsanlegg skal dimensjoneres og utformes etter gjeldende lover og krav for å unngå 
avrenning som kan føre til forurensning av vannet. 
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Økt trafikk i området kan føre til ulykker med utslipp fra veg. Sannsynligheten er såpass lav at det 
vurderes til å ikke påvirke vannmiljøet betydelig. 

7.4.2. Biologisk mangfold 
I forbindelse med planarbeidet ble det bestilt en kartlegging av naturverdiene i området. I tillegg til 
eksisterende kunnskapsgrunnlag, ble det utført en feltundersøkelse i september 2019 for å vurdere 
virkninger på naturmangfold og mulig avbøtende tiltak. 

7.4.2.1. Marisko 
De største verdiene med hensyn på naturmiljø i planområdet vurderes å være knyttet til de rike 
fuktsigene med forekomster av marisko. Uten at det gjøres tiltak for å ivareta arten vil en utbygging i 
området kunne føre til at miljøer for marisko fysisk forsvinner, eller at miljøet hvor marisko finnes blir 
endret slik at grunnlaget for marisko (og andre krevende arter) reduseres. Det anbefales at utbygging 
tilpasses og avgrenses mot forekomstene av marisko. Da forekomstene av marisko er knyttet til rike 
sig, vil inngrep som endrer grunnvannsstrømmen kunne være negativt for arten. For å sikre at miljøene 
for marisko kan bli ivaretatt er det avgrenset økologiske funksjonsområder omkring 
mariskoforekomstene. Funksjonsområdene må skjermes mot inngrep og hogst.  

 
Figur 22: Utdrag fra rapporten om naturmangfold (Anders Breili, 2019). Funnsteder for marisko er angitt med 

røde punkter. Funksjonsområder er angitt med skravur og det bør ikke gjøres inngrep i disse områdene. 

Funksjonsområdene skal i reguleringsplanen settes av som hensynssoner for bevaring av naturmiljø, 
her skal det ikke utføres tiltak eller plasseres ledninger. Stier skal unngå disse områdene. Det skal heller 
ikke anlegges avløpsløsninger/ infiltrasjonsanlegg like oppstrøms funksjonsområdene da slike anlegg 
kan gi økt vann- eller næringstilførsel som kan føre til endringer i miljøet for marisko. Det skal heller 
ikke gjøres omfattende inngrep som kan føre til drenering i områdene rett ovenfor funksjonsområdene 
for marisko. 

7.4.2.2. Annen vegetasjon 
Mest mulig av opprinnelig vegetasjon skal bevares i området. Enkeltstående furugadd eller høystubber 
skal tas vare på (vest i planområdet inngår innslag av død ved i funksjonsområde for marisko) så fremt 
det er mulig, da slike kan ha funksjon for krevende lavarter.  
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7.4.2.3. Fremmede arter 
Det er ikke registrert fremmede problematiske arter i området. Det vurderes derfor ikke som relevant 
med avbøtende tiltak med tanke på spredning. Det skal unngås å introdusere fremmede arter i 
forbindelse med arbeider i området. 

7.4.2.4. Bekk 
Øst i området går det en bekk med utløp i Lille Rostavatn. Selv om det ikke er påvist spesielle kvaliteter 
eller artsmangfold knyttet til bekken, skal det så langt som mulig unngås inngrep i tilknytning til bekken 
og unngå tilslamming av bekken i forbindelse med gjennomføring av arbeider. Gode rutiner for fjerning 
av hundeavføring på hundegården skal også unngå å forurense denne. 

7.4.2.5. Geologi 
Tiltaket berører ikke arealer med spesiell geologisk verdi, og det vurderes ikke å være aktuelt med 
avbøtende tiltak for dette. 

7.4.2.6. Fugl 
Det kan ikke utelukkes at fugl i Lille Rostavatn kan bli påvirket av eventuell økt ferdsel som følge av en 
utbygging. Eventuelt økt omfang av ferdsel er imidlertid vanskelig å vurdere og det vil i liten grad være 
aktuelle avbøtende tiltak knyttet til reguleringsplanen.  

7.4.2.7. Pattedyr 
Når det gjelder pattedyr er området av liten geografisk utstrekning, men med tanke på samlet 
belastning (jf. naturmangfoldloven § 10) kan en utbygging ha en effekt sammen med andre 
utbygginger i regionen over tid (sumeffekter). Planområdet er innenfor forvaltningsgrensen til gaupe 
og jerv. Planområdet er ikke innenfor forvaltningsgrensen for bjørn, men denne går i nærheten av 
planområdet. Gaupe, bjørn og jerv er arealkrevende arter. Selv om planområdet i seg selv har liten 
betydning for de store rovdyrene kan det ikke utelukkes at slike arter vil kunne unnvike planområdet 
og en sone omkring planområdet og slik sett få innskrenket leveområdene sine noe. Her vil 
sannsynligvis forstyrrelser som følge av menneskelig nærvær/ tilstedeværelse ha mest å si og ikke 
utbyggingen i seg selv. 

Kunnskapsstatus når det gjelder oter er for de fleste områder dårlig, og det er vanskelig å vurdere i 
hvilken grad området er viktig for arten med tanke på bestanden i området. For oter vil bekken sørøst 
i området og Lille Rostavatn kunne ha en betydning som leveområde. Myr og skog i øvrige deler av 
planområdet har ingen spesiell funksjon for en art som oter. Ved inngrep og aktivitet langs bredden av 
Lille Rostavatn kan det ikke utelukkes at oter i noen grad vil kunne unnvike området. Her er det fra før 
en del hytter og en bålplass eller lignende ved bredden av Lille Rostavatn vil trolig ikke ha vesentlig 
betydning. Forstyrrelser som følge av tilstedeværelse av mennesker (og evt. hunder) er det som vil ha 
mest å si for en art som oter, og ikke inngrep i seg selv. Tilsvarende som for annet vilt kan sumeffekter 
av flere inngrep/utbygginger over tid virke inn. 

7.4.2.8. Fisk 
For at økt fiske skal kunne ha en vesentlig effekt på ørretbestanden må det drives hardt sportsfiske og 
eventuelt garnfiske. Eventuell fiske i Lille Rostavatn reguleres med fiskekort og vil ikke påvirke 
ørretbestanden betydelig. 
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7.5. Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Kommuneplanens arealdel angir 100-meters byggegrense for Lille Rostavatn med unntak der offentlig 
veg er lokalisert nærmere; der er offentlig veg byggegrense. Nyetablering i strandsonen må være tiltak 
som kan komme allmennheten til gode gjennom tilrettelegging for ferdsel.  

I planforslaget legges det ikke opp til bebyggelse nedenfor vegen. Ettersom elver og randsoner langs 
vassdrag er bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold, samt at disse er 
viktige i friluftssammenheng skal kantsonene langs Lille Rostavatn og bekken i planområdet bevares. 

Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for friluftsliv nedenfor fylkesvegen, med bl.a. sti og bålplass som kan 
brukes av allmennheten uavhengig av om de er besøkende på anlegget eller ikke. En tilrettelagt 
bålplass vil sette mindre spor på naturen enn om alle som bruker området lager hvert sitt bål. 
Strandsonen skal ikke privatiseres. 

7.6. Friluftsliv 

Det skal ikke reguleres hundeløyper, men eventuell hundekjøring kan foregå i henhold til 
allemannsretten etter tillatelse fra grunneier. Eventuell hundeavføring under kjøring vil ikke være 
problematisk for friluftsliv i og med at det blir spredt over et stort areal. Det skal i så fall svært stor 
aktivitet med hundekjøring til for at det skal kunne bli et problem.  

For at økt fiske skal kunne ha en vesentlig effekt på ørretbestanden må det drives hardt sportsfiske og 
eventuelt garnfiske. Eventuell fiske i Lille Rostavatn reguleres med fiskekort og vil ikke påvirke 
ørretbestanden betydelig. Eventuell økt fiske i Lille Rostavatn som følge av tiltaket vil ikke få 
konsekvenser for friluftsliv. 

Habafjellet og Maristadskaret er turmål i kort avstand fra planområdet. Det går per i dag ingen stier 
gjennom planområdet, men for tiltakshaver vil det være naturlig å bidra til tilrettelegging av stier med 
klopping og kanalisering til disse turmålene eller andre turmål i området, uavhengig om stiene går i 
planområdet eller ikke. 

Tiltaket vil i tillegg tilrettelegge for parkeringsplasser. Dersom plassene er ledige kan disse brukes som 
utfartsparkeringsplasser av allmennheten hvis det er ønskelig. 

Nedenfor fylkesvegen ønsker tiltakshaver å tilrettelegge for friluftsliv, med bl.a. sti og bålplass som kan 
brukes av allmennheten uavhengig av om de er besøkende på anlegget eller ikke. En tilrettelagt 
bålplass vil sette mindre spor på naturen enn om alle som bruker området lager hvert sitt bål. 
Strandsonen skal ikke privatiseres. Tilretteleggingen vurderes som positivt for friluftslivet. 

7.7. Trafikkforhold 

Tiltakshaver ønsker å bruke eksisterende traktorveg som adkomstveg til området. Siktkravene mot 
fylkesvegen fra traktorvegen er ivaretatt. I forbindelse med planarbeidet er det sett på stigningsforhold 
og kurvatur på traktorvegen. Den eksisterende traktorvegen er for bratt og har for skarpe svinger 
dersom buss eller varelevering skal kunne benytte seg av denne. Det er sett på mulig adkomstveg til 
anlegget som tilfredsstiller stigningsforhold og kurvatur for bl.a. buss; denne avviker fra eksisterende 
veg og vil føre til stor skjæring og større terrenginngrep og kan få konsekvenser for landskapet. For alle 
tiltak inklusiv opparbeiding av veg og parkering er det i planen satt krav om god tilpasning til landskap. 



 

 

 

side 29 av 54 
 

 

Figur 23: Plan- og linjeprofil av mulig adkomstveg og undergang. 

Gjester er tenkt fraktet til området med turistbuss, dette vil medføre en lavere økning av trafikken enn 
dersom alle gjestene kommer i privatbiler. Dagsbesøkende, vareleveringer og ansatte vil kunne føre til 
økt trafikk i området. Planforslaget medfører en forholdsvis stor økning i trafikkmengden i forhold til 
dagens situasjon. Den totale trafikkmengden vil dog likevel være liten. Det antas at ÅDT i området 
fortsatt vil være lav og at tiltaket ikke får store konsekvenser for trafikken. 

Innenfor planområdet vil det legges til rette for tilstrekkelig parkeringskapasitet og snuplass for buss 
slik at tiltaket ikke fører til trafikkfarlige situasjoner på fylkesvegen. 

Siktkravene fra gjeldende normaler og håndbøker skal oppfylles. Området legges inn som sikringssone 
i plankartet. 

Byggegrense på 15m fra midtlinje av vegen langs fylkesvegen ivaretas. 

7.8. Barn og unges interesser 

Det planlegges ikke for boliger i området. Temaet er ikke relevant. Trafikksikkerhet ivaretas med 
siktkrav. 

7.9. Støy 

Gjeldende regelverk er «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», T-1442/2016, med 
tilhørende veileder M-128/2014 samt kommuneplanens bestemmelser. 

Planområdet ligger i et område hvor det er eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål 
langs fv. 7824. Dagens trafikk på Fv. 7824 er iht. Nasjonal vegdatabank på 65 kjt./døgn (ÅDT), med en 
fartsgrense på 80 km/t. Det er angitt at estimert trafikk i fremtidig situasjon vil være i underkant av 
300 kjt./døgn (ÅDT) hvor dagens fartsgrense beholdes. Turistbusser inn og ut av området vil medføre 
noe økning i tungtrafikkandel. Det er utført støyberegninger iht. Nordisk beregningsmetode. 
Beregningene gir at støypåvirkningen fra fylkesveien med fremskrevne trafikktall ikke vil påvirke 
støyfølsom bebyggelse tilstøtende planområdet.  

Friområdene rundt lille Rostavatn er ikke omtalt spesifikt som stille områder med egne støykrav i 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel, men er omtalt som et svært viktig friluftsområde. Det er 
først når det foreligger støykrav i arealdelen at støyutredninger og tiltak blir juridisk bindende for 
såkalte stille friluftsområder. Dette ansvaret ligger hos kommunen ved utarbeidelse av 
kommuneplanen med tilhørende bestemmelser. Detaljreguleringsplanen for lille Rostavannet vil ikke 
medføre krav til å skjerme friområdene for støy iht. dagens regelverk. 

Det foreligger ikke grenseverdier mht. støy fra planlagte hundegård til nærliggende støyfølsom 
bebyggelse og friluftsområder. Undersøkelser viser at støy inne i lukkede hundegårder kan nå 
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lydtrykknivåer opp mot 100 dBA. I friluft kan man forvente at det blir noe mindre inne i selve 
hundegården, men støy fra hundegård kan allikevel gi utfordringer både for utleiehyttene og 
ansattboliger innenfor området. Det anbefales derfor at det i den videre detaljeringen av plassering og 
utforming av hundegården utføres tiltak for å begrense støyen mot omgivelsene. Tiltak kan for 
eksempel være strategisk plasserte gjerder utført som tette støyskjermer mot bebyggelse.  

Skuterkjøring er kun tiltenkt i regulerte løyper. Det foreligger ikke grenseverdier mht. støy i forbindelse 
med snøscooterkjøring i friområder slik det planlegges som et tilbud til turistene. Dersom man bedriver 
snøscooterkjøring som motorsport derimot kan man knytte kjøringen til grenseverdier i T-1442/2016 
for motorsport. For å kunne gjøre en slik vurdering forutsettes det at kjøringen foregår på lukket 
anlegg, noe som ikke planlegges for denne reguleringsplanen. Det kan konkluderes med at for denne 
aktiviteten eksisterer det ingen grenseverdier for støy iht. dagens regelverk. Anbefalte tiltak er å 
benytte støysvake snøscootere og begrense bruken på kveldstid og natt, samt å holde god avstand til 
ev. bebyggelse i nærheten. 

Det eksisterer heller ingen grenseverdier for støy fra motorbåter til privat bruk.  

Planlagte nye hytter og ansattboliger må utformes slik at støy på uteoppholdsareal LDEN < 55 dB fra 
vegtrafikkstøy. Støyberegninger viser at samtlige av hyttene og ansattboligene vil ligge godt under 
grenseverdi. 

7.10. Skogbruk 

Det drives skogbruk i og rundt området i dag. Boniteten innenfor planområdet er lav til middels. 
Tiltaket vil sannsynligvis redusere skogbruksarealet med størrelsen på festetomten. Avtale mellom 
fester og Statskog vil regulere skogbruken rundt området. 

Ettersom boniteten er lav til middels vurderes konsekvensene av tiltaket på skogbruken å være lav. 

7.11. Reindrift 

Utbygging i seg selv og aktivitet fra mennesker og hunder kan få konsekvenser for reindriften. Området 
brukes på vår og sommer av svensk reindrift og er et hovedkalvingsland for samebyen.  

Erfaring fra hyttebygging i andre områder viser at inngrep kan medføre forstyrrelser for 
reindriftsnæringen utover et langt større område enn selve området for utbygging skulle tilsi. Et 
turistanlegg vil øke og forlenge aktivitetsnivået i en kritisk periode for reinsdyrene.  

Tiltak i områder for reindriften kan få virkninger utover selve arealinngrepet og totalleffekten av et 
inngrep kan være større enn det et enkelt tiltak skulle tilsi. Et tiltak innenfor et reinbeiteområde kan 
legge beslag på beiteland, og føre til forstyrrelser og ulemper for reindrift hvor tiltaket er lokalisert 
eller som omfattes av planen. I tillegg kan tiltaket også innebære negative konsekvenser for reindriften 
i omkringliggende områder. De negative konsekvensene kan være knyttet til økt ferdsel og 
forstyrrelser også i de omkringliggende reinbeiteområdene. Videre kan tiltaket medføre at den reinen 
som direkte blir berørt blir presset ut og inn i de omkringliggende reinbeiteområdene. Dette kan 
resultere i økte konflikter mellom reinbeitedistriktene grunnet sammenblandinger og økt beitepress. I 
tillegg vil driftskostnadene til reineierne øke grunnet behov for mer intensiv gjeting, og for å skille 
reinen om den har blandet seg sammen med nabodistriktets rein. 

I kalvingsperioden skal båndene knyttes mellom simle og kalv. Dersom simlene skremmes bort fra 
kalven uten at det har skjedd en slik preging, er den svært utsatt for tap. Derfor beiter simlene ofte i 
små grupper. Forstyrrelser i kalvingsområdene kan også få innvirkning på kalvevektene. Dette har sin 
årsak i at forstyrrelser kan virke inn på simlas melkeproduksjon, samt at kalvene ikke får ro til å die. I 
kalvingstiden er simlene ekstra vare for forstyrrelser og aktivitet fra et turistanlegg vil kunne medføre 
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forstyrrelser for reindriften. Reindriften har betydning for bevaring og utvikling av samisk bosetting, 
kultur og språk; det er derfor viktig å ta hensyn til dette i forbindelse med næringsaktivitetene.  

For å ta hensyn til reindriften og begrense forstyrrelsene tiltaket kan ha på reindriftsnæringen skal ikke 
hunder oppholde seg i området på vår og sommer. Hundene blir flyttet innen vårflyttingen av rein 
starter og kommer tilbake etter at reinen er flyttet for vinteren. 

Det vil i tillegg være mindre næringsaktivitet på området i den kritiske perioden ettersom både 
hundegård og ishotell vil være vintersesong-basert; men det kan fortsatt være opptil 40 hytter i bruk, 
samt aktivitet ved restaurant og servicebygget. Planområdet blir lite brukt av reinsdyrene da området 
ligger i skyggesiden og ikke blir bart før senere enn omkringliggende områder. Sommeraktiviteter som 
tilbys besøkende skal ta hensyn til eventuelle reinsdyr og spesielt støyende aktiviteter skal ikke tilbys 
på denne årstiden. 

7.12. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Anlegget vil kunne gjeste 80-140 besøkende av gangen og vil kunne skape rundt 60 årsverk. Tiltaket vil 
føre til flere arbeidsplasser i kommunen; både til den daglige driften, ulike aktiviteter og opplevelser 
samt forsyninger av lokal mat. Det vil bli lagt vekt på å få inn lokal arbeidskraft, samt bruke lokale 
entreprenører og leverandører så langt det er mulig.  

Flere besøkende til området kan føre til økt salg i nærliggende butikker og spisesteder, ved 
Kongsvolltunet, på campingplassen eller for andre lokale aktører. 

Aktivitetene som vil bli tilbudt kan være i samarbeid med andre eksisterende lokale aktører og kan 
blant annet inkludere guidete turer, fisketurer med fiskekort, nordlyssafari, kløveturer med lynghest, 
leie av båt, hundekjøring eller skuterkjøring. 

Turistanlegget kan bidra til å øke attraktiviteten til Målselv og Midt-Troms i reiselivet, samt styrke 
bruken av Bardufoss lufthavn.



 

 

8. INNKOMNE INNSPILL 

 

Dato Avsender Merknad Kommentarer 

01.09.2019 Lainiovuoma sameby Kjøring med hundespann i nærområdet er forstyrrende for beitende rein, området er bl.a. samebyens hovedkalvingsland. 
Reindriften ønsker et møte med kommunen i startsfasen av prosjektet. 

Det planlegges møte med tiltakshaver, 
kommunen og Lainiovuoma sameby i 
oktober. 

04.09.2019 Simon Bjørklund Ønsker å få tilsendt dokumenter. Positiv til tiltaket. Link til dokumenter sendt. 

09.09.2019 Knut H. Johannesen. 
Hjemmelshaver 
festetomt 95/1/56. 

Ikke på adresselisten (festetomt kjøpes av Statskog ila 2019). Ber om å få tilsendt aktuelle dokumenter snarest. Samt bli 
oppført på adresseliste for fremtidig korrespondanse. Ber om forlenget frist. 

Ikke oppført på adresseliste mottatt av 
kommunen. Blir satt på oppdatert liste. 
Har fått tilsendt aktuelle dokumenter, 
men får ikke lenger frist da dokumentene 
ble tilsendt i rimelig tid før fristen gikk ut. 

13.09.2019 Troms fylkeskommune, 
kulturarv 

Da planområdet berører strandlinje/innlandsvann, ber fylkeskommunen om at varselet om oppstart av planarbeid sendes til: 
Norges arktiske universitetsmuseum. 

Etterkommes. Varsel om oppstart sendt 
til universitetsmuseet. Satt opp på 
adresseliste. 

23.09.2019 Könkämä sameby Ønsker å få tilsendt varsel om oppstart og planavgrensning. Dokumenter sendt.  Satt opp på 
adresseliste. 

23.09.2019 UiT, universitetsmuseet Plangrensen strekker langs strandlinje av Lille Rostavatn, men det planlegges ingen direkte tiltak i vann. Derfor har 
universitetsmuseet ingen merknader til planforslaget. 

Tas til orientering. 

23.09.2019 UiT, universitetsmuseet Universitetsmuseet minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Noteres. Innarbeidet i planbeskrivelsen. 

23.09.2019 Grunn- og hytteeiere: 
95/112, 95/1/16, 
95/1/24, 95/131, 95/111, 
95/1/50, 88/14, 95/1/50, 
95/113, 95/116, 95/129, 
95/114, Rostadalsvegen 
579, 95/115, 95/111 

Punkt 1 - Formål med planen 
Det oppgitte formålet med planen er tilrettelegging av ca 250 dekar turistformål på statsgrunn, gnr. 95/1. Arealet stemmer 
ikke med opplysninger oppgitt i brev fra Asplan Viak, der areal er oppgitt til 430 dekar. Omfanget og arealet må avklares. 
Det er ikke oppgitt om forslagsstiller har inngått avtale med Statskog, og hvordan Statskog som grunneier stiller seg til 
planen. 

Planområdet i planinitiativ var ca 250 
daa. I varsel om oppstart ble det satt til 
430 daa. Planområdet kan bli nedjustert i 
løpet av planprosessen. Omfang og areal 
avklares i endelig planforslag. Det inngås 
avtale mellom Statskog og tiltakshaver; 
tiltakshaver blir fester på festetomt. 
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23.09.2019 Grunn- og hytteeiere: 
95/112, 95/1/16, 
95/1/24, 95/131, 95/111, 
95/1/50, 88/14, 95/1/50, 
95/113, 95/116, 95/129, 
95/114, Rostadalsvegen 
579, 95/115, 95/111 

Punkt 2 - Planområdet og planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
Det anføres at tiltaket vil ha en rekke virkninger som ikke er drøftet eller tatt med i vurderingen, utover støy og 
trafikkøkning, som er påpekt av forslagsstiller. 

Virkninger og konsekvenser av 
planforslaget blir vurdert i 
planbeskrivelsen i planforslaget. 
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23.09.2019 Grunn- og hytteeiere: 
95/112, 95/1/16, 
95/1/24, 95/131, 95/111, 
95/1/50, 88/14, 95/1/50, 
95/113, 95/116, 95/129, 
95/114, Rostadalsvegen 
579, 95/115, 95/111 

Punkt 3 - Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Det søkes om bygging av 40 hytter for utleie, restaurant, servicebygg, garasje, hundegård og hundeløype. Tiltaket er 
sparsomt beskrevet. I planforslaget er det bla ikke oppgitt hvilken sengekapasitet og hvor mange gjestedøgn som legges til 
grunn i anlegget pr år. I tillegg til antall hytter og sengekapasitet, må det også ses hen til mulig dagsturisme, hvor mange 
antall ansatte/ årsverk tiltaket er planlagt å skulle ha mv, når belastningen på området skal vurderes. 
Forslagstiller har ikke oppgitt antall hunder som planlegges i tiltaket. Målselv kommune har i vedtak av 12.6.2019 godkjent 
en hundegård på 1000 m2 og tre bygninger på til sammen 100 m2 som et midlertidig tiltak uten ansvarsrett. Det må altså 
legges til grunn at området vil huse et betydelig antall hunder. Det er ikke vurdert hvilke konsekvenser hundedriften får på 
området, herunder konsekvensene for vilt og annet dyreliv, forurensing, støy mv. 
Forslagstiller vil søke tillatelse til å kjøre med ATV i området. Stiene som skal anlegges er ikke nærmere dokumentert eller 
inntegnet i planforslaget, men ut fra det opplyste er inngrepet et større tiltak/inngrep i naturen. Forhold som støy fra ATV, 
betydningen av naturinngrepene som er nødvendige for å skaffe adkomst/utforming av ATV-løypene er ikke vurdert. Det 
samme gjelder for skuterkjøring i løpene og rundt anlegget om vinteren som alternativt til ATV på sommeren. 
Det er ikke kommunalt vann- og avløp i området. Forslagstiller planlegger egen septiktank. Konsekvenser for naturen ved 
bygging av eget vann- og avløpssystem av den størrelsesorden som kreves for driften her, er ikke vurdert. Risiko for 
avrenning og utslipp, med skade på vannkvalitet, algevekst og annen forurensning i Lille – Rostavatn og i Lombolaområdet/ 
Rostaelva, er ikke vurdert verken av forslagstiller, kommunen eller av kompetente myndigheter som Mattilsynet og NVE. Slik 
risiko må vurderes. 
I referat fra planoppstartsmøte er det nedfelt at forslagstiller, i tillegg til omsøkte utbygging, planlegger å bygge opplag for 
båt, bålplass og badstue. Målselv kommune har ikke kommentert disse planene. Til et prosjekt med 40 utleiehytter må det 
påregnes et omfattende antall overnattingsdøgn med en betydelig trafikk i strandsonen. Verken i planforslaget eller i referat 
fra planoppstartsmøtet vurderes konsekvensene av at det legger opp til faste bygg i strandsonen, som naust og kai/brygge 
(benevnt som opplag for båter i planforslaget). Det framstår som merkelig, all den tid plan- og bygningslovens § 1-8 også 
gjelder for innsjøer. Følgelig er det forbud mot å bygge i 100 metersbeltet i strandsonen ved Lille-Rostavatn. Klima og 
miljøverndepartementet har anmodet fylkesmennene og kommunene om en skjerpet plan- og dispensasjonspraksis i 
strandsonen. Det skal således svært mye til for å få slik dispensasjon som er nødvendig for å få realisert en utbygging som 
omtalt i notatet. En burde forvente at det ble kommentert av kommunen. 

Tas til orientering. Planforslag er mer 
utdypende enn brev ved varsel om 
oppstart. Det planlegges ikke lenger for 
hundeløype eller kjøring med ATV i 
planforslaget. Nedenfor fylkesvegen 
planlegges bålplass til allmenn bruk. Det 
skal ikke bygges bygninger i strandsonen. 
Strandsonen skal holdes åpen for 
allmennheten. Konsekvenser er vurdert i 
planbeskrivelsen. Vann- og 
avløpsløsninger vil bli dimensjonert etter 
gjeldende lover og forskrifter. 
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23.09.2019 Grunn- og hytteeiere: 
95/112, 95/1/16, 
95/1/24, 95/131, 95/111, 
95/1/50, 88/14, 95/1/50, 
95/113, 95/116, 95/129, 
95/114, Rostadalsvegen 
579, 95/115, 95/111 

Punkt 4, 5 og 6 - Utbyggingsvolum og byggehøyder, funksjonell og miljømessig kvalitet, tiltakets virkning på og tilpasning 
til landskap og omgivelser 
Det er ikke å mulig å vurdere forhold rundt ovennevnte punkter pga manglende informasjon fra forslagstiller. Byggehøyde og 
utbyggingsvolum på prosjektet er ikke oppgitt. Det foreligger ikke områdetegninger, fasadetegninger, oppgitte mål eller 
tegninger i målestokk som kan beskrive prosjektet. Det er heller ikke vedlagt skisser som viser tiltakets tilpasning til 
omgivelsene. Dette må framlegges. 

Tas til orientering. Planforslag er mer 
utdypende enn brev ved varsel om 
oppstart. Det foreligger situasjonsskisser 
og illustrasjoner i planbeskrivelsen. 
Høyder og BYA er regulert i 
bestemmelsene. 

23.09.2019 Grunn- og hytteeiere: 
95/112, 95/1/16, 
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Punkt 7 - Forholdet til øvrige planer  
Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel hvor det ikke er tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet 
enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. En godkjenning av det omsøkte tiltaket vil følgelig 
medføre en omdisponering fra LNFR-formål til turistformål, hvilket er i strid med kommuneplanens formål og intensjoner. 

Ettersom tiltakene ikke er i tråd med 
kommuneplanens arealdel utarbeides 
det et reguleringsplanforslag. 
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Punkt 8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Det er oppgitt at verneområder ikke kommer i konflikt med tiltaket. Det kan ikke være riktig. Målselvvassdraget er et vernet 
vassdrag, jf. verneplan fra 1973, som senere er utvidet til ikke bare å gjelde kraftutbygging, men også andre utbygginger som 
kan redusere verneverdien langs vassdraget slik som naturmangfold, kultur og friluftsliv. Planforslaget drøfter ikke hvorvidt i 
tiltaket kan komme i konflikt med slike vernebestemmelser, herunder verneplan 196/5 Målselv, hvor det framgår at 
Målselvvassdraget er vernet som urørt natur. 
Det vises her til kommuneplanens arealdel pkt 6.17.1. Verneplan for Målselvvassdraget: 
«I møte mellom Tamokelva, Rostaelva og Divielva oppstår Målselva. Målselvvassdraget ovenfor samløpet med Barduelv er 
varig vernet mot kraftutbygging i verneplan I fra 1973. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag fra 1994 har utvida 
dette vernet til også å gjelde andre utbygginger som kan redusere verneverdien langs vassdraget slik som naturmangfold, 
kultur og friluftsliv. Vannforvaltningen i Norge har en målsetning om at vassdrag skal beskyttes mot forringelse og forbedres 
med sikte på at vannforekomstene skal ha en tilnærmet naturlig tilstand. 
Verdien knyttes til selve elven og til områdene langs vassdraget. Kommunen har et viktig ansvar at verneverdien ikke 
forringes. Forvaltningen av Målselvvassdraget er hjemlet i Flerbruksplan for Bardu- og Målselv-vassdraget fra 1995. I planen 
er hele vassdraget delt inn i 4 kartfestede forvaltningsklasser. Planen fungerer godt som et styringsverktøy og videreføres. 
Målselvvassdraget er det beste laksevassdraget i Troms og er vanligvis blant de femten beste laksevassdrag i landet. 
Målselva er en storlakselv. Fisketrappen som ble bygd i Målselvfossen tidlig i forrige århundre medførte en kraftig økning i 
laksefangstene. 
Forvaltningsplan for Bardu-Målselvvassdraget- Malangen er vedtatt av kongen i statsråd 11.6.2010. Planen er utarbeidet 
etter reglene i vannforskriften og er et verktøy for å nå de mål for vannmiljø som forskrift om rammer for vannforvaltning 
(EUs vanndirektiv) setter for overflatevann (innsjøer, elver og kystvann) og grunnvann. Gjennomføring av 

Bestemmelsene styrer ivaretakelse av 
kantvegetasjon. Tiltaket er vurdert i 
forhold til de rikspolitiske retningslinjene 
for verna vassdrag. 
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vannforvaltningsforskriften at alle vassdrag, grunnvann, kyst- og fjordområder må kartlegges, karakteriseres og klassifiseres. 
På bakgrunn av klassifiseringen er det fastsett miljømål og kvalitetskrav. Forvaltningsplanen innholder en oversikt over 
nødvendige tiltak for å nå miljømålene og det er utarbeidet eget tiltaksprogram til planen. Arealdelen legger ikke opp til en 
arealbruk som er i strid med forvaltningsplanen. Bestemmelsene styrer ivaretakelsen av kantvegetasjon». 
Friluftslivet i området vil bli betydelig berørt. Belastning på fiskeressurser, fare for forurensning fra hunder og mennesker, 
herunder avrenning fra hundemøkk, lyd og lysforurensning fra driften av anlegget (hundeglam, støy fra ATV, snøskutere, 
turistbusser, anleggsbiler og mennesker), generell slitasje på sårbart naturmangfold med rødlistede arter mv. er ikke vurdert 
i planforslaget. Tiltaket angir ikke hvordan området og vannet skal beskyttes mot hundeavføring og forurensing fra ATV, biler 
og skutere. Sett hen til størrelsen på tiltaket vil mengden hundeavføring bli betydelig, ved hundekjøring på islagt vann 
vinterstid og på opparbeide stier og i naturen på sommeren og vinter. 
Konsekevensene av hundeavføring og avrenning langs turstier, på strandlinja og på islagt vann er ikke utredet. Mattilsynet 
og andre relevante myndigheter må derfor vurdere hvilke konsekvenser slik spredning av avføring får, herunder hvorvidt 
avføringen kan spre parasitter som igjen kan påvirke fiskebestanden. 
Det ikke utredet hvordan vannkvaliteten i området kan bli påvirket av utslipp fra et stort privat septikanlegg, og om kloakk 
og avrenning fra hundeekskrementer vil påvirke vannkvaliteten i den grad at tiltaket må frarådes. Manglende kartlegging av 
tiltakets påvirkning på vannet er forhold som er i strid med vannforskriften samt i strid med nasjonal og lokal 
vannforvaltning. NVE må følgelig høres. Videre framgår det av planoppstartsmøtet at antall hytter er på grensen til at tiltaket 
krever plangodkjenning fra Mattilsynet. Også dette må avklares nærmere. 
Det ikke vurdert hvordan fiskebestanden generelt vil bli påvirket av økt fiske. Fiskebestanden oppfattes å være sårbar, særlig 
røye- og ørretbestanden. Dette må utredes nærmere av relevant myndighet. Det er naturlig å høre Norges fiskerihøyskole 
om konsekvenser for fiskebestanden i vannet. 
Planen angir ikke hvordan dyrelivet i området skal beskyttes. Området har bestand av jern, gaupe og bjørn i tillegg til andre 
dyr. 
Tiltaket angir ingen plan for hvordan hensynet til de nærmeste naboene skal ivaretas, for å skjerme dem mot en omfattende 
støy fra anlegget og fra hundegårder. Heller ikke Montessoriskolen er hørt. De vil bli berørt mht trafikk og støy. 
Det er ikke oppgitt hvordan adkomst er tenkt løst, med snuplass for turistbusser. Rostadalsvegen har et etterslep på 
vedlikehold. Det må avklares hvilken betydning turistanlegget får for fylkesvegen. 
Konsekvensene for reindrifta er ikke vurdert, til tross for at området ligger i reinbeitedistrikt 26. Reinbeitedistriktet har i brev 
til kommunen av 1.9.2019 fremmet innsigelser, både over saksbehandlingen (de har etter det opplyste ikke blitt invitert til 
møtet), og over tiltakets konsekvenser. Naboer har for øvrig opplyst om at tidligere planer om hyttebygging i området ble 
stanset fordi området da var bruk som reinbeiteområde. Reindrifta bruker fortsatt området. Det er satt opp ei gjeterhytte 
der. Betydningen for reindrifta må avklares med reinbeitedistriktet, samt norsk og svensk Sameting. 

23.09.2019 Grunn- og hytteeiere: 
95/112, 95/1/16, 
95/1/24, 95/131, 95/111, 
95/1/50, 88/14, 95/1/50, 

Punkt 10 og 11– offentlige myndigheter og parter – medvirkning 
I det planforslaget krever dispensasjon fra bygging i LNRF-område og innbefatter bygging i strandsone med fare for 
betydelige samfunnsmessige omkostninger, må sentrale myndigheter høres. Planforslaget berører mange som benytter 

Varsel om oppstart er sendt på høring til 
berørte myndigheter og naboer samt lagt 
ut på kommunens hjemmeside og i lokal 
avis. Alle som ønsker å komme med 
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95/113, 95/116, 95/129, 
95/114, Rostadalsvegen 
579, 95/115, 95/111 

naturen til rekreasjon og friluftsinteresser og det berører reindriften. Også interesseorganisasjoner må høres dersom 
forslagstiller og kommunen går videre med planforslaget. 
Forslagsstiller har framlagt en liste over høringsinstanser, men det er uklart om alle på lista har mottatt planforslaget, 
ettersom ikke alle berørte hytteeiere-/grunneiere har mottatt det, og berørte grunneiere-/hytteeiere heller ikke har mottatt 
nabovarsel om oppstart om bygging av hundegård. Lista er mangelfull. Berørte etater og organisasjoner står ikke på lista, 
som NVE, Montessoriskolen, Naturvernforbundet, norsk og svensk Sameting mv. 

innspill kan komme med innspill selv om 
de ikke mottar brev direkte. 
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Punkt 12 - vurdering av forskrift om konsekvensutredning 
Det anføres at tiltakets karakter, størrelse og tiltakshavers plan om næringsaktivitet og bygging i strandsonen er lovstridig og 
ikke kan gjennomføres. Tiltaket vil få betydelige virkninger for miljø- og samfunn og må konsekvensutredes. 

Konsekvenser og virkninger av 
planforslaget er utredet i planforslaget. 
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Oppsummering  
Det anføres at kommuneplanens arealdel og regulering til LNFR-område hindrer den foreslåtte utbyggingen. Det samme gjør 
vernebestemmelser. Planforslaget strider mot prinsipper nedfelt i kommunens egen friluftskartlegging. Deler av den 
omsøkte næringsvirksomheten ligger i strandsonen med planlagt utbygging av veier og faste installasjoner som badstuer, 
brygge/kai/naust - hvilket er i strid med pbl. § 1-8. Den omsøkte planen er likeledes i strid med verne-
/fredningsbestemmelser, i strid med vannforskriften samt i strid med forvaltningsplan for vannområdet Bardu-
/Målselvvassdraget – Malangen. Det vises også til naturmangfoldloven, hvor de samme hensyn og prinsipper gjør seg 
gjeldende. 
Det vises til kommuneplanens arealdel pkt 5-1 b - Føre-var-prinsippet, NML § 9: 
«Ved planlegging av nye hytteområder er konsekvensene tiltaket vil medføre usikkert. For noen utbyggingsområder anses 
kunnskapsgrunnlaget som utilstrekkelig. For å minimere/unngå irreversibel skade på naturmangfold stilles det krav om 
videre planlegging på reguleringsplannivå. Konsekvensvurderingene vil kartlegge hvilke området det gjelder, og 
reguleringsplanarbeidet skal belyse problemstillingen ytterligere og skape gode løsninger basert på naturmangfoldloven». 
Det stilles spørsmål ved hvorfor kommunen ikke i innledende fase har krevd saken bedre belyst og at konsekvensutredning 
ikke er besluttet. Det reageres også på at tiltaket er så sparsomt beskrevet i de mottatte dokumentene, idet en omregulering 
fra LNFR-formål til turistformål vil medføre en tillatelse i strid med kommunens arealdel hvor Lille-Rostavatn er markert som 
A-området. En kommune har ikke anledning til å tilrettelegge for næringsdrift ved å forenkle saksbehandlingen på 
bekostning av sårbare naturområder. Hensynene bak byggeforbudet i pbl. § 1-8 vil bli skadelidende dersom det gis 
dispensasjon for prosjektet som omsøkt. Hensynet til å skjerme områdets urørte natur må gå foran forslagsstillers behov for 
næringsdrift i området. Planinitiativet kan altså ikke gjennomføres. Videre planlegging må stanses. 

Tas til orientering. 
Reguleringsplanforslaget beskriver 
konsekvensene og virkninger av tiltaket 
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Hvis planforslaget ikke legges bort må følgene av den omsøkte utbyggingen utredes grundig, primært med en 
konsekvensutredning. En slik utredning må ha særlig fokus på: 

• Kartlegging av reelt omfang av tiltaket – framleggelse av fasadetegninger, plan og snitt-tegninger og konkrete 

opplysninger om antall turister som skal bruke området. 

• Kartlegge mulige merbelastninger ved dagsturisme, bil-/busstrafikk, midlertidig boliger for ansatte mv. utvidelser av 

tiltaket med utbygging i strandsone, som ikke framgår av planen, men av notat fra planmøtet 

• Konsekvenser for friluftsliv generelt, lyd og lysforurensning 

• Skjerming av nærliggende naboer. 

• Konsekvenser for reindriften i reinbeitedistrikt 26 konsekvens for røye- og ørretbestand. 

• Kartlegging av konsekvenser for plante og dyreliv 

• Vurdering av tiltakets konflikt med vernebestemmelser for Målselvvassdraget. 

• Kartlegging av forurensing av vannkvalitet og strandsone. 

• Kartlegge avrenning fra sanitæranlegg, dokumentere kapasitet for sanitæranlegg, og renseanlegg. 

• Sentrale offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner må høres, jf pkt 10 og 11. Planforslaget må forelegges for 

sentrale myndigheter og interesseorganisasjoner, som Mattilsynet Region Troms og Finnmark, Fiskerihøyskolen, 

Reindriftsforvaltningen, Statskog, norsk og svensk Sameting, NVE region nord, forum for natur og friluftsliv, 

naturvernforbundet i Troms, Fremtiden i våre hender nord, mv. 

Ivaretas i planforslaget. 
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Utdrag fra klagen/omgjøringsbegjæring og krav om stans i byggesak:  
"Omfanget av tiltaket er ikke belyst. Det er ikke oppgitt hvor mange hunder som tiltakshaver skal ha på området og hvor 
mange ansatte/årsverk det er i tiltaket. Det foreligger ikke kartutsnitt, plan- /områdetegninger eller skisser av området lagt 
ut til offentlig gjennomsyn. 
Heller ikke adkomst og opparbeidelse av vei er beskrevet. Det er ikke redegjort for hvilke ulemper tiltaket har på sårbar 
natur og miljø. Konsekvenser for miljøet pga avrenning og forurensing pga hundeekskrementer er ikke vurdert." 

Ivaretas i planforslaget. 

24.09.2019 Osvald Vik og Edel Engel 
Vik. Eier av 94/114. 

Kan ikke se hvordan et privat foretak skal kunne anlegge et så voldsomt omfattende kommersielt turistanlegg på statsgrunn. 
Med utleievirksomhet vil det være et helt annet trykk på turterrenget enn ved ordinære hytter. Bekymring for at dette vil 
forringe turområdet vesentlig i tilknytting til eiendommen samt forringe verdien på hytta deres. 
De er ikke kjent med hvilke interesser Statsskog har i sammenheng med disse planer og skulle gjerne sett de avtaler som er 
inngått, og forventer en orientering om dette. 
Støtter opp og blir med på protesten sendt av grunneiere i området. Sender sine kraftigste innvendinger mot planene. 

Tas til orientering. 
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25.09.2019 Lainiovuoma sameby 1. Samebyns inställning i saken 
Samebyn motsätter sig en utbyggnad av turistanläggning inom aktuellt område, således invänder samebyn mot att den 
mreslagna planen antas. Samebyn har tidigare redogjort för sin inställning till exploatering av området vid flertalet tillfällen, 
samebyns uppfattning i frågan kvarstår. 
Samebyn anser att planen innebär ett betydande ingrepp i samebyns betesområde tillika huvudkalvningsland, utvecklas 
nedan under punkten 4. Samebyn anser att planen saknar en redogörelse för konsekvenserna mr renskötseln, såväl de 
direkta som indirekta effekterna, detta är enligt samebyn en brist då det kan uppfattas som att planen inte medför några 
konsekvenser, vilket inte är korrek. 
2. Tidigare beslut i ärenden gällande detaljregulering i området 
Samebyn vill här framföra att det måste ses som anmärkningsvärt att området återigen är föremål för planläggning. Frågan 
har handlagts tidigare av regjeringen. Tidigare planförslag har ej stadfests av Miljöverndepartementet. Avgörande för 
regeringens beslut var områdets betydelse för renskötseln i området samt att planen innebar ett betydande ingrepp i ett 
viktigt betesområde för ren. De justeringar som gjort i nu liggande planförslag gällande lokaliseringen förändrar inte att 
ingreppet blir betydande. Redogörelse för regeringens beslut bilägges detta yttrande. 
3. Samebyns rätt i området 
Samebyn innehar renskötselrätt i aktuellt område som utgör huvudkalvningsland. För bedömningen av om egendomsrätt till 
land etablerats genom alders tids bruk (sedvana) av en renskötargrupp saknar det enligt norsk rätt betydelse vilken 
nationalitet eller vilket folkbokföringsland medlemmarna av gruppen har. 
Detta innebär att om en sameby brukat ett landområde i Norge tör renbete på sådant sätt som uppfyller kriterierna för 
alders tids bruk så har samebyn i fråga etablerat egendomsrätt till renbetesområdet. För nu aktuellt område kan det inte 
anses som tvistigt att samebyn innehar en egendomsrätt. 
Samebyns upparbetade rättigheter kan inte tas ifrån dem eller inskränkas genom beslut av en detaljreguleringsplan. Snarare 
måste samebyns rättigheter beaktas och respekteras innan en plan överhuvudtaget kan antas. 
Samebyn anser mot bakgrund av att samebyn är rättighetsinnehavare samt att området är särskilt utpekat som viktigt 
betesområde att turismexploateringar av nu aktuellt slag inte kan ges företräde. Det skulle strida mot såväl den norska 
nationella rätten som mot de åtagande Norge har gentemot samerna som urfolk. 
Den omständigheten att Samebyn innehar en egendomsrätt i området i uppställer inte enbart ett krav på att en eventuell 
plan utformas på ett sätt som respekterar och bidrar till en implementering av dessa rättigheter. Det föreligger en direkt 
juridisk skyldighet att beakta Samebyns rättigheter för berörda beslutsfattare, fylken och kommuner. 
Egendomsrätten och det skydd som följer av densamma har många element. Rätten innebär en rätt för innehavaren att 
bruka sin egendom, i förevarande fall samebyns rätt att bruka området för renbete. Rättighetsinnehavaren har även en rätt 
att neka utomstående tillträde till egendomen. I förhållande till det offentliga ger egendomsrätten innehavaren en rätt att 
aktivt delta i alla former av beslutsfattande, samhällsplanering, arealplaner etc. som berör egendomen och dess innehavare. 

Tas til orientering 
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25.09.2019 Lainiovuoma sameby 4. Områdets betydelse för samebyn 

• Historiskt bruk av området. 
Samebyn hade innan 1919 års renbeteskonvention betesmarker till Atlantkusten samt de större öarna t.ex. Senja 
(Sazzasullu) till att idag endast ha tillgång tilt bete enligt områdesprotokollet i 1972 års konvention. Dagens områden som är 
väldigt små, samebyn tål ej ytterligare intrång som detta. 

• Renarnas användande av området idag. 
Snön smälter tidigt i det aktuella området vilket gör att före kalvning kan vajorna vila och beta väldigt energi effektivt. Det är 
till stor fördel under kalvning om vajorna är utvilade och vid gott hull. Detta är en känslig tid då vajorna är väldigt lätt störda. 
Återkommande störningar påverkar vajornas kondition väldigt mycket med följd att i värsta fall kan vajan tvångsabortera 
fostret för att själv överleva. 
Området är frodigt på sommaren och renarna håller sig i området till sent på hösten. Det är en hög andel av området som 
har lavbete det är viktigt då betet övergår från grönbete till lavbete och tvärtom på våren. Lainiovuoma har idag 8700 renar 
som använder området. 
Ersättningsarealer finns ej. 
Exempel på nuvarande Konkurrerande markanvändning i nära anslutning till planområdet som fragmenterar betesområdet 
Vattenkraftsutbyggnad Devddesjavri med anläggningsväg. Skoterled Svalheim-Moskanjavri. 

Tas til orientering 

25.09.2019 Lainiovuoma sameby 4.1 Särskilt om effekter av verksamheten 
Samebyn anser att den verksamhet som blir en Pöljd av att planen antas avser medför avsevärd olägenhet och ett 
betydande ingrepp för renskötselns utövande. 
Såvitt samebyn törstår kommer den näringsverksamheten som avses bedrivas att utföras i lugna områden som idag inte är 
exploaterade samt uppföra hytter och hundstall. Samebyn har idag väldigt få områden som kan betraktas som "lugna" 
utifrån ett djurhälsoperspektiv därav blir de kvarvarande områdena av stor vikt tör samebyns bedrivande av renskötsel. 
Den växande besöksnäringen, däribland hundspann, ökar inom renskötselområdet så även inom Lainiovuoma sameby. 
Samebyn har stora svårigheter att Förhindra att störningar uppstår mot bakgrund av att entreprenörerna inte har några 
formella restriktioner att förhålla sig till kopplat till renskötseln. Renar på vårvinterbete och sommarbete är väldigt 
störningskänsliga, aktuellt område nyttjas bland annat under vår och sommar och utgör kalvningsland. Renskötarna arbete 
under denna period är inriktad på att renen får betesro och kan hushålla med energin, ett arbete som väsentligt Försvåras av 
om störningar uppstår exempelvis till följd av ökad aktivitet. Samebyn vill här också särkilt lyfta fram konsekvenserna av 
verksamhet med hundar inom renbetesområden. Om hundarna skäller och ylar, vilket kommer att ske såväl under turer som 
när hundarna är stallade, så flyr renarna instinktivt. Om ett hundspann stannar upp inne bland renar och skrämmer dem 
kommer renarna att lämna även kringliggande områden. Detta medför att det föreligger en stor risk för att renhjorden sprids 
ut över stora områden och måste samlas. Renarna kommer således riskeras att styras till områden som samebyn inte tänkt 
använda under den tidpunkten. Att renar styrs i oönskad riktning medfÖr också ett merarbete tör samebyn samt orsakar 
onödig stress tör renen som då återigen måste flyttas tillbaka till det område som renskötaren önskar. 
Renar som utsätts för stress minskar sitt betesintag på grund av minskad betesro, att ständigt utsättas för störning leder till 

For å ta hensyn til reindriften og 
begrense forstyrrelsene tiltaket kan ha 
på reindriftsnæringen skal ikke hunder 
oppholde seg i området på vår og 
sommer. Hundene blir flyttet innen 
vårflyttingen av rein starter og kommer 
tilbake etter at reinen er flyttet for 
vinteren. 
Det vil i tillegg være mindre 
næringsaktivitet på området i den 
kritiske perioden ettersom både 
hundegård og ishotell vil være 
vintersesong-basert; men det kan 
fortsatt være opptil 40 hytter i bruk, 
samt aktivitet ved restaurant og 
servicebygget. Planområdet blir lite brukt 
av reinsdyrene da området ligger i 
skyggesiden og ikke blir bart før senere 
enn omkringliggende områder. 
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att renen inte ges tillfälle att vila. Vilket leder till sämre djurhälsa. En sämre djurhälsa innebär också att renen inte behåller 
den energi som är nödvändig för att klara flytten mellan de olika årstidlanden. 

Sommeraktiviteter som tilbys besøkende 
skal ta hensyn til eventuelle reinsdyr og 
spesielt støyende aktiviteter skal ikke 
tilbys på denne årstiden. 

25.09.2019 Lainiovuoma sameby 5. Avslutande kommentarer 
Samebyn hänvisar härvid i första hand till till de egendomsrättsliga rättigheter samebyn har beskrivit ovan, men också till 
PBL och den norska forvaltningsloven. Fovaltningsloven innehåller bestämmelser som föreskriver att varje sak — i samtliga 
delar - ska vara så väl undersökt som möjligt innan beslut fattas. 
Utifrån tidigare beslut hos miljöverndepartementet om att inte anta tidigare planer samt det ingrepp som planen förväntas 
innebära så menar samebyn att planen ej kan antas.  

Tas til orientering. 

27.09.2019 Sametinget Det omsøkte området har vært brukt av reindriftsamer langt tilbake i tid og det kan være ukjente, freda samiske 
kulturminner i området. Sámediggi / Sametinget må derfor trolig befare området før endelig uttalelse kan gis. Sametinget vil 
ta endelig stilling til behovet for befaring når mer detaljert plangrunnlag foreligger. Ei eventuell befaring vil bli utført i 
feltsesongen 2020. 
Befaring gjennomføres visuelt av en arkeolog i terrenget. Noen ganger kan det være behov for prøvestikk i grunnen. Disse vil 
fylles igjen. Eventuelle funn blir registrert og lagt inn i kulturminnedatabasen askeladden. 
Ifølge kulturminnelovens § 10 skal utbygger betale for Sametingets befaring ved større tiltak. 
Hvis søknaden trekkes, ber vi om tidlig beskjed. 
Sametinget har normalt 3 måneders uttalefrist, jf. lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 9 andre ledd. Tiltaket kan 
ikke begynne før vi har levert vår endelige uttalelse etter befaring. 

Tas til etterretning. Venter på endelig 
uttalelse etter befaring. 

07.10.2019 Sametinget Som tidligere nevnt så kan det være samiske kulturminner i det aktuelle området som fortsatt ikke er registrert. Sametinget 
må derfor foreta en befaring før endelig uttalelse om forholdet til samiske kulturminner kan gis. Befaringen må bli utført på 
telefri og bar mark, vil kunne bli utført i løpet av feltsesongen 2019. Arbeidet gjennomføres i form av visuelt overflatesøk 
med evt. prøvestikk og innmåling med GPS. 
Tiltakshaver bes gjennom dette brev om å varsle grunneier/bruker om at befaring av planområdet vil foregå i løpet av årets 
feltsesong.  
Hvis planen skulle bli trukket tilbake, eller av andre grunner ikke lenger er aktuell, ber vi om å få beskjed om dette slik at vi 
kan avlyse befaringa. 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at dette varslet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Troms 
fylkeskommune. 

Imøtekommes. Venter på konklusjon fra 
befaring 

30.09.2019 FNF - Troms (Forum for 
natur og friluftsliv) 

Dispensasjon i LNFR-område, friluftsliv, besøksforvaltning og kanalisering 
FNT Troms vil innledningsvis si at det er sterkt beklagelig at et stort turistanlegg med 40 hytter, restaurant/servicehus, 
kloakkanlegg, ishotell/ med vannbehov til snøproduksjon, strandsonetiltak, hundekjøring, motorferdsel i utmark og 
parkeringsplass skal avgjøres som en dispensasjonssak med utilstrekkelig utredning. Dispensasjon i LNFR-områder er svært 
ugunstig og det vil være meget uheldig om en rekke enkeltsaker behandles isolert, framfor å se helheten gjennom åpne og 

Tas til orientering.  
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inkluderende arealplanprosesser med grundige konsekvensvurderinger. Dette gjelder spesielt når turistnæringen i Nord-
Norge må betegnes som en næring i sterk vekst, noe som gjør behovet for en god, gjennomarbeidet strategi for 
besøksforvaltning, helhetlig arealplanlegging og kanalisering helt avgjørende. 
FNF Troms viser til § 19-2 i Plan- og bygningsloven hvor det presiseres at «dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». Det 
understrekes også at fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, for at dispensasjon kan gis. 
FNF Troms mener at de to overnevnte forutsetningene ikke vil gjøre seg gjeldene i denne saken. Hensynene til natur, friluft, 
ferdsel og fiske vil bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon og sikring av friluftsområder ligger til grunn for Målselv 
kommunes egen friluftslivskartlegging: 
https://www.malselv.kommune.no/kartlegging-og-verdsetting-av-friluftslivsomraader.6021453482894.html 
Området betegnes som del av et A-område for friluftsliv og må sees i lys av den betydningen Rostavatnet- Lille Rostavatn har 
som helhet for friluftsaktiviteter. Det er ikke åpnet for utbygging av hytter eller fritidsboliger på den aktuelle siden av Lille 
Rostavatn, hvis denne dispensasjonen blir gitt vil området for friluftsliv i stor grad begrenses og forringes da muligheten for 
ro og rekreasjon blir vesentlig mindre enn det er i dag. Dette som følge av planenes omfang, støynivå og potensiale for 
betydelig økt trafikk, også i form av dagsturisme. 

30.09.2019 FNF - Troms (Forum for 
natur og friluftsliv) 

Planarbeidet bør ha en konsekvensutredning da vesentlige samfunnsinteresser står på spill, friluftsliv og naturmangfold er 
begge viktige interesser i vår tid. En hytteby som denne kan i seg selv forringe området i begge henseender og kan også 
skape presedens eller praksis for en skadelig bruk og utbygging av området som det pr nå ikke er åpnet for av hensyn til 
områdets verdi som natur, rekreasjons og friluftslivsområde. Det er også betenkelig at tiltaket åpner for inngrep i 
strandsonen, vernet i 100 m- sonen gjelder følgelig også for innsjø jf. plan- og bygningsloven § 1-8. Bålplass, badstue og 
båter vil føre med seg en privatisering av strandsonen i den forstand at også mentale eller oppfattede stengsler teller med i 
hvordan man vurderer virkninger av tiltak ved sjø/innsjø. 

Tas til orientering. Ingen bygg skal 
oppføres i strandsonen. Strandsonen skal 
ikke privatiseres. Det vil leges til rette for 
allmenn ferdsel og bruk av strandsonen. 
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30.09.2019 FNF - Troms (Forum for 
natur og friluftsliv) 

Det fremgår i beskrivelsen av planinitiativet at det ikke er registrert noen stier eller turruter i området- FNF Troms mener at 
dette er særlig betenkelig i et område som skal tilrettelegges for et uvisst antall besøkende. Stier og ferdselsårer, merking og 
skilting er viktige verktøy for kanalisering i områder der man forventer økt bruk, dette for å kunne bevare sårbar natur og 
unngå slitasje på vegetasjon og øvrig fauna. FNF Troms har allerede påpekt at manglende KU er negativt, dette eksempelet 
understøtter dette blant annet siden det er en rødlistet orkide i planområdet, det er vanskelig å si hva konsekvensene for 
denne planten vil være med et stort antall hunder og besøkende i området. Vi ønsker å minne om Naturmangfoldloven og 
§ 7-12 i dette tilfellet. 
FNF Troms vil også vise til at Troms Fylkeskommune i samarbeid med Friluftsrådene i fylket har startet 
«Ferdselsåreprosjektet», dette er en nasjonal strategi for å kartlegge ferdselsårer i Norge 
(https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/folkehelse-idrett-og-frvillighet/friluftsliv/sti--og-
loypeplanlegging-v.-nils-yngve-berg.pdf). Troms fylkeskommune og Midt-Troms Friluftsråd vil som sådan være naturlig å 
inkludere i medvirkningsprosessen. Det samme med blant annet Troms Turlag som har hytter i Rosta-området, 
Naturvernforbundet Troms og FNF Troms. Medvirkning er svært viktig i planprosesser og særlig der allmenne interesser som 
naturmangfold og friluftsliv blir påvirket, vi oppfordrer sterkt til en langt bredere og grundigere prosess enn det som er 
skissert så langt. 

Tas til orientering. Planforslaget tar 
hensyn til naturmangfold. Høringslisten 
blir utvidet. 

30.09.2019 FNF - Troms (Forum for 
natur og friluftsliv) 

Naturmangfold, strandsone og motorferdsel i utmark. 
FNF Troms er sterkt bekymret for virkningene tiltaket kan få for naturmangfoldet i området. Arealinngrepet synes betydelig 
mellom 250 og 450 dekar (bør få en avklaring av faktisk inngrep), hyttene i plantegningen teller 20, men vi savner en bedre 
tegning av alle de 40 hyttene plassert i terrenget. 
Det er videre uklart hvilke følger og omfang hundekjøring og motorferdsel i utmark kommer til å gi- begge aktiviteter har 
følger for natur og friluftsliv. Hundekjøring som foregår på fast basis vil gi slitasje på terrenget og vil danne stier/merker, det 
er uklart hvordan tiltakshaver vil velge ruter for kjøringen. Både hundegård og motorferdsel vil føre til mer støy med de 
uheldige virkningene dette vil ha for opplevelsen av natur og for dyrelivet i området. 
Plantiltaket åpner for å hente vann til snøproduksjon fra Lille Rostavatn uten at konsekvensene av dette lar seg avdekke gitt 
rammene som er skissert for planarbeidet, heller ikke hvordan økt fiske (båter etc på vannet) vil påvirke en presset 
ørretbestand. Planen er også mangelfull i beskrivelsen av hvordan vanntilgang og kloakk skal løses, særlig er dette 
bekymringsfullt da vannkapasiteten er på grensa til å kreve reguleringsplan. Hvordan skal tiltakshaver vurdere behovet for 
fasiliteter når eksempelvis omfanget av eventuelle dagsturister på besøk i anlegget ikke kan tallfestes? 
FNF Troms ønsker at turistanlegg reguleres i ordinære planprosesser som kan ivareta viktige samfunnshensyn som friluftsliv, 
rekreasjon og naturmangfold gjennom konsekvensutredninger og en helhetlig planlegging av hvor en bør etablere slike 
besøksanlegg. Det er i denne sammenheng helt avgjørende at kommunene i Troms tar sitt ansvar som arealplanleggere på 
alvor og sikrer gode løsninger etter gode planprosesser. Vi vil med all sannsynlighet få enda flere besøkende til Nord-Norge 
og da vil det være nødvendig at vi har sørget for infrastruktur og kanalisering slik at vi også kan ta vare på det som er 
varemerket vårt; stillhet, ro, vakker natur og frilufts glede. Ikke minst er det viktig å sørge for at befolkningen har tilgang på 

Tas til orientering. Konsekvenser av 
reguleringsplanen er vurdert i 
planarbeidet. 
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friluftsområder med disse kvalitetene og, i møte med økt besøk i Troms, sikre at viktige naturverdier tas vare på- trusselen 
mot naturmangfoldet i verden er ikke et utelukkende globalt problem, men noe alle nivåer av forvaltning må ta hensyn til i 
sine arealregnskap. 

30.09.2019 Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

Plan og bygningsloven gir kommunen myndighet til å bestemme arealbruken innen sitt geografiske område forutsatt at 
dette skjer etter lovens bestemmelser og i tråd med retningslinjer som er gitt av nasjonale og regionale myndigheter. 
Fylkesmannen mener varsel om oppstart av reguleringsplan for Lille Rosta er i konflikt med et regionalt viktig 
friluftslivsområde, naturmangfold av nasjonal verdi, med interessene til reindriftsnæringa og skogbruket, og at tiltaket derfor 
ikke kan realiseres på dette arealet. 
Planarbeidet må stilles i bero og områder som er egnet til det aktuelle arealformålet avsettes i kommuneplanens arealdel. 

Tas til orientering. 



 

 

 

side 46 av 54 
 

30.09.2019 Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

Reindrift, skogbruk og friluftsliv 
Planområdet ligger i hovedkalvingsområdet for det svenske reinbeitedistriktet Lainiovuoma, og er også vår- og 
sommerbeiteområdet for dette distriktet. Samtidig inngår planområdet i vinterbeiteområdet til reinbeitedistrikt Nuorta 
Sážžá/ Nord-Senja - Deavddis / Dividalen. Vest for planområdet er det en hensynssone for reindrift i kommuneplanens 
arealdel for Målselv kommune. Opphold av hunder og utstrakt hundekjøring i og utenfor planområdet vil være til stor 
ulempe for reindriftsnæringa. 
Planområdet ligger i utkanten av Rosta-allmenningen. I temakart landbruk utarbeidet av Målselv kommune i arbeidet med 
arealdelen, er det aktuelle området markert som viktig for landbruket. Rosta-allmenningen er en del av et større 
skogområde med naturlig furu i hogstklasse III-IV med gode driftsvilkår. I hele lia øst for Rosta-allmenningen er det investert i 
et plantefelt av gran og furu. Hele den sørlige lia langs Lille Rostavatn framstår som et sammenhengende skogområde som 
må opprettholdes ubebygd med sikte på framtidig skogproduksjon. 
For øvrig er Rostavatnet et mye brukt friluftsområde og utfartsområde, spesielt sommerstid, og området ble i 2015 kåret til 
kommunens mest attraktive friluftsområde. 

Tas til orientering. Vinterbeite framgår 
ikke av temakartene for reindrift på 
nibio. 

30.09.2019 Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

Naturmangfold 
«Konvensjonen om biologisk mangfold» (1993) pålegger alle medlemslandene å jobbe sammen for å sikre naturmangfoldet 
på kloden. I «FN`s bærekraftsmål nr 15» fremkommer det at alle land forplikter seg til å iverksette umiddelbare og 
omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede 
arter og forhindre at de dør ut. 
«Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging (2019-2023)» trekker frem at kommunene må identifisere og 
ta hensyn til viktig naturmangfold i sin arealplanlegging. Lille Rosta inkl. nedbørsfeltet er definert som et verna vassdrag (jf. 
verneplan I, 1973). Hensikten med verneplanen er å sikre helhetlige nedbørsfelt med sin dynamikk og variasjon fra fjell til 
fjord. Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep. 
«Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag» definerer prinsipper som skal legges til grunn for planlegging og tiltak 
innenfor nedbørsfeltet. 
Planområdet domineres av kalkrik bergrunn som gir grunnlag for et rikt naturmangfold, deriblant den freda arten marisko 
(NT), som finnes i spredte forekomster i Rosta-allmenningen, spesielt i gammel furuskog. Fylkesmannen er kjent med at 
området er preget av et svært rikt plante- og dyreliv, der mange av disse er sjeldne eller truete. 
Området er svært rikt på orkidéer og kalkkrevende plantearter, og i tillegg til marisko (NT), finner vi bl.a. brudespore, 
stortveblad, grønnkurle, knerot, korallrot, gulmyrull (Sårbar - VU), dvergsnelle og småsøte (NT) m.fl. Ved ferskvannsdeltaen 
kalt Lombolaen, og langs strandkanten i og ved planområdet, hekker og oppholder det seg en rekke rødlista fugl, deriblant 
svartand (NT), horndykker (VU), stjertand (VU), lappfiskand (VU), sivspurv (NT) og skjeand (VU) m.fl. (Naturbase, Artsobs.). 
Det finnes også registreringer av en rekke trua lav- og sopparter, i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det aktuelle 
området er også rikt på pattedyr, der flere av de registrerte artene er rødlista, f.eks gaupe (EN – Sterkt truet) og oter (VU). I 
tillegg er dette en del av et større område som også benyttes av bjørn (EN) og jerv (EN). 

Tas til orientering. Naturmangfold 
rapport følger planen. 
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30.09.2019 Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

Vurdering 
Det aktuelle planområdet er avsatt som LNFR-formål i arealdelen. Forslaget om å starte opp arbeidet med å utarbeide en 
reguleringsplan for turistformål må derfor vurderes som et tiltak som bryter med arealavklaringer i gjeldende arealdel. Vi har 
derfor valgt å vurdere denne saken som et nytt utbyggingsområde i arealdelen. 
Det fremstår klart at foreslått arealbruk ikke er tilrådelig ut fra hensynet til naturmangfold av nasjonal verdi. En evt. 
utbygging innenfor planområdet vil både bygge ned viktig naturmangfold og dele opp/fragmentere naturmangfold slik at det 
blir vanskeligere å opprettholde et økosystem med sjeldne arter. 
Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om at området har naturmangfold med nasjonal verdi og derfor ikke skal bygges ned (jf. 
internasjonale og nasjonale føringer for naturmangfold). Dersom dette hadde vært foreslått som et nytt utbyggingsområde 
ved rullering av arealdelen ville fylkesmannen med stor sannsynlighet fremmet innsigelse. Vi mener at kommunen må 
bruke/rullere arealdelen med tilhørende konsekvensutredning for å kunne sortere og definere ønskede utbyggingsfelt i 
området ved Lille Rostavatn (og ellers i kommunen). I en konsekvensutredning er det helt vesentlig å vurdere alternative 
lokaliseringer. 
Fylkesmannen mener varsel om oppstart av reguleringsplan for Lille Rosta er i konflikt med et regionalt viktig 
friluftslivsområde, naturmangfold av nasjonal verdi, med interessene til reindriftsnæringa og skogbruket, og derfor ikke kan 
realiseres på dette arealet. Planarbeidet må stilles i bero inntil det foreligger areal godkjent for denne arealbruken i 
kommuneplanens arealdel, uten risiko for tap av nasjonalt viktige områder for andre interesser. 

Tas til orientering. 

30.09.2019 Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

Om behovet for konsekvensutredning (KU) 
Forslagsstiller og kommunen er kommet til at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredninger etter KU-
forskriftens §§ 6 og 8. Fylkesmannen er ikke enig i denne vurderingen. Tiltaket inngår i KU-forskriftens vedlegg II, punkt 11 
bokstav j «Næringsbygg, (…) bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål» og punkt 12 
bokstav c: «Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging.» Tiltaket vil kunne få virkninger 
for reindriftsnæringa, jord- og skogbruk, nasjonalt viktig naturmangfold, samt et område som er særlig viktig for friluftsliv, jf. 
KU-forskriftens § 10, 3.ledd bokstav b og d. Planen må derfor konsekvensutredes om tiltakshaver velger å fortsette 
planarbeidet. Det vil ikke være nødvendig å utarbeide planprogram, jf. KU-forskriftens § 8. 
Vi gjør oppmerksom på at alle temaene nevnt ovenfor kan være selvstendige grunnlag for innsigelse, dersom tiltakshaver 
velger å fortsette planarbeidet, og det endelige planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til interessene. For øvrig vil vi 
framheve følgende tema som må ivaretas i planarbeidet om det videreføres: Barn og unge, estetikk, grad av utnytting, 
universell utforming, forurensing, støy, samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyse og framtidige klimaendringer. 

Konsekvensene av planen innarbeides i 
planbeskrivelsen. Eget dokument på 
naturmangfold. 
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30.09.2019 Troms fylkeskommune Forskrift om konsekvensutredning og virkninger av planforslaget 
I oppstartsvarselet om oppstart er det opplyst om at det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
Kommunen har vurdert at den ikke faller inn under § 8 bokstav a) vedlegg II, punkt 12 om turisme og fritid, herunder bokstav 
c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging. Terskelen for «hotellkompleks» er 
relativt høy, og vi er enig i at tiltaket ikke faller inn under dette punktet. 
Siden planarbeidet ikke faller inn under §8 så er det ikke nødvendig å gjøre en videre vurdering av om planarbeidet kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Likevel, selv om konklusjonen etter varsel om oppstart fortsatt er at planarbeidet 
ikke utløser krav om konsekvensutredning, så er det likevel et krav om at virkningene av planen belyses i planbeskrivelsen. 
Formålet er å synliggjøre virkningen planen vil kunne føre til for berørte parter, interesser og viktige hensyn. Varslet 
planarbeid vil omdisponere et større område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift i kommuneplanens 
arealdel. 
Spesielle tema som må utredes og som kan skape konflikt er nærhet til svært viktig friluftslivsområde, reindriftsområde, 
strandsone, en rødlistet planteart, og område verdifullt for beite- og skogsdrift. Det er viktig at alle relevante temaene er 
godt nok belyst i planforslaget, samt at temaene blir ivaretatt ved gjennomføringen av planen. 

Imøtekommes 

30.09.2019 Troms fylkeskommune Friluftsliv og strandsonevern 
Målselv kommune har gjennomført en kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunen. Lille Rostavatn er 
kartlagt som et svært viktig friluftsområde (A-verdi), noe som ikke er kommentert i varsel om oppstart. Det eneste som står 
er at «friluftsliv i området er knyttet til Lille Rostavatn (nedenfor Rostaveien)». Vi mener dette bør nyanseres og 
konsekvensene for friluftslivet i området bør vurderes i et bredere perspektiv. 
Konsekvensene for friluftsliv må vurderes på selve vannflaten, så vel som i strandsonen og i tilstøtende områder. Relevante 
aktiviteter er padling, fiske, isfiske, bading, vandring langs vannkanten, samt høstingsaktiviteter og turaktivitet i de 
nærliggende områdene. Lombolnes trekkes i områdebeskrivelsen fram som et idyllisk område som er godt egnet for 
kanopadling, og Rostavatnet ble i 2015 kåret som kommunenes mest attraktive friluftsområde. Konsekvensene av bygging i 
strandsonen må vurderes. I referatet fra oppstartsmøte kommer det fram at det skal legges til rette for båter, bålplass og 
evt. badstu i strandsonen. Dette må vurderes opp mot plan- og bygningsloven § 1-8 og hvordan allmennhetens interesser i 
strandsonen påvirkes. Potensielle psykologiske stengsler må også inkluderes i vurderingene. 
Selv om de fleste bygninger plasseres på oversiden av veien, vil området i 100-meterssonen likevel kunne fremstå som mer 
privatisert. 
Vi viser for øvrig til kommuneplanens arealdel hvor det er fastsatt 100-meters byggegrense langs Lille Rostavatnet. 
Konsekvensene for friluftsliv må vurderes ut over selve planområdet. Støypåvirkning er et vesentlig moment som må utredes 
i så måte. Dette gjelder økning i trafikk, så vel som støy fra hundene og ønsket ATV-bruk. Planlagte traseer for hundekjøring 
må fremkomme av planforslaget. 
I april 2019 åpnet nye rekreasjonsløyper for snøskuter fra Rostadalen Camping. Ved etablering av et nytt reiselivsanlegg i 
vestenden av vatnet, er det nærliggende å forvente et ønske om utvidelse av dagens snøskuterløype. Denne tematikken, 
samt påvirkningen på friluftsinteressene i området, bør belyses i det videre planarbeidet. 

Imøtekommes. ATV og badstue i 
strandsonen droppes i planforslaget. 
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Ved etablering av 40 utleiehytter, restaurant, servicebygg m.m. er det rimelig å forvente økt aktivitet i områdene utenfor 
planområdet. Områdene består delvis av myrområder og vegetasjon som er sårbar for slitasje ved økt bruk. Vi ber om at 
tiltakshaver vurderer mulige tiltak for kanalisering, klopping og forsterking av eksisterende og potensielt nye utfartsmål/ - 
områder også utenfor planområdet. 
Miljødirektoratet har startet et nasjonalt prosjekt med mål om at det lages kommunale planer for friluftslivets ferdselsårer. 
Midt-Troms friluftsråd har ansvar for å koordinere prosjektet blant sine medlemskommuner, deriblant Målselv. Det er 
naturlig at reiselivsnæringen kobles på dette prosjektet. 

30.09.2019 Troms fylkeskommune Universell utforming 
Fellesfunksjonene/arealene for reiselivsanlegg er betegnet som publikumsbygg og skal tilfredsstille alle kravene til universell 
utforming (jfr. TEK 17, Kap. 8 og 12). I byggverk som har mange rom med samme funksjon (hotell, campinghytter og 
lignende), er minimumskravet at 1/10 av rommene skal være universelt utformet (jfr. TEK 17 §12-7 pkt 7). I denne 
sammenhengen gjør vi oppmerksom på at universell utforming av reiselivsanlegg er ett konkurransefortrinn og anbefaler 
dere å vurdere å sette krav til universell utforming i hele anlegget. I planbeskrivelsen må det redegjøres for hvordan 
universell utforming er ivaretatt. De bør i tillegg utarbeides en kotesatt uteromsplan som viser hvordan fremkommelighet og 
orienterbarhet er løst i planforslaget. 

Ivaretas i planforslaget. 

30.09.2019 Troms fylkeskommune Vannmiljø 
Ved utarbeidelse av nye planer som direkte eller indirekte påvirker vannmiljø skal det vurderes hvilken virkning det planlagte 
tiltaket vil ha på vannmiljø og om kunnskapsgrunnlaget er godt nok, jf. vannforskriften §12. Vi viser i denne sammenheng til 
regional forvaltningsplan for vannregion Troms (2016-2021) med tilhørende tiltaksprogram. 
Tiltaket må vurderes opp mot miljømålene satt her og det må gjøres en konkret vurdering av planlagt aktivitet vil kunne 
påvirke vannforekomstene som mye at disse endres kvalifisering. 
Det er ikke kommunalt vann- og avløp i området. Avløp er tenkt som infiltrasjonsanlegg, og konsekvenser for avrenning, 
vannkvalitet og påvirkninger på fisk og akvatisk liv må vurderes. 
I referatet fra planoppstart nevnes også muligheten for å hente vann fra Lille Rostavann for snøproduksjon, påvirkningen av 
dette på naturmangfold og annet må belyses. 

Ivaretas i planforslaget. 

30.09.2019 Troms fylkeskommune Samfunnsmessige virkninger 
Vi vil anmode om at man i planarbeidet også redegjør for de samfunnsmessige virkningene av tiltaket knyttet til 
sysselsetting/verdiskaping. I en helhetlig avveining av tiltakets virkninger, mener vi at det å belyse hvilke 
samfunnsøkonomiske ringvirkninger tiltaket realistisk kan forventes å få for stedet/kommunen er en vesentlig del av 
beslutningsgrunnlaget. 

Ivaretas i planforslaget. 

30.09.2019 Troms fylkeskommune Kulturminnevernet 
Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Vi minner imidlertid om tiltakshavers aktsomhets- 
og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8, som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles, 
dersom det under arbeidet likevel blir oppdaget gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Vi ber om 
at dette tas med i planens dokumenter. 

Ivaretas i planforslaget. 
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30.09.2019 Troms fylkeskommune Oversending av planforslag – SOSI 
Det er flott at sosi-fil med planavgrensing ble sendt kartverket ved varsel om planoppstart. 
Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkludert tegnforklaring av plankartet sendes Kartverket pr e-post; 
plantromso@kartverket.no. Kartverket Tromsø vil lagre den digitale arealplanen i en egen regional høringsdatabase som de 
statlige og regionale høringsinstansene skal benytte i sin saksbehandling. Dette vil forenkle saksbehandlingen og gi raskere 
og bedre høringsuttalelser til kommunene. Kartverket vil utføre en teknisk kontroll av planen og melde eventuelle 
rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og mangler er rettet opp før 
plankartet blir vedtatt. 

Noteres. 

02.10.2019 Statens vegvesen Medvirkning og nasjonale og regionale interesser innenfor vårt ansvarsområde 
Planene har betydning for våre interesser, og innvirkning på vegtransporten og vegnettet. 
Før offentlig ettersyn av planforslag, ber vi om at forhold som berører våre interesser, jf. V744, er gått gjennom og avklart 
med oss. 

Noteres. 

02.10.2019 Statens vegvesen Forholdet til kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel utgjør den overordnede føring for sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og 
arealbruk i kommunen. Arealdelen har vært gjenstand for en bred vurdering med berørte myndigheter involvert i 
planprosessen, og alle forhold og interesser er tatt i betraktning i et samlet perspektiv. Detaljreguleringen er i strid med 
arealformål i arealdelen, og dette forhold må først og fremst avklares. 

Tas til orientering. 

02.10.2019 Statens vegvesen Avklaringer som er spesielt viktig i planprosessen for Statens vegvesen 

• Trafikksikkerhet må ivaretas. Eksempelvis må konfliktpunkt mellom myke trafikanter og kjøretøy begrenses i mest mulig 

grad, og det må være avsatt tilstrekkelig areal til tyngre kjøretøy. Planområdet er på begge sider av fylkesveien, og dersom 

det medfører ferdsel for gående, må det tilrettelegges for trygg kryssing av veien. 

• Vegnormalen må legges til grunn ved utforming av samferdselsanlegg. 

• Tilknytning til fylkesvei må utformes som kryss, og dimensjoneres og utformes i samsvar med håndbok V121 «Geometrisk 

utforming av veg- og gatekryss». 

• Byggegrense langs fylkesveg må ivaretas i planen. Byggegrense langs fv. 7824 er 15 meter fra vegens midt. Statens vegvesen 

vil ikke godta kortere byggegrense. 

• Rekkefølgekrav vil være aktuelt dersom dette er viktig for å sikre forsvarlig gjennomføring ut fra veg- og trafikkinteresser. 

Ivaretas i planforslaget. 

02.10.2019 Mattilsynet Dette er oppstart av planarbeid. Etter hvert utarbeides reguleringsplan fra Målselv kommune, og da blir planen mer 
detaljert. Det anbefales at forslag til reguleringsplan legges fram for planforum, før den sendes til offentlig ettersyn og 
høring. 
Det beskrives at det skal etableres vannforsyning til turistanlegget. Foreløpig er det lite detaljert om hvordan dette skal 
foregå. I oppstartplanen står det at det enten må bores etter vann, eller man må få forsyning fra Rostadvannet. Det vurderes 
at turistanlegget blir såpass stort, at det vil forbrukes over 10 m³ vann om dagen. Da må det søkes om plangodkjenning, se § 
18. Det må beregnes minimum 1 års planleggingstid før man setter i gang arbeidet med å etablere et vannverk. 

Planforum planlegges. VA-løsninger 
vurdert i planen og skal 
detaljprosjektertes før bygging. 
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- Ved etablering av brønn, må det prøvebores, og tas månedlige prøver i minimum 1 år for å kartlegge vannkvaliteten. Det 

er også viktig å påse av brønnen(e) har god nok kapasitet, se § 9. 

- Det må også tas månedlige prøver i minimum 1 år hvis man velger å bruke Rostadvannet som kilde - dette for å kartlegge 

vannkvaliteten. I en overflatekilde er det mest gunstig hvis det er sprangsjikt, og at inntaket ligger under sprangsjiktet. 

Det må påregnes å bruke noe tid på å finne riktig sted å legge inntaket. 
Etter hvert som man finner ut hvilken kilde man skal ha, så må man vurdere hva slags rensing det skal være på vannet. 
Forskriften åpner for at grunnvann kan etableres uten rensing, dog er kravene strenge. Til slutt må det søkes om 
plangodkjenning for nytt vannverk. Når Mattilsynet har gitt godkjenning for planene kan byggingen starte. 
Ved etablering av vannkilde må det etableres beskyttelsestiltak, se § 12. For en brønn kan det være etablering av soner 
rundt kilden, der det er fastsatt regler for lite eller ingen aktivitet i nedslagsområdet. Turistanlegget skal ha stor aktivitet fra 
hunder, og det er naturlig at dyrene holdes unna nedslagsfeltet, for å forhindre forurensing, enten om det velges brønn eller 
overflatevann. 
Mattilsynet har som sektormyndighet innsigelsesmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven § 5-4. Hvis vi vurderer at 
planene for drikkevannsforsyning er mangelfulle når reguleringsplan utarbeides, så vil vi kunne vurdere å bruke denne 
myndigheten. Vi anser det som viktig at det gjøres et grundig arbeid for planlegging av trygt og sikkert drikkevann. 

02.10.2019 Mattilsynet Det er ingen etablerte vannverk i området. Vårt fokus vil være tilgang til drikkevann i området. 
Det vises til de mest relevante paragrafene i forskrift om vannforsyning og drikkevann – FOR-2016-12-22-1868. 
§ 1 – Formål 
Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder 
helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. 
§ 9, første og andre ledd – Leveringssikkerhet 
Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner 
for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid. 
Vannverkseieren skal legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten 
bruk av det ordinære distribusjonssystemet. 
§ 12, første til tredje ledd – Beskyttelsestiltak 
Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning. 
Vannverkseieren skal planlegge nødvendige tiltak for å beskytte vanntilsigsområdet og råvannskilden. Tiltakene skal være 

basert på farekartleggingen i § 6. 

Vannverkseieren skal gjennomføre aktuelle beskyttelsestiltak og informere berørte kommuner ved behov for tiltak som 
krever oppfølging etter § 26. 
§ 13.Vannbehandling 

Vannverkseieren skal sikre at råvannet behandles slik at drikkevannet tilfredsstiller kravene i § 5. 

Til orientering 
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Vannbehandlingen og kildebeskyttelsen etter § 12 skal til sammen gi tilstrekkelige hygieniske barrierer. Dette innebærer at 
vannbehandlingen skal være tilpasset: 

a) råvannskvaliteten 

b) farene identifisert i samsvar med § 6 

c) mengden produsert vann per døgn. 
En vannbehandlingsmetode som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, bakterier, parasitter eller andre 
mikroorganismer, skal alltid inngå, med mindre vannforsyningssystemet har grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 
tilsier at det ikke er nødvendig. 
Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan vannbehandlingsanlegget skal driftes og vedlikeholdes, og 
at denne planen er oppdatert og følges. 
§ 18. Plangodkjenning 
Vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann, eller forsyne en 
eller flere sårbare abonnenter, er plangodkjenningspliktig. 
Vannverkseieren ved plangodkjenningspliktige vannforsyningssystem skal søke Mattilsynet om godkjenning av etablerings- 
og driftsplanen.  
Planen skal dokumentere at: 

a) vannforsyningssystemet vil kunne oppfylle kravene i denne forskriften. Vannverkseieren skal søke på skjema fastsatt 

av Mattilsynet 

b) informere berørte kommuner, slik at disse kan uttale seg om planen i samsvar med § 26 

c) påse at planen er godkjent av Mattilsynet før byggestart 

d) registrere at vannforsyningssystemet er klart til å settes i drift. Dette skal gjøres på skjema fastsatt av Mattilsynet 

før det settes i drift. 
Ved endringer som har betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann ved 
plangodkjenningspliktige vannforsyningssystem, skal vannverkseieren følge bestemmelsene i bokstav a til d i første ledd. 
Vannforsyningssystem som er i drift uten godkjent plan per 1. januar 2017 fritas fra kravene i første ledd. 

03.10.2019 NVE Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for 
allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Antall hytter (40 stk), samt etablering av restaurant 
og ishotell (produksjon av snø og is) tilsier at det vil bli et betydelig vannuttak. Det opplyses i plandokumentene at det 
vurderes å borre etter vann eller hente vann fra Rostavatnet. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering 
av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem i planprosessen.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan 
erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Ivaretas i planforslaget. 

03.10.2019 NVE Verna vassdrag Ivaretas i planforslaget. 
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Planområdet grenser inntil Lille Rostavatn som er en del av det varig verna Målselvvassdraget, verneplan I fra 1973. 
Hensikten med verneplanen er å sikre helhetlige nedbørsfelt med sin dynamikk og variasjon fra fjell til fjord. Vernet gjelder 
først og fremst mot kraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep, jfr. «Rikspolitiske 
retningslinjer for verna vassdrag». 
Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og 
biologisk mangfold. I tillegg er vassdragsnaturen viktig i friluftssammenheng. Det er derfor viktig at det stilles krav om at 
kantsonen, både langs Lille Rostavatn og langs elv/bekk sør i planområdet, skal bevares. 

03.10.2019 NVE Energianlegg 
Det går en kraftlinje gjennom planområde. Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for 
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Berørt linjeeier må involveres tidlig i planprosessen. 
Flom, erosjon, skred og overvann 
I henhold til NVE Atlas kan deler av planområdet i tilknytning til elv sørvest i planområdet og langs strandsonen til Lille 
Rostavatn være flomutsatt. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot 
flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. NVE ber derfor om at dette ivaretas i det videre planarbeidet.  
Planområdet ligger ikke innenfor skredutsatt område. 

Tas til orientering 

03.10.2019 NVE Konsekvensutredning 
NVE registrerer at kommunen og forslagsstiller er kommet frem til at planforslaget ikke utløser krav om 
konsekvensutredninger etter KU-forskriftens §§ 6 og 8. NVE vurderer imidlertid at planforslaget vil kunne få betydelige 
virkninger for miljø og samfunn og dermed bør konsekvensutredes. 

Ivaretas i planforslaget. 
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9. KONKLUSJON 
 

Planen legger til rette for nytt turistanlegg ved Lille Rostavatn i Målselv kommune. Tiltaket vil være 
økonomisk positivt for kommunen som følge av økt sysselsetting, i tillegg til at det vil være gunstig 
for lokale næringsdrivende. 

I forhold til dagens situasjon vil tiltaket føre til noe negative konsekvenser for reindrift, 
trafikksikkerhet, landskap og naturmangfold. Hensyn til disse temaene er likevel ivaretatt i planen. 

  


