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Notat til regionalt planforum Troms 09.11.17 for:  

Plan 1875 – Detaljreguleringsplan for alpinanlegg i Håkøybotn, nedre del Arctic Center 

og Plan 1879 – Detaljreguleringsplan for Finnheia alpinlandsby 
 

 

Figur 1: Plan 1879 er markert med oransje, plan 1875 er markert med blått, vedtatt plan 0906 er markert med rød stiplet 
linje og vedtatt plan 1515 er markert med blå stiplet linje.       

Bakgrunn 
Arctic Center AS ønsker å etablere et alpin- og reiselivsanlegg i Håkøybotn. Alpinanlegget og 

reiselivsanlegget reguleres som to separate planer. Grunnen til dette er at ny plan for alpinanlegget 

hovedsakelig er i tråd med formålene i gjeldende planer, men som følge av tiltak gjort etter planen 

ble vedtatt er det behov for å endre og tilrettelegge anlegget noe. Planen for reiselivsanlegget er mer 

omfattende og det er behov for flere utredninger.   

Området er tidligere regulert gjennom plan 0906 – Hotell og konferansesenter på Finnheia (1988), og 

plan 1515 – Arctic Center, Håkøybotn (2008). 

Plan 1875 – Detaljreguleringsplan for alpinanlegg i Håkøybotn, Nedre del Arctic Center har som 

hovedmål å justere og tilpasse bunnstasjonen og skitraséer på nedre del av vedtatt reguleringsplan 

1515. Etter plan 1515 ble vedtatt er det blitt etablert et vannmagasin for et minikraftverk i området 

hvor bunnstasjon var avsatt. Damanlegget hindrer utbygging etter eksisterende plan, og det er derfor 

nødvending å foreta justeringer for å kunne etablere alpinanlegget.     

I tillegg til justeringer av skianlegget foreslås det næringsarealer, turistformål og teknisk infrastruktur 

innenfor planområdet. Adkomstvegen til kirkegården i Håkøybotn ønskes utbedres og forlenget opp 

til planområdet. Kryssløsning til fylkesveg 858 planlegges også utbedret. 
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Figur 2: Utkast til plankart 1875.  

  

Plan 1879 – Detaljreguleringsplan for Finnheia alpinlandsby har som mål å tilrettelegge for en 

alpinlandsby på ca. 620 daa tilknyttet alpinanlegget som omfatter hotell, næring, turistanlegg, 

fritidsboliger og infrastruktur. 

Av de ca. 620 daa som utgjør planområdet ønskes et areal på 305 daa avsatt fritidsboliger og 

leiligheter, hvor majoriteten vil være private.     

I tråd med pbl § 4.1 er det utarbeidet et planprogram hvor følgende tema foreslås 

konsekvensutredet: 

- Landskap og grøntstruktur 

- Allmenn ferdsel, friluftsliv og rekreasjon 

- Naturmiljø 

- Trafikk og transport 

- Vann, avløp og overvann 

- Ros-analyse 

- Fritidsbebyggelse 

 

Temaer som ønskes gjennomgått i planforum: 
- Private fritidsboliger  

- Trafikk 

- Kulturminner 

- Friluftsliv 

- Grunnundersøkelse 

- VAO 

  


