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Varsel om oppstart - områderegulering av Lundejordet, Nordreisa kommune 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-2, 12-8 og 12-14 varsler Nordreisa kommune 

oppstart av områderegulering av Lundejordet i Nordreisa kommune.  

 

Planområdet 

Planområdet berører GBR 13/2, 13/110, 14/9, 14/36, 14/64, 14/138, 14/161, 15/117, 15/127, 

15/153, 15/160, 52/1, 52/3, 52/12 og 52/104 i Nordreisa kommune.  

 

Planområdet er avgrenset som vist på det vedlagte kartutsnittet, og er på ca. 125 dekar. På 

kartutsnittet vises alle eiendomsgrenser med rødt, og berørte eiendommer er i tillegg markert 

med gårds- og bruksnummer. 

 

Planområdet inkluderer Lundejordet, et mindre areal vest for Mounioveien, et areal ved Guleng 

og arealer rett nord for Høgegga.  

 

Hoveddelen av arealet er ikke regulert tidligere. I gjeldene reguleringsplan er deler av arealet 

regulert til bolig og jordbruk, samt noen mindre arealer til annen veigrunn, vei og park. I 

kommuneplanens arealdel er arealene satt av til boligbebyggelse, offentlig-/privat tjenesteyting, 

parkering og hovednett for sykkel.  

 

Formålet med områdereguleringen 

Formålet med områdereguleringen er å regulere inn ny hovedvei til Moan skole, ny tilførselsvei 

til Lundeveien, parkeringsmuligheter ved Nordreisa kirke og Moan skole, samt trafikkareal og 

gymsal i tilknytning til Moan skole. Planen skal også legge til rette for et nytt boligfelt på 

Lundejordet, utvidelsesareal i tilknytning til Kirkebakken barnehage og tilrettelegge to arealer i 

tilknytning til helse- og omsorgstjenester.  

 

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026. 
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Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning, men kommunen har konkludert 

med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.  

 

Forslagsstiller og grunneiere 

Nordreisa kommune er forslagsstiller, tiltakshaver og står for utarbeidelse av planen. 

 

Det er en rekke berørte grunneiere. Blant annet Nordreisa kommune, Nordreisa sokn og 

Stiftelsen Nybo, samt flere private grunneiere.  

 

Informasjon og medvirkning 

Berørte grunneiere vil bli tilskrevet for mer informasjon og invitasjon til møte. 

  

Dersom du har spørsmål kan du kontakte teknisk sjef Roy Jørgensen, tlf: 77 77 07 50. 

 

Merknader til oppstartsvarselet 

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett 

eller postmottak@nordreisa.kommune.no. 

 

Oppstartsvarselet vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmesider: 

http://www.nordreisa.kommune.no/planlegging/. 

 

Frist for merknader er satt til 20. juni 2014. 

 

Videre saksgang 

Etter at merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, og saksbehandlet av 

kommunen. Etter første gangs behandling vil planen bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn. 

Det vil da være anledning til å komme med merknader og innsigelser til forslaget før videre 

politisk behandling.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Hanne Henriksen 

Arealplanlegger 
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Vedlegg: Kartutsnitt av planområdet 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/14 Nordreisa driftsutvalg 29.04.2014 

 

Reguleringsplan for Lundejordet  

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 29.04.2014  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-2, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av 

områderegulering av GBR 14/9, 14/36, 14/64, 14/138, 52/1, 52/3, 52/12, 52/104, 15/127, 15/153 

og 15/160 i Nordreisa kommune. 

 

Vedlegg: 

1 Kartskisse Lundejordet 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-2, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av 

områderegulering av GBR 14/9, 14/36, 14/64, 14/138, 52/1, 52/3, 52/12, 52/104, 15/127, 15/153 

og 15/160 i Nordreisa kommune. 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommunes arealplan ble vedtatt av kommunestyret 20.mars 2014.  

Driftsutvalget ønsker oppstart av reguleringsarbeidene for flere av områdene, blant annet 

Lundejordet. Planbegrensningene framgår av kartutsnitt.  

Vurdering 

Nordreisa kommune er tiltakshaver og står for utarbeidelse av planen. 
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Formålet med områdereguleringen er å regulere inn ny hovedvei til Moan skole, ny tilførselsvei 

til Lundeveien, samt parkeringsmuligheter, trafikkareal og gymsal i tilknytning til Moan skole. 

Planen skal også legge til rette for et nytt boligfelt på Lundejordet, utvidelsesareal i tilknytning til 

Kirkebakken barnehage og tilrettelegge to arealer i tilknytning til helse- og omsorgstjenester. 

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026. 

 

Planområdet er på ca. 101 dekar og inkluderer Lundejordet, et mindre areal vest for 

Mounioveien, et areal ved Guleng og arealer rett nord for Høgegga. Hoveddelen av arealet er 

ikke regulert tidligere. I gjeldene reguleringsplan er deler av arealet regulert til bolig og jordbruk, 

samt noen mindre arealer til annen veigrunn, vei og park. I kommuneplanens arealdel er arealene 

satt av til boligbebyggelse, offentlig-/privat tjenesteyting, parkering og hovednett for sykkel.  

 

Konsekvensutredning er vurdert, men kommunen har konkludert med at planen ikke faller inn 

under vilkårene for en slik utredning. 

 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Kartskisse Lundejordet 

 


