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1 Innledning 
Reguleringsplanen består av en kartdel og en tekstdel som inneholder 
planbestemmelsene. Kartet viser de arealbrukskategorier/reguleringsformål som planen 
fastlegger. Planbestemmelsene utfyller og utdyper den fastlagte arealbruken. Plankartet 
og planbestemmelsene utgjør til sammen det juridiske grunnlaget for arealbruken. 
 
Planbeskrivelsen (dette dokumentet) gjør rede for forhold som ikke framgår av 
plankartet og planbestemmelsene. 

2 Hensikten med ny plan 
Per 2008 er det svært få byggeklare tomter til eneboliger i sentrum av Nordreisa. Det er 
derfor et stort behov i de nærmeste årene for slike tomter. Nordreisa kommune ønsker å 
regulere området på nytt på bakgrunn av følgende vurderinger: 1. Gjeldende plan har for 
mye veiareal som medfører unødig kostbare investeringer og kostbar drift, 2. Planen 
følger ikke dagens standard og forventninger til et slikt område teknisk, eller planfaglig 
og 3. Kommunen ønsker å planlegge for å skape et nytt og moderne boligområde med 
særlig god bokvalitet og kostnadseffektiv investering og drift. 

3 Planstatus 
Planområdet er disponert til boligformål i Nordreisa kommuneplan 2002-2014. Denne 
reguleringsplanen for Rovdas 3 erstatter fullstendig tidligere plan vedtatt 13.06.1996. 
 

 
Utsnitt av kommuneplanen fra 2002 



   

  4 

4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Beliggenhet 
Planområdet er lokalisert øst for E6 ca. 1,5 km nord for Storslett sentrum. 
Ny avkjøring fra E6 til Rovdas 3 ligger 1,9 km nord for sentrum i Storslett. 
Feltet grenser inntil eksisterende boligfelt Rovdas 1 og 2 og ligger mellom 20–25 m.o.h. 
Planområdet er på ca 215 daa, og av dette er 103 daa boligområder(48 %). 

4.2 Boliger i dag 
Innenfor planområdet er det kun 1 eksiterende bolig som inntas pga. gs-vei omreguleres 
til boligformål i forbindelse med denne. Det er 33 eksisterende boliger i tilliggende 
områder Rovdas 1-2. 

4.3 Grøntområder 
Området omkring feltet er i dag mye brukt som tur-/friområde og egner seg godt til lek 
og rekreasjon. Kippernes friområde vest for E6 har planfri kryssing under E6 med gang-
/sykkelveg til Rovdas og Storslett sentrum. Det er videre et mye brukt sti- og løypenett 
som har god forbindelse til GS-vegsystemet. 

 

 

Grøntstrukturen i planen sees i sammenheng 
med eksisterende sti- og løypenett og 
områdene omkring og oppover mot fjellet. 

Svært god tilknytning til skole og sentrum 
både langs stier/løyper og gang-/sykkelveg. 
 
 
 
Foto fra skiløypa/turstien rundt østsiden av feltet 
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4.4 Veg- og trafikkforhold 
Områdene Rovdas 1 og 2 har i dag 2 adkomster fra E6. I det nye feltet vil det bli kun én 
avkjørsel samlet for alle feltene (Vei 1). Dagens avkjørsel til Ev6 ved Rovdasbakken vil i 
medhold av eldre reguleringsplan bli stengt for kjøring, men opprettholdes som sykkel- 
og gangsti. Dette er fastsatt i gjeldende reguleringsplan for Rovdas 1 og 2 av 1986 og 
omfatter ikke plan for Rovdas 3 som sådan. 

4.5 Terrengforhold, landskap, vegetasjon  
Området består for det meste av bjørkeskog med noen enkelte furutrær spredt rundt i 
området. 

 

Det er et relativt flatt 
område med svak helling 
fra fjellfoten mot E6. 

Noe myr i øst og nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegetasjon i planområdet 
 

Området deles av en bekkekløft – Rovdas – som er et samisk uttrykk, og beskriver 
elva/bekken som skjærer gjennom området (grusavsetningene fra siste istid). Det er lagt 
inn grøntområde langs denne inkludert løyper/stier og gang-/sykkelveg. 
 

 
Bekkekløften / Rovdas vest i området 
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4.6 Områdets egnethet 
Området er i sin helhet svært godt egnet til boligformål. Grunnforhold er vurdert som 
gode for boligbygging da området er lokalisert på en ”grusvifte” / glasifluviale 
avsetninger. Det er ikke prøveboret/sjekket grunnforhold i dybden. 

Området grenser til eksisterende boligområde, og har god lokalisering i forhold til 
etablerte sentrumsfunksjoner/service (Storslett) og skole/barnehage. 

Uten at det er spes. detaljregistrert så finnes det noen fuktige myrområder hvor det ikke 
bør tillates bygg med kjeller. Dette er fulgt opp i planens bestemmelser. 

5. Eiendomsforhold 
Kommunen eier selv det meste av området jfr. tidligere erverv. Totalt er 8 eiendommer 
berørt av planen: 
 
GNR BNR Formål Eierforhold 
13 120 Boligområde med tilhørende anlegg Nordreisa kommune 
12 2, 4 Boligområde med tilhørende anlegg Privat 
12 5 Boligområde med tilhørende anlegg Privat 
13 7 Boligområde med tilhørende anlegg Privat 
12 1 Boligområde med tilhørende anlegg Privat 
12 21 Boligtomt Privat 
12 30 (gs-veg ved E6) Statens vegvesen 
12 28 (E6) Statens vegvesen 
13 5 Friluftsområde Privat 
 

6 Planprosess og medvirkning 
Kommunen la ut tilbudsinnbydelse på Doffin med frist den 22.12.08. Kommunen mottok 
tilbud fra 13 konsulentfirmaer. Etter en samlet vurdering jfr. kriterier som var satt opp 
(pris 20%, fremdrift 40% og fagkompetanse 40%) så ble firmaet Areal+ AS valgt den 
16.01.09. 

6.1 Oppstart 
Nordreisa kommune varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet den 12.01.08. Dette ble 
gjort pr. brev, annonse i Nordlys og på kommunens hjemmesider. 
Alle grunneiere er orientert om planarbeidet, og det har ikke kommet inn noen spes. 
negative merknader fra det holdet. 

6.2 Åpent infomøte 
Det ble avholdt åpent informasjonsmøte i Halti-bygget den 28.04.09 hvor konsulent 
Aksel Askeland fra Areal+ presenterte forprosjekt og planskisse. 
Kommunen orienterte også om videre fremdrift i planprosessen, tomtesalg og at  
sannsynlig anleggsstart blir i løpet av høsten 2009. Byggeklare tomter til sommeren 
2010. Det var et bra oppmøte med ca 25 tilhørere. 

6.3 Regionale møter 
Statens vegvesen sitt "fagforum" i Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt drøftet utkastet 
til reguleringsplan den 07.05.09, og hadde følgende tilbakemelding: 
 

Kollektivløsninger: I planen er dette kun ivaretatt gjennom eksisterende bussopp på 
E6. Her er det vesentlig at det tenkes litt langsiktig i forhold til et fremtidig 
kollektivbehov og tilrettelegging for dette i reguleringsområdet. Vi vet at skolebussen 
til skolene i Storslettområdet og skolebussen til Straumfjord henter sine passasjerer 
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inne på den kommunale vegen som går gjennom Rovdas 1. Skal det fortsatt være slik 
når Rovdas 3 blir bebygd eller vil det bli et behov for at skolebussene må inn i dette 
feltet? Hva med lokalruter? Pr i dag er det vel kun Burfjord og Oksfjordruter som 
passerer Rovdas. Men vil det være slik i all fremtid sett i lys av miljøvern, etc?  

Avkjørsel/ kryssløsninger: Planen tar kun for seg atkomst til Rovdas 3. Rovdas 1 og 
Rovdas 2 er ikke en del av planen (med unntak av den nordlige avkjøringen til 
Rovdas 1 som stenges). Det er naturlig å se alle disse feltene under ett i forhold til 
atkomstløsning. Eksisterende atkomst til Rovdas 1 og 2 på bakketoppen er en 
trafikkfarlig løsning som man bør gjøre noe med. Å lede all trafikk fra Rovdas 2 
gjennom Rovdas 1 og ut det nye krysset til Rovdas 3 er ikke spesielt gunstig for 
Rovdas 1. Kan dere se på muligheten for å etablere samleveg som også ivaretar 
trafikken til og fra Rovdas 2? 

 
Ovenfor nevnte forhold er drøfta i kommunen(adm og politisk): 

Busstopp (spes. skolebuss) i feltet er et aktuelt tema – men dette ble også drøfta opp 
mot at det er svært bra gang-/sykkelveg fra området samtidig som det ikke er så store 
avstander her. Det å gå/sykle til skolen er godt for barna og har samtidig en god 
miljøprofil som er viktig å vurdere i denne sammenhengen. 

Samleveg for Rovdas 2 er også drøfta, men å lede denne trafikken gjennom deler av det 
Rovdas 3 er heller ikke noen god løsning, og det blir enda lenger adkomst for Rovdas 2. 
 

7 Innkomne merknader/innspill 

7.1 Merknader i samband med oppstart 
Statens Vegvesen region Nord datert 02.01.09: De viser spes. til boligfeltets adkomst til 
E6 og ønsker å komme med innspill når planskisse foreligger (se under pkt. 6.3) 

7.2 Innspill til reguleringsplanen 
Ikke lagt ut til offentlig ettersyn enda. 
 

8 Beskrivelse av planforslag 

8.1 Avgrensning av planområdet 
Planforslaget har i grove trekk følgende avgrensning, ytterpunkt: 

Punkt x-
koordinat 

y-
koordinat 

Syd 732988 7752603 
Øst 733345 7752936 
Nord 732848 7753479 
Vest 732749 7753139 

8.2 Plannavn 
Navnet på planen er: Reguleringsplan for Rovdas 3, Nordreisa kommune. 
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8.3 Plankart 

 
Det er utarbeidet plankart i målestokk 1:1000. 

8.4 Innholdet i planforslaget 
Planforslaget består av: 

− plankart i målestokk 1:1000 
− reguleringsbestemmelser 
− planbeskrivelse 

8.5 Mål/hensikt med planen 
Legge til rette for etablering av attraktive tomter som er sentrumsnære, hvor det kan 
etableres moderne boliger med særlig god bokvalitet. Samtidig ønsker man å ta vare på 
ferdselårene gjennom og rundt området. For å skape et godt oppvekstmiljø for barn og 
unge er det en viktig målsetning å ta vare på de gode mulighetene som finnes til å 
etablere flere store områder som egner seg godt for lek og opphold. 
 
8.6 Adkomst til området 
Atkomsten til området skjer fra ny avkjøring med E6 og bli fordelt via samle- og 
adkomstveier i området. Trafikken inn i boligfeltet vil bli fordelt via ut i flere mindre 
stikkveier og ”rundkjøringer”. Det er ikke planlagt mulighet for gjennomkjøring. 
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8.7 Boliger 
Planområdet omfatter 82 tomter for frittliggende småhusbebyggelse og et område for 
konsentrert småhusbebyggelse (flermannsboliger) på ca 20 daa. 
 

8.7.1 Frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger) 

Det er lagt opp til tomter mellom 0,8 og 1,2 daa med noen få unntak. 

Området er omtrent flatt og det er derfor ingen utfordringer når det gjelder 
opparbeiding av tomtene i forhold til helningsgrad. Det er noe myr/våtmark som 
har innvirkning på at enkelte områder ikke får anledning til å bygge kjeller. 

Hustyper og spes. høyder og takform er spesielt drøfta i denne planen. Arealet 
boligtomtene legger beslag på utgjør 46 % av planområdet, resten blir disponert 
til infrastruktur, friområder og spesialområder. 
 
8.7.2 Konsentrert småhusbebyggelse 
Det er regulert et område på ca 17 daa hvor det tillates konsentrert utbygging 
med flermannsboliger(eks. 4 og 6-manns) og bygg med 3 etasjer. Det er satt krav 
til egen detaljplan her før evt. utbygging. Veg er sikret / regulert gjennom 
området som ikke skal deles opp spesielt. 

 
8.8 Atkomstforhold 
Vei 1 med avkjøring fra E6 er en samlevei som vil fungere som ”hovedvei” for hele det 
nye feltet. I tilknytning til denne er det for det meste planlagt flere ”rundkjøringer” for å 
ha best mulig driftsforhold(renovasjon og brøyting) og noen stikkveier med gode 
snumuligeter og snødeponier. Det er også regulert inn private fellesadkomster 3 steder 
(tun). 
 
8.9 VA-løsninger 
VA nettet for feltet skal tilknyttes eksisterende ledningsnett vest for feltets avkjøring fra 
E6. Feltet er svært flatt med små lokale variasjoner og en total høydeforskjell i feltet på 
kun 5 meter. Det planlegges derfor løsninger som i hovedsak baserer seg på selvfall fram 
til tilknytningspunktet. For deler av feltet som ikke har selvfall til tilknytningspunktet, må 
det etableres pumpestasjon. 
 
8.10 Felles lekeplasser og grøntområder 

Det planlegges 7 lekeområder/friområder innenfor planområdet, 2 av områdene er 
forholdsvis store. Det er plass til ballbane på 20x40m i 3 av områdene. Eksisterende 
løyper/stier gjennom området er også sikret i reguleringen. Det er også en del 
friluftsområder som reguleres – bl.a. Rovdas/bekkekløften – hvor det forutsettes mindre 
inngrep/tiltak. I tillegg er det en gapahuk i området Stelli rett øst for boligfeltet ved 
fjellfoten. Disse områdene er svært viktig for boligfeltet og nærmiljøet rundt. 
 
8.11 Automatisk fredete kulturminner 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i området. 

8.12 Miljø og landbruk 
Området består i dag stort sett av skogbevokst mark som benyttes i noen grad til 
rekreasjon for tilliggende områder. Turstier/løyper benyttes mye. Gammel skytebane 
ligger midt i feltet, og er ikke fjernet enda. Det drives ikke jordbruk innenfor 
planområdet. Noe beiting foregår i utkanten og deler av området. Skogbruket er svært 
begrenset, for det meste bjørk med noen enkelte furutrær innimellom. Skogen i dag er 
stort sett benyttet til vedhogst. 
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9 Konsekvenser av planforslaget 
9.1 Generelt 
Området er allerede godkjent i gjeldende kommuneplan, og en viser til denne prosessen 
og vurdering av konsekvenser i den sammenheng. 

Innenfor dette planområdet er det i hovedsak natur-/friluftsinteressene som blir negativt 
berørt, men dette er videre godt sikra og tilrettelagt i planforslaget. I forhold til faktisk 
bruk av arealet i dag vil en gjennomføring av tiltakene i planen medføre en reduksjon i 
produksjonsareal innen skogbruk. Noe beiteområde som er inngjerdet vil også bli 
omdisponert. 

Vurdering av forurenset grunn og avbøtende tiltak ifht skytebanen blir gjennomført nå i 
sommer.  

9.2 Boliger og støy 
Det er ikke utført støyberegninger i området. E6 har forholdsvis lav ÅDT på 2225 og 
området ligger omtrent på samme høyde som E6. Trafikkstøy fra E6 vil mest sannsynlig 
ikke ha noen negativ virkning. Det er for øvrig regulert inn en sone med 
skjermvegetasjon mellom E6 og nærmeste bolig (40 meter bred), som kan ha positiv 
virkning i denne sammenheng. 

9.3 Atkomstforhold 
Det er planlagt ny avkjøring fra E6 hvor frisiktforholdene er svært gode. Dette bli eneste 
avkjøring til Rovdas 3. En kan også nå Rovdas 1 via den nye avkjøringen. Det planlegges 
ikke muligheter for gjennomkjøring eller ytterligere belastning fra eks. Rovdas 2, da 
dette kan føre til at enkelte områder blir utsatt for ekstra belastning, p.g.a. tur-
/returkjøring i stedet for en passering. 

9.4 VA-løsninger 
P.g.a. lite fall i området og dermed også klokkledningsnettet, så må en basere seg på 
selvfall frem til en pumpestasjon og derfra fram til tilknytningspunktet ved E6-
avkjøringen. 

9.5 Grøntstruktur/lek og klima 
Gjennomføring av reguleringsplanen vil medføre begrensninger i bruken av området som 
tur-/friområde i sin helhet, men alle ferdselsårer som i dag er i bruk er ivaretatt. 37% av 
planområdet er avsatt til fri-/lekeområder og grøntkorridorer. 

Den fremherskende sørøstre vindretningen i vinterhalvåret er viktig å ta hensyn til. 
Området er lokalisert noe skjermet fra denne vinden, og samtidig er det viktig å ta vare 
på mest mulig av den vegetasjonen som finnes. Det er spes. regulert inn 
skjermvegetasjon i søndre del av området som skal fungere som skjerm her. I tillegg er 
selve tomtearealene trukket noe inn på flata slik at vegetasjonen også kan være 
bestående på oppe på kanten. 

9.6 Barn og unge 
En utbygging i forhold til det som her er planlagt vil kunne gi barn og unge enda bedre 
tilgang til området og omgivelsene, gjennom at det vil bo barn og unge i området, og at 
det blir bygget veier inn i området. Ved at fri-/lekeområdene er fordelt utover 
planområdet og at en tar vare på turstier/skiløyper. Samtlige tomter vil være i nær 
tilknytning til grøntstruktur / lekeplass, og barn har dermed tilgang til gode lekeområder. 
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9.7 Estetikk 
Beliggenheten oppå et platå i forhold til områdene lenger mot sentrum, samtidig som det 
ligger inn mot fjellet innebærer at feltet ikke vil bli et dominerende element i 
landskapsbildet i forhold til bl.a. siluett. 

Samtidig er området forholdsvis flatt og det er derfor planlagt at de høyeste bygg 
oppføres innerst i området, og så trappes dette gradvis nedover mot eksisterende felt. 
Spesielt ny og moderne arkitektur med bl.a. skråtak er ønsket velkommen, og dette 
legges spesielt til rette for i noen områder. 

 
En ser de østre boliger i Rovdas 2 og videre kanten/vegetasjonen til høyre. 
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Det utarbeides også en byggeskikk for dette området, slik at kommunen skal få et godt 
styringsdokument i arbeidet med utviklingen av dette feltet. En vil ha større helhet og 
sammenheng i områdets delfelt. 

9.8 Skogbruk og naturmiljø 
Etablering av boligtomter innen planområdet vil medføre at området utgår som 
produktivt skogbruksareal. Det vil imidlertid være svært lavt produksjonstap her, med 
stort sett bjørkeskog / ved. 

Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området. 

9.9 Automatisk fredete kulturminner 
Det er ikke registrert noe innenfor planområdet. 
 

9.10 Nedlagt skytebane – forurensning 
Det har vært uklart om den gamle skytebanen vil representere et forurensningspotensial 
for ny bebyggelse i området. Kommunen har derfor gjennomført en analyse av disse 
forholdene som grunnlag for en tiltaksplan for opprydding av evnt forurensningsfare. 
Rapporten er utarbeidet av Forsvarsbygg og er tilgjengelig som eget vedlegg til planen. 
Skytebanen ligger på Rovdas ved Storslett, rett øst for boligfeltet ved E6 (figur 1). 
Skytebanen ligger helt inn til boligområdet, men har ikke blitt benyttet på svært mange 
år. Området er stort sett gjenvokst med urter, lyngarter og trær. Bjørk dominerer blant 
treslagene, men det er også selje og furu i området. Gras, røsslyng, krekling og 
skrubbebær dominerer i feltsjiktet, mens geitrams er vanlige på haugene i området 
(blenderinger, skytevoller etc.). Området er en homogen sandig avsetning fra istida og 
har en relativt jevn overflate. Sør for skytebanearealet er et bekkeløp/flomløp som har 
gravd seg dypt ned i avsetningen.  Rett sør for standplassen er dette særlig tydelig hvor 
det er en høydeforskjell på mer enn 5 meter. Under feltarbeidet var det ikke synlig vann i 
denne bekken/flomløpet. Dette viser at det er betydelig dybde fra skytebaneoverflaten og 
ned til grunnvann. Det var heller ingen vannforekomster eller synlige bekkedrag innen 
skytebanearealet. Det er følgelig lett drenerende masser og eventuell vanntransport av 
metaller vil derfor være vertikalt til grunnvann. 
 
Skytebanen, slik den framstår i dag, består av en standplass, en 100 meters bane og en 
300 meters bane.  
Standplassen er en støpt betongflate som er 30 x 4 meter (figur under). 
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Figur 2. Luftfoto som viser arealene på og omkring skytebanen på Rovdas. De ulike 
skyteaktivitetene (standplass, 100-metersbane og 300-metersbane, samt område for 
leirdueskyting) er markert på bildet.  
100-meterbaneMålområdet på 100-metersbanen består av et 15 meter lang og 2 meter 
høyt støpt ”anviser-”grav” for personer som skal anvise treffpunkt på skivene. På siden 
mot standplass er det fylt opp med sand (blendering) for å fange opp skudd som går for 
lavt. Skivene har under skyting stått over betongkanten og har derfor gått inn i en 
skytevoll bak skivene. Skytevollen er delvis overgrodd.   
300-meterbaneDette målarrangementet er laget som 100-metersbanen, men er dobbelt 
så lang (30 meter). Blenderingen på forsiden er praktisk talt helt overgrodd (figur 4). Det 
er betydelig avstand til kuleinnslagene i bakgrunnen (ca 50 meter). Kulevollen er en 
naturlig skråning med stedegne masser. Arealene her er i dag en del av et beiteområde 
for sau. Bak muren / anvisergraven er det en skivebu hvor skivemateriellet ble lagret. 
 
Resultater og videre arbeid 
Prøvetaking viser en forhøyet konsentrasjon av tungmetaller over normverdiene (60 
mg/kg) som er satt for de mest følsomme areabruksformål. Prøvene viser blyforekomster 
fra under 60 mg/kj til ca 3500 mg/kg (se rapport for nærmere angivelser). Samtidig er 
det kun 3 lokaliteter (skytevoller/fangvoller) som har verdier som tilsier at dette er 
klassifisert som farlig avfall. Det er på bakgrunn av dette behov for ytterligere 
undersøkelser av forurensningen mht omfang i rom, og at det utarbeides en tiltaksplan 
for opprydding og deponering/fjerning av forurenset grunn som er over de gitte 
normverdier. Dette arbeidet forutsettes gjort før det blir gitt byggetillatelse. 
 

10 Planfaglig utdyping av løsningene i forslaget 

10.1 Boligtomter 
For å redusere eventuell støy og innsyn fra E6 vil det være viktig å spare vegetasjon som 
kan fungere som en støyskjerm, og det er derfor regulert inn en vegetasjonsskjerm 
mellom vestre tomterekke og E6. 

Standplass 

100meter 

300meter 

Område for 
leirdueskyting 
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For å utnytte området best mulig er tomtene plassert i samlinger og rekker med egne 
gjennomgående internveier og mange grøntkorridorer imellom. 

10.2 Atkomstforhold 
Når det gjelder de interne veiene i boligfeltet vil det være viktig at det under 
prosjekteringen fokuseres på trafikksikkerhet. Veien bør være oversiktelige samtidig som 
de ikke innbyr til høg fart. 

10.3 VA-løsninger 
Tomtene må detaljplanlegges slik at avløpsledningene får selvfall fram til felles 
pumpeløsning. 

10.4 Grøntstruktur/lek 
Barn og unges interesser blir godt ivaretatt gjennom denne planen ved å avsette  
betydelige arealer som fri-/lekeområder. Videre er det høyt prioritert å ta vare på interne 
og eksisterende ferdselskorridorer i boligfeltet, samt gang-/sykkelvegnett er 
gjennomgående. Dette for å oppnå økt trafikksikkerhet ovenfor myke trafikanter. 

10.5 Estetikk 
Det er som nevnt flere ganger et forholdsvis flatt område, og derfor vil høyde på bygg 
være viktig å regulere i forhold til sol og siktforhold. Det flate området fører også til at en 
ikke har de store utfordringene vedr. tilpassing til terreng. Ved å tillate noe mer 
utradisjonelt(bl.a. skråtak) samtidig som en utarbeider en byggeskikkveileder for 
området, så vil en kunne få et variert og hyggelig boligfelt med fine utearealer. 

10.6 Automatisk fredete kulturminner 
Ingen registrert. 
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