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Reguleringsplan for gnr./bnr. 11/94 og 11/96 - Turistanlegg i Meskelv, Saksprotokoll i 

Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets vedtak lyder som følger: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for turistanlegg i Meskelv, datert 

22.11.11 og tilhørende dokumenter, datert 24.08.2012, ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Varjjat Ferie- og Fritid har siden 90-tallet arbeidet med å etablere et turistanlegg i Meskelv.  

Grunneier ønsker å legge til rette for utvidelse av driften med hytter og oppstillingsplasser for 

bobiler og campingvogner. 

 

I forbindelse med dette har Varjjat Ferie- og Fritid utarbeidet forslag til en privat 

reguleringsplan for området, og anmodet om at kommunen godkjenner planen. 

 

Oppstartsmøte ble avholdt den 25.10.11.  Annonse om oppstart av reguleringsplan var kunngjort 

i avisen ”Finnmarken” og på kommunens hjemmeside den 28.11.11. samt at sektormyndigheter 

og naboer ble varslet i brev. 

 

Det er innkommet innspill til planen fra: 

- Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavd. 

- Finnmark Fylkeskommune, Areal og kulturvernavd. 

- NVE 

- Sametinget 

- Rávdna Márja N. Gaup/Jovnna-Edvard A. Ballovara (naboer) 

 



Det vises til vedlagte innspill og endringene som er gjort i planen. Innspillene som er 

innkommet er i stor grad i tatt hensyn til i den fremlagte plan.   

 

Vurderinger 

Området som ønskes regulert, er i kommunens arealplan avsatt til campingplass med krav om 

reguleringsplan.  Kommunen har vurdert det slik at det ikke er krav om konsekvensutredning.  

Området er befart av kulturmyndighetene i -95 og kulturminner er kartlagt.  Bygg/anlegg vil bli 

tilpasset funksjonshemmede. 

 

Det må regnes med noe mer trafikk inn til campingplassen.  Campingplassen har en godkjent 

avkjørsel og gjennomkjøringsforbud fra E-6 gjennom nedre Meskelv vil bli skiltet. 

 

En foreslår at reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn slik den foreligger.  

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 


