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Innstilling: 
 
Reguleringsendring Elvenes boligområde, plan-ID19191987 0, med plankart og 
bestemmelser datert 01.06.2017 legges ut til offentlig ettersyn og høring i åtte uker. 
Vedtaket er truffet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. 
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Saksframstilling: 
 

Innledning: 

 

Endring av reguleringsplan for Elvenes Serviceområde  

 

Utkast til plan er utarbeidet av Gratangen kommune, som også har stått for planprosessen. 

Asplan Viak AS har vært engasjert av Gratangen kommune til å ferdigstille planarbeidet og 

utarbeide nødvendige dokumenter for politisk behandling og utlegging til offentlig ettersyn. 

 

Oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplan for Elvenes serviceområde ble varslet 

ved kunngjøring i avisa Fremover den 20.03.2013. Sektormyndigheter og private grunneiere 

og naboer ble varslet i eget brev, datert 20.03.2013. Statens vegvesen har i brev datert 

20.09.13 varslet at de ikke har mottatt varsel om oppstart, dette er derfor ettersendt. 

 

Høringsfristen ble satt til 30.04.2013. 

 

Det er mottatt fem innspill til varsel om oppstart. Fylkesmannen har varslet at de vil vurdere 

innsigelse til planen dersom arealene F1 og F2 blir omregulert til boligformål. 

 

 

Hensikt: 

Hensikten med planendringen er å legge til rette for boligbygging i områder et sentralt område 

i Gratangsbotn, som i tidligere plan er regulert til forretning. Reguleringsendringen omfatter i 

hovedsak den kommunale eiendommen gnr/bnr 50/104. Gjeldende plan for gang- og 

sykkelveg langs fylkesveg 142 innarbeidet i planen. Det er i tillegg gjort mindre justeringer av 

bestemmelsene innenfor hele planområdet og planen er oppdatert mht ny sosi-standard. Etter 

innspill og varsel om mulig innsigelse fra Fylkesmannen er tidligere byggeområde 

(forretning) på nedsiden av fylkesvegen endret til friluftsformål i ny plan. Planen tilrettelegger 

for i alt fire nye boligtomter og lekeplass i et attraktivt område på oversiden av fylkesveg 142. 

Planen sikrer viktig naturområde samt god tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende 

bebyggelse og terreng. Utbygging forutsetter omlegging av kommunal vann- og 

avløpsledning over en mindre strekning, det er avsatt midler på investeringsbudsjett for 2019 

– beløp kr  

 

Det er mottatt fem innspill til varsel om oppstart. Fylkesmannen har varslet at de vil vurdere 

innsigelse til planen dersom arealene F1 og F2 blir omregulert til boligformål.  

 

Mulig innsigelse er varslet på bakgrunn av forvaltning av strandsonen og elvedelta:  

 

«Etter det Fylkesmannen kjenner til har kommunen andre avsatte og tilgjengelige områder for 

boligbygging. Bygging av boliger er generelt mer privatiserende enn forretningsformål. I 

norsk rødliste for naturtyper 2011 fremkommer det at elvedelta er nær truet naturtype. Arealet 

som ønskes omregulert er en del av elvedeltaet til Storelva/Medelva. Det er i elvedeltabasen 

anbefalt at det ikke gjøres videre inngrep på nedsiden av veg i sjøområdet av deltaet. Området 

berører viktig naturmangfold i form av en viktig bløtbunnsfjære og en poll med strandeng og 

strandsump vurdert som lokalt viktig. Pollen er også et viktig yngleområde for flere 

sjøfuglarter, noen av disse oppført på Norsk rødliste for arter 2010.»  
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Sak om avklaring av alternativ for veien videre var derfor lagt fram for planutvalget den 

4.11.2013, sak 12/956. Det ble gjort følgende vedtak i planutvalget: «Alternativ 1 velges for 

videre fremdrift i saken, planforslag med 3-4 boligtomter mellom fylkesvei 825 og 142 

utarbeides. Arealet nedenfor fylkesveien reguleres til natur- og friluftsrelaterte formål.» 

 

Vurdering i henhold til forskrift om konsekvensutredning: 

Det er innledningsvis gjort vurdering av tiltaket jf.  forskrift om konsekvensutredning og 

Gratangen kommune har konkludert at det ikke er krav om konsekvensutredning i henhold til 

forskriftens §6, §7 eller §8. Fylkesmannen har sagt seg enig i dette i innspill til varsel om 

oppstart. 

 

Planprosessen:  

Oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplan for Elvenes serviceområde ble varslet 

ved kunngjøring i avisa Fremover den 20.03.2013. Sektormyndigheter og private grunneiere 

og naboer ble varslet i eget brev, datert 20.03.2013. Statens vegvesen har i brev datert 

20.09.13 varslet at de ikke har mottatt varsel om oppstart, dette er derfor ettersendt. 

 

 

Bakgrunn:  

Asplan Viak As har på vegne av Gratangen kommune utarbeidet forslag til endring av 

reguleringsplan for Elvenes serviceområde. Planforslaget legges fram for politisk 

førstegangsbehandling.   

  

Mål for planen: 

Intensjonen med planen er tilrettelegging for boliger innenfor den kommunale eiendommen 

gnr/bnr 50/104. Det foreslås 4 nye attraktive boligtomter (BFS3 – BFS6) på ca. 1000 m2 hver 

(997 m2 – 1190 m2) samt lekeplass (f_BKL1) på 995 m2. Boligtomtene er svakt skrånende 

mot nordøst fra kote +3 til +5 moh. For boligtomtene foreslås en utnyttelse på BRA = 300 m2 

pr tomt.  

Innenfor BSF1, BSF2 og BFS7 (eksisterende boligområde) foreslås en utnyttelse som er 

omtrent tilsvarende gjeldende utnyttelse på U=0,2, dvs. henholdsvis BRA= 600 m2 (BSF1), 

900 m2 (BFS2) og 100m2 (BFS7), som vil gi mulighet for noe fortetting/ utvidelse av 

eksisterende bebyggelse. Innenfor området som er regulert til kirke/ annen religionsutøvelse  

(BR1) foreslås en utnyttelse på BRA=150m2.  

 

Konkret foreslås følgende endringer i forhold til gjeldende plan:  

- Forretningsformål F4 og F5 inklusiv gatetun endres til boligformål, felles privat atkomst og   

   felles privat gangveg.  

- Kjøreveg, «Gate 1» endres til boligformål.  

- B4 og del av B5 endres fra boligformål til grønnstruktur. 

- Forretningsformål F1 og F2 endres til friluftsformål og en mindre del i vest (gnr/bnr 50/119  

   på 366,2 m2) til utvidelse av eksisterende boligformål. Byggegrense opprettholdes som i  

   gjeldende plan.  

- Campingplass C endres til friluftsformål.  

- Offentlig gangveg og parkering justeres i tråd med faktiske forhold.  

 

Forhold til overordna plan: 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel 2009-2021, hvor området er avsatt 

reguleringsplan for Elvenes serviceområde. Gjeldende plan er «Reguleringsendring av 

Elvenes Serviceområde», plan-id 1919 1987 01, vedtatt 02.07.1987. I reguleringsplanen er det 
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avsatt byggeområder for bolig, forretning, allmennyttig formål (bedehus). I tillegg er det 

avsatt arealer til trafikkformål, campingplass og friluftsområde 

  

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGE: 

 

Planforslaget legger opp til en ny bebyggelse som i volum, høyde og bebyggelsesstruktur er i 

tråd med eksisterende bebyggelse omkring. Ny bebyggelse vil ikke gi negative konsekvenser 

for eksisterende bebyggelse med hensyn til solforhold eller utsikt. 

 

Ny bebyggelse skal plasseres på en måte som er tilpasset eksisterende terreng (sikres i 

bestemmelsene til planen). 

 

Det er foreslått reduksjon av utbyggingsområder i forhold til gjeldende plan og avsetting av et 

større område til friluftsformål. Forslaget vurderes dermed å ha positive konsekvenser for 

natur. 

 

Boligene vil få atkomst fra Fv. 142, hvor det er forholdsvis lite trafikk og hvor det i tillegg er 

opparbeidet gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Det vurderes derfor at trafikksikkerheten 

er godt ivaretatt, og at det ikke er behov for tiltak i planen. 

 

For mer informasjon, se vedlegg til saken. 

 

Konklusjon   

 
Planen tilrettelegger for fire nye boligtomter med attraktiv og sentral beliggenhet i 

Gratangsbotn. Planen sikrer viktig naturområde samt god tilpasning av ny bebyggelse til 

eksisterende bebyggelse og terreng. Utbygging forutsetter omlegging av kommunal vann- og 

avløpsledning over en mindre strekning. 


