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1. SAMMENDRAG  
Hensikten med planarbeidet er å sikre området, i tråd med eksisterende bruk, til privat hytte- 

og campingområde med bevertning (tidligere sportell). Oppstart av planarbeidet var varslet i 

2011 for turist- og fritidsformål. Planforslaget ble i 2012 lagt ut til offentlig ettersyn som 

privat hytteområde (fritidsformål). Det ble da foreslått å åpne for å øke antallet private hytter 

med 10 stk. innenfor planområdet. Fylkesmannen ved blant andre Reindriftsforvaltningen 

fremmet innsigelse til planforslaget. Innsigelsene gjaldt manglende støyutredning for 

planlagte nye hytter (Fylkesmannen) samt hensynet til reindriften i området 

(Reindriftsforvaltningen/ Fylkesmannen).  

 

Etter eierskifte av eiendom gnr/bnr 116/4 er det igjen startet opp drift av campingplass i 

området. Planforslaget er revidert i tråd med ny bruk av området, ved at planen nå regulerer 

for campingplass.  Eksisterende bebyggelse opprettholdes som bevertning i tilknytning til 

campingplassen, og antall private hytter opprettholdes som i dag. Det er i dag stor konflikt 

mellom driver av campingplassen og hytteeiere om bla. trafikk og støy fra campingplassen 

samt bruk av felles atkomstveg. Det er et viktig mål med planen å redusere konfliktnivået i 

området. 

 

Etter 2. gangs høring har det vært en grundig prosess med først naboskapsmøte med alle 

grunneierne innenfor området og deretter egne møter med eier av campingplassen og 

hytteeierne. Kommunen har nå revidert planen og ønsker å fremme et revidert planforslag 

som er akseptabelt for alle parter. Planen legges ut på ny begrenset høring til grunneiere og 

myndigheter. 

 

Hovedpunkter i foreslåtte endringer etter 2. gangs høring: 

- Eksisterende atkomst til hytteområdet er lagt utenom campingområdet. Omlegging 

sikres med rekkefølgebestemmelser i planen. 

- Eksisterende vegareal og parkeringsområde ved «Sportellet» (gnr/bnr 116/4) avsettes 

til kombinert camping, bevertning og parkering. 

- Det avsettes område for bobilparkering vest for «Sportellet» (gnr/bnr 116/15). 

Eksisterende privat avløpsledning i området sikres i planen. 

- Mindre utvidelse av campingområde og område for privat kloakkrenseanlegg sør for 

Øsevegen.  

 

2. NØKKELOPPLYSNINGER  

Adresse Øse 

Gårdsnr./bruksnr. 116/4, med flere 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 
 

 

 

Forslagstiller Gratangen kommune 

Grunneiere (sentrale) Roy Arne Bertheussen, Øsefjellet AS m.fl. 

Plankonsulent Asplan Viak AS 
  

Ny plans hovedformål Private hytter og campingplass 

Planområdets areal i daa 46 daa 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 

  

Kunngjøring oppstart, dato 28.01.2011 

Oppstartsmøte avholdt.(j/n) Ja 
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
Da området ble utbygd tidlig på 1980-tallet var utbyggingen godkjent ut fra en foreliggende 

situasjonsplan som ikke ble videreført til reguleringsplan. Hålogaland plankontor utarbeidet i 

1986 et utkast til reguleringsplan for dette området, men dette ble aldri lagt fram for 

kommunestyret for godkjenning. Nå ønsker kommunen at reguleringsplanen blir ferdigstilt og 

lagt fram for egengodkjenning.  

 

21 hytter innenfor planområdet er bygget og hyttetomtene er oppmålt og fradelt. 

Tomtegrensene er dermed endelige. En del av området er tatt i bruk som campingplass, og 

hovedbygget/ turistanlegget fungerer som bevertning til campingplassen. I tillegg er det et 

kloakkrenseanlegg innenfor området, som er satt i drift igjen etter å ha vært ute av drift en 

periode. 

 

Intensjonen med planforslaget   

Intensjonen med planen er å sikre områdets bruk til hytte- og campingformål og rydde opp i 

forhold som i dag er med på å øke konfliktnivået i området. Antall hytter og bygninger skal 

opprettholdes som i dag. 

 

4. PLANPROSESSEN 
Oppstarten av planarbeidet ble annonsert 28.01.2011 og offentlige myndigheter ble tilskrevet. 

Grunneiere og naboer ble varslet med brev datert 24.01.12. Formelt oppstartsmøte inkludert 

befaring med kommunen ble utført 09.06.2011. Det kom inn seks innspill til varsel om 

oppstart. 

 

Første planforslag for utvidelse av hytteområde og rivning av tidligere bevertning (sportell) 

var lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 12.11.2012. Det kom inn seks merknader til 

planforslaget. 

 

 
Planforslag 2012 

 

Etter offentlig ettersyn har hovedeiendommen i planen, gnr/bnr 116/4, blitt solgt til nye eiere 

og campingplass samt bevertning er startet opp igjen. Det ble gjennomført møte med ny 

grunneier og befaring på tomta november 2016. Planen har etter dette blitt revidert i tråd med 

ny bruk av tomta og ønske om utvidelse av campingplassen etter behov beskrevet av ny eier. 

Revidert planforslag ble sendt ut på ny høring og offentlig ettersyn. 
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Revidert planforslag 2017 

Til  ny høring mottok kommunen 18 merknader fra berørte grunneiere og offentlige 

myndigheter.  

 

Hovedpunkter i de innkomne merknadene  fra 2017: 

• Utvidet del av campingområde innenfor friluftsområde er i konflikt med privat 

kloakkledning på 116/15  

• Trafikk og parkering langs vei utenfor kafeen skaper dårlig oversikt og trafikkfarlige 

situasjoner 

• Det ønskes ikke gjennomkjøring til andre hyttefelt gjennom området 

• Nytt kloakkanlegg etablert av hytteforeningen bør inn i planen 

• Det bør ikke tillates utvidelse av eksisterende servicebygg/ kafé eller campingområde 

 

På bakgrunn av innspillene ble det innkalt til nabomøte med alle berørte grunneiere, lag og 

foreninger hvor nytt bearbeidet planforslag ble presentert. Etter nabomøtet og dialog med 

grunneierne er planforslaget på nytt revidert og det er utarbeidet en forslag i tråd med 

innspillene fra grunneierne. 

 

Revidert planforslag sendes på ny begrenset høring til grunneierne. Mindre utvidelse av 

planområdet med VA2 var sendt på egen høring til grunneier. Grunneier har ikke gitt merknad 

til utvidelsen. 

 

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 

Kommuneplan/ kommunedelplan 

Området er i kommuneplanens arealdel unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere plan mv 

fortsatt skal gjelde. Området er godkjent med turist- og hyttebebyggelse. 

 

 

 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 

Omtrentlig planområde er markert 

med rød stiplet sirkel 
 



Side 6 av 27 
 

Detaljregulering Øse hytteområde 

Reguleringsplan 

Området er ikke regulert med unntak av veg gjennom området, som er regulert i gjeldende 

reguleringsplan for Deler av gnr 50, bnr 2 på Øse, vedtatt av K-styret 19.12.2001. 

 

 
 

Gjeldende reguleringsplan for Øse hyttegrend danner planavgrensning for denne planen i 

nordvest. 

 

 

Gjeldende reguleringsplan for 

Øse hyttegrend, vedtatt 

17.11.2005 

 

Gjeldende reguleringsplan for Deler 

av gnr 50, bnr 2 på Øse, vedtatt 

19.12.2001 
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 

Beliggenhet  

Planområdet ligger på fjellovergangen Gratangsfjellet like ved E6, omtrent midt mellom 

Bjerkvik og Gratangsbotn (ca.10 km hver vei).  

 

I sør og sørvest følger planområdet eiendomsgrensa til eiendom 116/4. Mot øst følger 

plangrensen eiendomsgrensen til eiendom 50/108 og i nordvest gjeldende reguleringsplan for 

Øse hyttegrend, datert 06.10.2005. 

 

 
 

Eiendomsforhold 

Innenfor planområdet er det 21 separate hyttetomter, som er fradelt fra eiendommene 116/4 

og 116/15. I tillegg omfatter planen følgende 4 eiendommer: 

 

116/4  Roy Arne Bertheussen  

116/15  Øsefjellet AS 

50/108  Roy Arne Bertheussen og Knut Bertheussen 

116/7   Fagernesveien 4 AS 

 

 

Vassøse 

Storvatnet 

Planområde 

Planens avgrensning/ 

eiendomsstruktur 

116/4 

116/7 

50/108 

116/15 
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Tilstøtende arealers bruk/status  

Området er et yndet utfartssted når det gjelder ulike typer friluftsaktiviteter med gode 

fiskevann, tilgjengelige fjell i tillegg til Gratangen Alpinsenter som ligger like ved. Det finnes 

en del hytter i området. 

 

Nordvest for planområdet er et større felt, «Øse hyttegrend», som ble regulert til 

fritidsbebyggelse i 2005. Planen viser ca. 50 hytter, men bare noen få av disse er oppført. 

Feltet har dermed stor restkapasitet jf. vedtatt plan.  

 

Nord Øst for planområdet gjelder reguleringsplan dor Deler av gnr 50 bnr 2 på Øse fra 2001 

for en del av eiendommen 50/2. Denne planen omfatter 15 hyttetomter, pr. i dag er 8 av disse 

bebygd. Planen berører ikke ny plan. 

 

Øst for planområdet er det fradelt 9 hyttetomter etter godkjent hytteplan fra 1984. Alle tomter 

godkjent i planen er fradelt. Hytteplanen har ikke status som reguleringsplan. 

 

Ellers er det noe spredt hyttebebyggelse i området rundt som ikke er regulert.  

 

 
Gjeldende planer og fradelinger i området (NB: se nordpil nede i høyre hjørne) 

 

Eksisterende bebyggelse 

Innenfor planområdet er det et etablert hyttefelt der tomtestørrelsen varierer fra ca.400 - 

950m2. Alle hyttene består av én etasje, og takvinkel, høyde og utforming harmonerer stort 

sett. De fleste hyttene er fra tidlig 1980-tallet, men flere hytter har fått opptil flere tilbygg med 

årene. Utenfor planområdet ligger hyttene mer spredt. Ellers står det en hovedbygning som 

tidligere har blitt brukt til kafédrift/sportell og som nå er kafé i tilknytning campingplass på 

området. Bygget har i dag et areal på ca. 450 m2. I tilknytning til parkeringsplassen er det 

etablert et kloakkrenseanlegg, som ikke er i drift.  

Plan vedtatt 2001 

Plan vedtatt 2005 

Fradeling 1984 
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Eksisterende hytteområde         Eksisterende hovedbygning 

 

Topografi/landskapstrekk 

Øse hyttegrend ligger på et høydedrag (ca. 280 moh.) mellom Gratangsbotn og Bjerkvik. 

Terrenget består av små, skogkledte koller med snaue fjell som ytre ramme på flere sider. I 

den lave bjørkeskogen ligger hyttene i en helning mot sørøst med utsikt mot blant annet et av 

de store vannene i området; Storvannet.  

 

Klima  

Øse ligger i krysset mellom to dalfører; mot Bjerkvik i sør og Labergsdalen i nordvest. Den 

dominerende vindretningen kommer fra dalføret sør, men der dalføret mot nordvest slår inn i 

enkelte værsituasjoner. Utover dette vil en på kalde, rolige dager kunne oppleve kaldt luftig 

fra øst (Meterologisk Institutt). Hyttene ligger i en helning mot sørøst og har gode solforhold.  

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold 

I området er det lav bjørkeskog med i hovedsak gress som undervegetasjon.  

Det er ingen registreringer i DNs naturbase. 

På artskart fra artsdatabanken er det registrert Tromsøyentrøst, Tromsøpalme, Ballblom, 

Begertåre (sopp) og Siland (norsk hekkefugleatlas) i området rundt. Det er ingen 

registreringer innenfor planområdet. Det er ingen rødlistede arter innenfor planområdet. 

 

 
Artskart 
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Grønne interesser 

Det går ingen turløyper gjennom området. Utenfor området ligger et alpinanlegg med tilkomst 

fra vegen i sør. Det eksisterende hyttefeltet er konsentrert, og omgitt av spredt 

hyttebebyggelse med naturlig vegetasjon rundt.  
 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner  

Det er ingen kjente kulturminner innenfor, eller i tilknytning til, området.  

 

Veg og trafikkforhold  

Planområdet grenser til E6 som har en ÅDT (årsdøgntrafikk) mellom 2000-4000. Både vegen 

inn i hytteområdet og parkeringsplassen er etablert med grus.  

 

      
Eksisterende atkomstveg og parkeringsplass i området 

 

Støy 

Støyvurdering i forbindelse med planarbeidet viser at tre eksisterende fritidsboliger har fasade 

som vender mot E6, og ligger i gul støysone. Øvrige fasader ligger i hvit støysone. Camping 

defineres ikke som støyfølsom bebyggelse. 

 

 
Beregnet støy i 4 meters beregningshøyde.  
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Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning 

Bussforbindelse mellom Narvik og Tromsø trafikkerer E6, og har holdeplass på sørsiden av 

planområdet. 
 

Vann og avløp  

Området har privat vann- og avløpsanlegg. Området får i dag vann fra private brønner på 

eiendommene 116/15 og 50/2. Etablert avløpsanlegg fungerer pr. i dag. Hyttene betjenes i dag 

av privat minirenseanlegg/ Wallax.  

 

Avfall 

Hytterenovasjon omfattes ikke av kommunens renovasjonsforskrift pr. 2012.  

Hytterenovasjon løses privat. 

 

Energi 

Strøm og vedfyring. 

 

Privat og offentlig servicetilbud 

Ikke aktuelt. 

 

Risiko og sårbarhet 
Det er utarbeidet ROS-analyse i forbindelse med planen (vedlagt). 

 

Planområdet ligger utenfor potensielt skredfarlig område på kart. Grunnforholdene er jevnt 

over fjell i dagen / fjell med liten overdekning. Det er ingen andre naturgitte forhold som 

utgjør spesiell risiko i området. Beliggenheten nært E6 medfører en viss ulykkesrisiko.  

 

Vurderingen er gjort på bakgrunn av erfaringer og opplysninger gitt fra Gratangen kommune.  

 

NVE viser til at Hålogaland kraft må foreta de nødvendige sikringstiltak mot usikker is og 

strømningsforhold i utløpet av Storvannet i forbindelse med Fossan Kraftverk. 

 

Telefoni og fiberoptikk 

Det er trukket fiberkabel fram til området. 

 

Privatrettslige bindinger 

Det er ingen kjente privatrettslige bindinger knyttet til planområdet.  

 

 

7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER 
 

Ikke aktuelt.  
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8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

 
Forslag til reguleringsplan 
 

Planen omfatter eksisterende hyttebebyggelse og campingplass samt anlegg for bevertning.  

Hovedhensikten med planen er å stadfeste eksisterende bruk samt sette bestemmelser for 

utforming, utnyttelse, rettigheter og rekkefølge. 

 

Alle de 21 hyttetomtene i planen er allerede fradelt og bebygget. Eksisterende hytter var 

opprinnelig forholdsvis små, men har i dag varierende størrelse fra ca. 90 m2 til 160 m2 BRA.  

Det tillates utnyttelse på inntil 120m2 BRA og inntil 3 bygg pr tomt i tråd med gjeldende 

kommuneplans arealdel. I bestemmelsene legges det vekt på å sikre helhetlige og gode 

estetiske løsninger samt offentlig tilgjengelighet til friluftsområdet. Grøntområdet mellom 

hyttene avsettes til friluftsformål. 

 

Del av eiendommen 116/4 samt en mindre del av 116/7 (sør for Øseveien) avsettes til 

campingplass (C1-4) med mulighet for servering i deler av området (område C/BB/P). I vest 

(C4) er avsatt et område for oppstilling av bobiler. Det går en eksisterende kloakkledning i 

området og det tillates ikke andre faste installasjoner bortsett fra strøm og eksisterende 

kloakkledning i dette området. 

 

Den nederste delen av atkomsten til hytteområdet er foreslått lagt om, slik at den legges 

utenom campingområdet. Omlegging av vegen er sikret med rekkefølgebestemmelser. 

Eksisterende privat kloakkledning og renseanlegg er ivaretatt i planen. Det er avsatt areal til 

for de to eksisterende kloakkrenseanlegg (VA1 og VA2) innenfor gnr/bnr 116/4 og 116/7. 
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Det er avsatt eget areal til parkering til campingplassen (P1). Parkeringsplassen vil også 

kunne benyttes til parkering til hyttene og til utfartsparkering etter avtale med grunneier. Det 

tillates garasje for biler og utstyr for drift av campingplassen.  

 

Oversikt over formål i planen: 

 

Formål Areal –m 2 Etasjer Antall BRA –m2 

Fritidsbebyggelse, BF1-10 14 631  1 - 2570 

Campingplass, C1 4124 1 29 600* 

Campingplass, C2 422 1 2 100* 

Campingplass, C3 892 1 4 200* 

Campingplass, C4 1460 - - - 

Campingplass/bevertning, C/BB/P 4505 2  1100  

Vann- og avløpsanlegg/ renseanlegg 

VA1-2 (BRA=100 m2 til sammen) 

1054 1  50  

Parkering, P1 1558 1 - 200 

Kjøreveg- privat, KV1-7     

Friluftsområde, LNFR1-8     

*Spikertelt og terrasser (maks 40 m2 tilsammen) og parkering inngår ikke i BRA 

 

 
Illustrasjon mulig oppstilling av camping og parkering (ikke juridisk bindende plan). 
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9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 

Overordnede planer og vedtak 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan og tidligere vedtak.  

 

Eksisterende reguleringsplaner 

Planen grenser til Reguleringsplan for «Øse hyttegrend» som ble godkjent av kommunestyret 

17.11.2005.  

 

Nordøst for planområdet gjelder reguleringsplan fra 2001 for en del av eiendommen gnr 50 

bnr 2. Denne planen omfatter 15 hyttetomter, pr. i dag er åtte av disse bebygd. Disse har 

adkomst via privat vei som går gjennom planområdet. Vegen inngår også i gjeldende plan.  

 

Øst for planområdet er det fradelt ni hyttetomter etter godkjent hytteplan fra 1984, alle tomter 

godkjent i planen er fradelt og bebygd. Hytteplanen er ikke en reguleringsplan jf. plan- og 

bygningsloven. For øvrig er området omkring avsatt til LNFR-område i kommuneplanens 

arealdel. Planforslaget har ingen negative konsekvenser for tilstøtende planer.  

 

Eksisterende hyttefelt øst og nordøst for området har også vegrett på eksisterende veg i denne 

planen. Vegrett til både alle hyttetomtene innenfor denne planen, planen fra 2001 og fradelte 

hyttetomter mot øst klargjøres tydeligere i denne planen og nederste delen av vegen er 

foreslått flyttet utenom campingområdet. 

 

Området i nordvest har i dag adkomst fra kommunal veg til alpinanlegget og trenger ikke 

forbindelse til eksisterende veg i denne planen, og det ønskes ikke lagt opp til nye 

veiforbindelser i området som kan øke trafikkbelastningen i området. Det legges derfor ikke 

opp til en sammenkobling av vegene mellom eksisterende hyttefelter inklusiv planområdet i 

denne planen og Øse hyttegrend (se illustrasjon under).  

 

 
Eksisterende atkomster (rød strek og piler) og foreslått prinsipp ny atkomst (stiplet pil).   
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Eksisterende bebyggelse 

Eksisterende bebyggelse består av hytter, hovedhus på campingområdet og to 

kloakkrenseanlegg for avløp. Disse er ivaretatt i planen.    

  

Topografi/landskapstrekk 

Ytterligere utbygging knyttes til eksisterende bebyggelse, og vil ikke endre vesentlig på 

topografi/landskapstrekk i området. 

 

Klima 

Ingen vesentlige konsekvenser. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold 

Ingen vesentlige konsekvenser. Det foreligger ingen registreringer i Naturbasen innenfor 

området. Det er i Artsdatabanken registrert en karplante, Tromsøyentrøst, i myrområdet i 

ytterkant av planområdet mot sørvest. Denne er status som livskraftig, og vil ikke påvirkes 

vesentlig av reguleringsplanen.   

 

Grønne interesser 

Ingen vesentlige konsekvenser. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/ kulturminner  

Ingen vesentlige konsekvenser. 

 

Veg og trafikkforhold  

Det planlegges ingen økning i trafikken i forhold til eksisterende bruk, ettersom camping 

allerede er godkjent og etablert. Av den grunn er det ikke tatt med endring av eksisterende 

avkjørsel/kryss til E6. Statens Vegvesen har stilt krav om rekkefølgebestemmelser om 

opparbeidelse av kryss i henhold til N100 ved nybygg, men ettersom det nesten ikke er lagt 

opp til nybygg er dette kravet ikke innarbeidet i planen.  

 

Frisiktsone i forbindelse med avkjørsel er vist i planen. Byggegrense på 30 meter og 

sikkerhetssone langs E6 er ivaretatt i planen.  

 

Trafikksikkerheten internt i området er økt ved at nedre del av eksisterende atkomst til 

hytteområdet er lagt utenom campingområdet. Parkering og kjøring til campingområdet og 

bevertningen blir dermed adskilt fra kjøring til hyttene. I tillegg avsettes egen parkeringsplass 

nederst i feltet mot E6.  

 

Støy 

Det er utarbeidet støyfaglig utredning i forbindelse med planarbeidet (vedlagt). 

 

For fritidsboligene med gnr/bnr 116/53, 116/34 og 50/149 nærmest E6, er det blitt beregnet 

LDEN opp mot 60 dB ved fasade mot E6, som tilsvarer gul støysone. LDEN < 55 dB (under 

grensen for gul sone) beregnes for størsteparten av fasadene mot nord. Fasadene mot øst, vest 

og sør ligger i gul sone. Skjermingstiltak langs vegen vurderes som ikke aktuelt. Lokale 

skjermingstiltak for å sikre stille uteplass kan vurderes som aktuelle og gjelder kun i 

forbindelse med nybygg/ utbygging. Ettersom eiendom 50/ 149 allerede er utbygd maksimalt 

i tråd med planen er dette kravet kun aktuelt for de to andre eiendommene Det fremgår av 

beregningen at det er god tilgang på stille uteareal med støynivå LDEN < 55 dB.  
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For hytter/fritidsboliger finnes det ikke krav til innendørs støynivå. Krav til støy på uteplass er 

LDEN < 55 dB (under nedre grenseverdi for gul støysone) fra vegtrafikk. 

Eksempel på tiltak for fritidsboligen nærmest E6 kan være oppføring av tett rekkverk/skjerm 

for å redusere utendørs støy på uteplass/veranda. Et slikt tiltak vil også kunne redusere 

støynivå på fasade og innendørs. Soverom anbefales fortrinnsvis plassert med vindu mot nord 

der beregnet støynivå er under grensen for gul støysone. Soverommet kan eventuelt plasseres 

mot skjermet uteplass/veranda der støynivå er LDEN < 55 dB etter tiltak.   

 

 

 
Forslag til støyskjerm på BF10 og BF8. Skjermen er markert med rød linje (NB: tidl versjon plankart). 

 

Camping defineres ikke som støyfølsom bebyggelse. Det kan imidlertid oppstå støy fra 

bevertningsstedet. Generelle støybestemmelser regulerer dette.  

 

Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning  

Ingen vesentlige konsekvenser. 

 

Vann og avløp  

Området har forskjellige private løsninger for vann og avløp. De fleste hyttene er tilknyttet 

privat vannboring i området og privat kloakkanlegg (VA2), mens noen i dag ikke har vann og 

avløpsløsning. Campingområdet er tilknyttet vannboring på naboeiendommen 116/15 og 

kloakkanlegg (VA1) i området. Det er et problem at noen av hyttene i feltet ovenfor dette 

området (utenfor dette planområdet) i dag har renseanlegg rett ovenfor vannkilden til flere av 

hyttene i området.  

 

En felles løsning ville vært en fordel, spesielt med henblikk på videre utvikling av området. 

De to eksisterende avløpsanlegg reguleres med egne formål i denne planen og det stilles krav 

om tilkobling til godkjent avløpsanlegg før nye tiltak tillates. I forbindelse med etablering av 

ny område for bobiloppstilling (C4) stilles det krav om frostsikring og ev. omlegging av 

eksisterende privat kloakkledning.  

 

Energi 

Kapasitet til eksisterende strømforsyning innenfor hytteområdet må undersøkes med 

Hålogaland kraft. Etter opplysninger fra hytteforeningen, er det begrenset kapasitet på 

lavspentanlegget i området. Dette må løses privat i forbindelse med nye tiltak.  

 

Privat og offentlige servicetilbud 

Ingen vesentlige konsekvenser. 
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Risiko og sårbarhet 

Se skjema. Ingen vesentlige konsekvenser. 

 

Telefoni og fiberoptikk 

Ingen vesentlige konsekvenser. 

 

Konsekvenser for næringsinteresser 

Det tillates utvikling av eksisterende næringsvirksomhet (campingplass) i området. 

 

Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen 

Ingen. 

 

Utbyggings-/opparbeidingsavtale 

Det forutsettes ikke utbyggings eller opparbeidingsavtaler for gjennomføring av planen. 
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10.  UTTALELSER OG MERKNADER 
 

Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for turist- og fritidsformål i 2011.  

 
Dato Høringspart Kort beskrivelse av innspill Vurdering av innspill 

14.02.11 Troms 

fylkeskommune 

Ingen merknader til planforslaget  

15.02.11 Reindrifts-

forvaltningen 

Grovfjord rbd 

Er mot all ny hyttebygging i området 

rundt Øse siden dette vil skape stor 

utfart i området som virker forstyrrende 

for rein. 

Endret plan tilrettelegger 

campingplass og kafedrift, og 

det tillates ingen nye private 

hytter innenfor området. Det 

åpnes kun for mindre 

påbygging av eksisterende 

bebyggelse.  

Innspill tas til følge. 

 

17.02.11 Reindrifts-

forvaltningen 

Ingen merknader til planforslaget så 

lenge aktivitetsnivået ikke økes. 

Området er fra før godkjent for 

turist og hytteområde, og det 

tillates ikke flere nye private 

hytter. Se for øvrig punkt 

ovenfor. 

 

17.02.11 Statens vegvesen - Antall hytter vil avgjøre om 

atkomsten skal utformes som 

avkjørsel eller kryss. 

- Sikttrekant må reguleres som 

hensynssone. Til denne må det 

utformes egen bestemmelse om at 

det ikke må finnes sikthindringer 

som er høyere enn 0,5 meter. 

- Planen må ses i sammenheng med 

ev. andre gjeldende planer i området. 

Dette gjelder spesielt 

avkjørselsforhold og trafikkmengde 

inn og ut av avkjørselen. 

- E6 må reguleres som offentlig 

trafikkområde hhv. Kjøreveg, 

busslommer, gang-/sykkelveg og 

annet trafikkareal.  

- Byggegrense på 50 meter dersom 

annen byggegrense ikke er angitt i 

reguleringsplan. 

- Legge til rette for kollektivtrafikk   

Dagens aktivitet rundt krysset 

forventes å bli lite endret i 

forhold til i dag, ettersom det 

allerede er etablert camping i 

området. Dagens avkjørsel 

opprettholdes derfor. Planens 

avgrensing er satt til grensen 

mot E6. 

 

Byggegrensene mot E6 er satt 

til 30 meter etter avtale med 

vegvesenet. 

 

Siktsoner er regulert i kryss. 

 

Det ligger i dag en eksisterende 

busslomme på begge sider av 

E6 sør for parkeringsplassen, 

denne ligger utenfor 

planområdet. Det gjøres ingen 

øvrige tiltak i forhold til 

kollektivtrafikk. 

 

15.02.12 Harry og Kirsti 

Haavik 

- Opplysninger vedrørende vei frem til 

hytte gnr 50 bnr 114 

- Opplysninger om høyspentkabel i 

bakken 

Omtalte vei er i planen regulert 

til vei V4, og stadfestes i 

vedtatt plan. Opprinnelig 

opparbeiding er privat 

anliggende.    

 

Beliggenhet av høyspentkabel 

er undersøkt med Hålogaland 

Kraft, denne går gjennom 

området F7, og må tas hensyn 

til ved oppføring av hytter. 

Innspill tas til etterretning. 
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21.02.12 Øse hyttegrend 

v/Rune Arneberg 

- Dekning av felleskostnader til bom, 

vei etc. ved salg av hyttetomter. 

- Rydding etter byggeperiode. 

- Vann til nye hytter kan ikke 

påberegnes. 

- Fordringer på felleskostnader. 

- Vei er tegnet brei og tar av tomter. 

- Orientering angående vann, strøm 

og avløpstrase. 

- Nytt avløpsrenseanlegg bør tas inn i 

planen. 

 

- Planen åpner ikke for nye 

hytter. 

- Dekning av felleskostnader 

og fordringer på eiere er 

privatrettslig forhold og må 

løses privat. 

- Rydding etter byggeperiode 

følger ordinær 

byggesaksbehandling. 

- Vegbredde er redusert til 4 

m pluss 1 m annen 

veggrunn (grøft/ 

vegskråning) på hver side 

etter merknad fra flere av 

hytteeierne. Vegen vil i 

svært liten grad berøre 

hyttetomtene.  

- Det er avsatt områder for 

avløpsanlegg i planen. 
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Merknader til planforslaget etter offentlig ettersyn 2012 

 

I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget var det mottatt 6 merknader til 

planforslaget. Merknad 1-5 er gitt i forbindelse med offentlig ettersyn med frist 12.11.2012. 

Merknad nr. 6 er kommet etter fristen og er fra ny eier av eiendommen 116/4. 

 

Det var mottatt innsigelse fra Fylkesmannen og reindriftsforvaltningen til 10 nye hytter i 

området. Innsigelsen gjelder hensyn til støy og reindrift innenfor området.  

 
Dato Høringspart Kort beskrivelse av merknad Vurdering av merknad 

09.11.12 Statens vegvesen Ingen merknad. Tidligere innspill er 

tatt hensyn til i planforslaget. 

 

Statens Vegvesen har stilt krav om 

rekkefølgebestemmelser om 

opparbeidelse av kryss i henhold til 

N100 ved nybygg, 

 

I tillegg er det stilt krav om å ta 

hensyn til sikkerhetssonen langs E6. 

Revidert planforslag har vært sendt 

på uformell høring til vegvesenet 

og innspill fra de er innarbeidet i 

forslaget. 

 

Ettersom det nesten ikke skal 

bygges nytt innenfor planen 

vurderes det som uaktuelt å stille 

rekkefølgekrav om oppgradering av 

kryss. 

 

Sikkerhetssone langs E6 er ivaretatt 

i planen 

 

Tas til orientering 

 

05.11.12 Håkon Elstad Mener at planforslaget er generøst 

med tillatelse til totalt 120 m2 BRA. 

Eksisterende hytter er på ca. 50 m2. 

Foreslår å øke størrelse på tilbygg fra 

maks 10 m2 til maks 30 m2. 

Ut fra vår registrering er 

eksisterende hytter på ca. mellom 

75 og 180 m2. 120 m2 vil gi en 

BRA på mellom 14 og 30 % 

avhengig av tomtestørrelse, noe 

som vi mener er akseptabelt. Hytter 

som allerede er over 120 m2 vil 

ikke tillates påbygd. 

Merknaden tas ikke til følge. 

08.11.12 NVE Viser til at det er viktig at 

Hålogaland kraft er informert og 

foretar de nødvendige sikringstiltak i 

forhold til usikker is og 

strømningsforhold i utløpet av 

Storvannet. 

Ingen ytterligere merknader. 

Hålogaland kraft er høringspart i 

saken. 

 

Tas til orientering 

08.11.12 Fylkesmannen i 

Troms 

Innsigelse i forhold til støy for 

tillatelse til 10 nye fritidsboliger. 

Nye fritidsboliger er tatt ut av 

planforslaget. 

Det er i tillegg utarbeidet egen 

støyutredning. Utredningen 

konkluderer med at det ikke er 

nødvendig med støyreduserende 

tiltak for fritidsboligenes felt 

innenfor planområdet. Lokale 

skjermingstiltak er aktuelle i 

forbindelse med nybygg for 

bebyggelse i gul støysone, for å 

sikre uteplass med støynivå under 

55 dB. Bestemmelser sikrer dette. I 

tillegg er det tatt med generelle 

støybestemmelser som sikrer at det 

ikke blir plagsom støy fra 
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bevertning. 

Innsigelsen vurderes som tatt til 

følge. 

29.11.12 Reindrifts-

forvaltningen 

Innsigelse til 10 nye hyttetomter. Nye fritidsboliger er tatt ut av 

planen. Camping er vurdert nært 

det opprinnelige turistformål som 

har vært godkjent i området 

tidligere, og oppstilling av 

campingvogner og spikertelt samt 

kafédrift i hovedhuset har blitt 

godkjent av Gratangen kommune.  

Gratangen kommune har drøftet 

saken i eget møte med 

Fylkesmannen, og har oppfattet det 

slik at revidert planforslag vil 

imøtekomme innsigelsen fra 

reindriftsforvaltningen.  

Innsigelsen vurderes som tatt til 

følge. 

 

21.05.14 Roy A. 

Bertheussen 

Ønsker å videreføre tidligere drift av 

næringsbygg med kafé og 

campingplass. 

Planforslaget er revidert i tråd med 

nye eiers planer og godkjent drift i 

området. Det er avholdt møte og 

befaring med ny eier og Gratangen 

kommune.  

Etter ny offentlig ettersyn er 

området for camping redusert til 

bare å omfatte egen eiendom 116/4. 

Merknaden tas delvis til følge.  
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Merknader til planforslaget etter offentlig ettersyn 2017 

 

I forbindelse med ny offentlig ettersyn av planforslaget var det mottatt 18 merknader til 

planforslaget. 

 
Dato Avsender Merknad Kommunens kommentar 

22.09.17 Gisle Landsem, 

hytte 20, 116/44 

Det er mye konflikter og uro i 

området og kommunen bør rydde 

opp i dette. Utvidelse av 

campingområdet inn i 

friluftsområdet (nordvest for 

kafeen) vil skape ytterligere 

problemer, bla. pga. privat 

kloakkledning i samme område. 

Det protesteres derfor mot 

foreslåtte utvidelse av 

campingområdet C/BV) 

Hensikten med planen er å få formalisert 

eksisterende bruk i en vedtatt plan, rydde 

opp i uavklarte forhold i området og 

dermed forhåpentlig unngå konflikter 

mellom partene. 

Foreslått formål innenfor gnr/bnr 116/15 

endres til bare å gjelde bobilparkering, og 

det tillates ingen faste installasjoner i 

området bortsett fra strøm. Samtidig 

stilles krav om at eksisterende 

kloakkledning skal frostsikres og 

eventuelt flyttes.  

Merknaden tas delvis til følge. 

26.09.17 Rune Arneberg Grunneier mener ikke å ha fått 

tilsendt sakspapirer i forbindelse 

med første gangs offentlig 

ettersyn. Ber om at høringsfristen 

utsettes til de har fått alle papirer 

i saken. Grunneier har vært i 

kontakt med kommunen, men 

ikke fått mer dokumentasjon. 

Rune Arneberg har på vegne av styret 

inngitt innspill til varsel om oppstart av 

planarbeidet, datert 21.02.2012.  

Planforslaget er ved både 1. og 2. gangs 

høring sendt alle grunneiere og styret i 

Øse hyttegrend v/Rune Arneberg.  

Merknaden tas ikke til følge. 

02.10.17 Sametinget Sametinget har ingen spesielle 

kulturfaglige merknader til 

planen. Er fornøyd med at den 

generelle aktsomhetsplikten er 

tatt med i planbestemmelsene. 

Ingen konsekvenser for planforslaget.  

08.10.17 Kirsti 

Landsem,hytte 20 

Protesterer mot omregulering av 

friluftsområde til 

camping/bevertning av del av 

eiendommen 116/7. 

Camping i dette området vil være 

støyende og skjenerende. Det går 

en felles avløpsledning fra Øse 

hyttegrend i området. 

Alle vogne rundt hovedhuset bør 

fjernes og camping i sen helhet 

flyttet til motsatt side av vegen. 

Foreslått formål innenfor gnr/bnr 116/15 

endres til bare å gjelde bobilparkering, og 

det tillates ingen faste installasjoner i 

området bortsett fra strøm. Samtidig 

stilles krav om at eksisterende 

kloakkledning skal frostsikres og 

eventuelt flyttes.  

Det er foreslått ny veg til hytteområdet, 

slik at man unngår å kjøre gjennom 

campingområdet for å komme til hyttene.   

Merknaden tas delvis til følge 

10.10.17 Henry Hansen, 

116/47 

Mener ikke å ha fått planforslaget 

tilsendt på 1. gangs høring. Ber 

om å få alle tidligere planforslag 

tilbake fra 1980 tilsendt. 

Planforslaget er ved både 1. og 2. gangs 

høring sendt alle grunneiere og styret i 

Øse hyttegrend v/Rune Arneberg. 

Merknaden tas ikke til følge. 

 Viggo 

Kristoffersen 

I planbeskrivelsen (kapittel 9) 

står beskrevet at kloakkrense-

anlegg ovenfor vannkilde er et 

problem. Dette er ikke tilfellet. 

Renset avløpsvann ledes til bekk 

og vannprøver viser ingen 

forurensing av drikkevannet.  

 

Hyttefeltet ovenfor dette (50/2) 

har eget vann og avløpsanlegg og 

ønsker å fortsette med dette. Det 

er investert mange hundre tusen i 

Det beskrevne kloakkrenseanlegg 

ovenfor vannkilde, som er et problem, er 

et anlegg som ligger utenfor planområdet.  

 

Nytt etablert vannanlegg er tatt med i 

denne planen (VA2) i tillegg til 

eksisterende eldre anlegg (VA1). 
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dette anlegger i samarbeid med 

kommunen. 

24.10.17 Troms 

fylkeskommune 

Ber kommunen lage en helthetlig 

områdeplan for å se på den 

samlete påvirkning av bebyggelse 

og bruk av området. 

Fylkeskommunen herunder 

kulturminnevernet har ingen 

øvrige merknader til 

planforslaget. 

Kommunen ønsker å ferdigstille 

reguleringsplanarbeidet som påbegynt. 

Arbeidet har pågått over lang tid og det er 

et sterkt ønske om å få vedtatt en plan 

som rydder opp i dagens problemer i 

området mht. utnyttelse (dagens 

utnyttelse), arealbruk/plassering av 

campingvogner, parkering og teknisk 

infrastruktur. 

Helhetlig arealvurdering kan ses i 

sammenheng med ny KPA. 

Merknaden tas delvis til følge. 

 Linda Normann, 

116/38 

Campingplass er anlagt uten 

nabovarsel. Opprinnelig var det 

søkt om 13 plasser, nå er det 

anlagt 41 plasser. Dette 

aksepteres ikke. Hyttefolket føler 

seg overkjørt og ønsker å bli tatt 

med i plansaken.  

Ønsker ikke gjennomkjøring til 

andre hyttefelt gjennom feltet 

(viser til planbeskrivelsen side 

12). Det er tidligere satt opp bom 

som har blitt fjernet av eier av 

hovedhuset.  

Nedre del av vegen til hyttefeltet 

blir brukt til parkering til kafeen, 

noe som skaper dårlig oversikt og 

trafikkfarlige situasjoner og 

hindrer forbikjøring. 

 

Ønsker mulighet til å bygge bod 

på 15 m2 som i generell 

bestemmelse til plan- og 

bygningsloven. 

I revidert plan foreslås en opprydding i 

feltet, hvor ny veg til hyttefeltet går 

utenom campingområdet. Dette medfører 

at campingområdet og hytteområdet 

tydeligere vil framstå som to uavhengige 

funksjoner i området.  

 

Løsningen vil gi en mere oversiktlig og 

trafikksikker situasjon i området. 

 

Rett til gjennomkjøring til hyttefelt 

ovenfor området (50/2) er sikret i 

gjeldende plan og i tinglyst avtale i 

forbindelse med tidligere fradeling og 

overdragelse av eiendommen til Sportell 

og hytteområde. Det legges i planen ikke 

opp til sammenhengende trafikksystem 

med hyttefeltet i vest (gnr/bnr 116/15). 

 

Bestemmelsene endres i tråd med KPA 

(BRA=120 m2 og tillatelse til 3 bygg på 

hver hytteeiendom). 

Merknaden tas delvis til følge. 

8.11.17 Roy Arne 

Bertheussen 

LNFRF8 går helt inn til hjørnet 

på campinghytte/lager. Dette vil 

være en ulempe ved vedlikehold 

av bygningene og dette ønskes 

derfor justert. 

Område C/BV justeres med ca. 2 meter. 

For øvrig forutsettes at servicebygg og 

oppstilling av maskiner for 

campingplassen plasseres innenfor 

område C2 og P1.  

Det er i tillegg tatt inn mulighet for å 

etablere campinghytter innenfor alle 

feltene avsatt til camping bortsett fra C4. 

Merknaden tas til følge. 

12.11.17 Øse Veilag Krever at planen blir forkastet 

pga. endring av formål fra 

hytteområde til campingplass.  

Krever at 116/4 (camping og 

bevertning) blir regulert i egen 

plan. 

Feil i innholdsfortegnelsen og 

øvrig tekst i 

reguleringsbestemmelsene i 

forhold til salgsprospekt 

(forskjellig gjengivelse av formål 

i forhold til salgsprospekt). 

 

Ønskelig å styre oppstillingen av 

Endring av formål fra hytteområde til 

camping er i tråd med den faktiske 

endringen i bruken av området. 

En reguleringsplan gir kommunen er godt 

grunnlag for å se og løse kompliserte 

forhold i sammenheng. For de to 

formålene Camping/bevertning og privat 

hytteområde er det viktig å se både 

utnyttelse, parkering, atkomst og teknisk 

infrastruktur (vann og avløpsanlegg) i 

sammenheng. Kommunen har derfor 

valgt å fremme en felles plan for hele 

området. 

Illustrasjonskisse viser mulig oppstilling 
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campingplasser slik at den er til 

minst mulig sjenanse og 

belastning for eksisterende hytter.  

 

 

Det må unngås støyende aktivitet 

fra kafeen av hensyn til 

naboskapet. hensyn til 

naboskapet. 

Parkering foran kaféen i inn og 

utkjøring av hytteområdet 

medfører at veien ofte er stengt. 

Det bør anlegges parkeringsplass 

på P1. 

Protesterer mot utvidelse med 

campingområdet på oversiden av 

Øseveien (116/7). 

 

Nytt avløpsrenseanlegg for 116/4 

bør tas inn i planen. 

Det må avsettes areal for 

avfallshåndtering og parkering 

for anleggsmaskiner og materiell. 

Atkomstveg i hyttefeltet ønskes 

ikke utvidet til kommunal 

standard. 

Aksepterer ikke at atkomstveien 

gjennom området knyttes 

sammen med Øse hyttegrend/ 

Øsefjellet AS. 

av maksimum 35 vogner. Illustrasjonen 

er ikke juridisk bindende.   

Kafeen må forholde seg til gjeldende 

støyforskrifter. 

 

I revidert plan foreslås en opprydding i 

feltet, hvor ny veg til hyttefeltet går 

utenom campingområdet. Dette medfører 

at campingområdet og hytteområdet 

tydeligere vil framstå som to uavhengige 

funksjoner i området.  

 

Løsningen vil gi en mere oversiktlig og 

trafikksikker situasjon for atkomst og 

parkering i området. 

 

Område VA2 er avsatt til 

avløpsrenseanlegg i tillegg til 

eksisterende eldre kloakkrenseanlegg i 

planen (VA1).  

Innenfor C2 tillates avfallshåndtering og 

parkering for anleggsmaskiner og 

materiell for campingområdet. 

Privat veg reduseres til totalt 6 m. Dette 

kan medføre at snø langs veg må 

deponeres i grøntområdet (friluftsformål). 

Det reguleres ikke sammenknytning av 

veg med Øse hyttegrend i planen. 

 

Merknaden tas delvis til følge. 

14.11.17 Kjetil og Eva E. 

Olsen, 116/42 

Merknaden er delvis identisk 

med merknad fra Øse Veilag og 

Nedre Øse Vann og kloakklag.  

 

 

 

 

Det er ikke tatt hensyn til hytter 

som er fradelt og solgt i 2003-

2204. 

Krever at det blir fremmet 

formell søknad om drift og 

etablering av campingplass. 

Hytteeierne har bygget nytt og 

miljøvennlig kloakkanlegg i 

2014, som driftes av 20 

hytteeiere. Dette bør inn i planen. 

 

Ønsker at veirett skal avklares 

alene gjennom privatrettslige 

avtaler. 

Privat veg må avtales gjennom 

veglagets regler og er ikke i tråd 

med planen.  

Ønsker at alle merknader etter 

høringsfristen bortfaller. 

 

Eksisterende campingplass 

representerer en stor økning av 

trafikken i området. 

Det vises også til kommentarer 

kommentar til tidligere merknader. 

  

En vesentlig del av en reguleringsplan er 

å sikre atkomst til formålene i planen og 

om nødvendig til områder omkring. I 

dette tilfelle må planen sikre fortsatt 

atkomst til feltet ovenfor (50/2) i tråd 

med gjeldende plan fra 2002 og tinglyst 

avtale. 

Alle godkjente fradelinger og bygg er tatt 

med i planen. 

Det er fremmet søknad og gitt tillatelse til 

campingplassen i henhold til plan- og 

bygningsloven. 

 

Planen er utvidet til å omfatte begge de to 

eksisterende kloakkrenseanleggene i 

området. Eksisterende kloakkledning er 

sikret i planen. 

 

Hytteområdet i nordvest (116/15) har 

egen atkomst. Det legges ikke opp til 

sammenkobling av vegene i området. 

Kommunen har brukt mye ekstra tid på 

denne saken og ønsker at alle blir hørt. 

Alle innspill fra 2017 tas derfor med i 

saken. 

 

Merknaden tas delvis til følge. 
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03.11.17 Henry Hansen og 

Marianne Strøm, 

116/47 

En del av innspillene er de 

samme som fra Øse Veilag og 

Øse Vann og kloakklag. 

Vil fraråde utvidelse av 

servicebygget på Øse. Det vil 

skape store problemer for hyttene 

som ligger nærmest, både mht. 

støy og utsikt. 

Ønsker ikke utvitelse av 

bevertning fra dagens ca. 450 m2 

til 600m2. 

Protesterer mot tillatt mønehøyde 

på 9 meter. 

 

Det vises også til kommentarer 

kommentar til tidligere merknader. 

Det avsettes areal til servisebygg på 

andre siden av Øseveien (C2). 

Fjerning av service fra området og bare 

tillatelse til bevertning og camping vil gi 

en betydelig mere oversiktlig situasjon i 

området.  

Mønehøyden (maksimum c +294) er 

samme som eksisterende hovedhus på 

tomten. For campinghyttene tillates 

maksimum høyde på 3,5 m. 

Merknaden tas delvis til følge. 

14.11.17 Nedre Øse vann 

og kloakklag 

Merknaden er delvis identisk 

med merknad fra Øse Veilag.  

Reguleringsplan av 20.09.17 må 

forkastes pga. endring av formål 

fra hytteområde til 

campingområde. 

 

Det må tas hensyn til at det ikke 

blir støyende aktivitet fra kafeen. 

 

 

Foreslår parkering for 

campingområdet innenfor P1. 

Krever at det ikke bygges med 

mønehøyde på 9 meter innenfor 

116/4. 

Krever at del av område C/BV 

flyttes til nytt område sørvest for 

planområdet. 

 

Krever område på 480 m2 til 

avfallshåndtering og parkering 

for anleggsmaskiner og materiell. 

Nytt avløpsanlegg (116/7) bør tas 

inn i planen. Avløpsanlegget bør 

oppgraderes og ev. utbygges slik 

at det kapasitetsmessig blir i 

samsvar med fremtidig belastning 

og gjeldende forskrift og krav til 

utslipp fra kloakkrenseanlegg. 

Det vises også til kommentarer 

kommentar til tidligere merknader. 

Som følge av endring av formål har 

planforslaget vært lagt ut på ny offentlig 

høring. Kommunen mener dermed at 

plan- og bygningslovens krav er ivaretatt. 

Støynivå skal uansett ivareta kravene i 

henhold til Klima- og 

Miljødepartementets retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging, T-

1442/2016.  

 

Eksisterende kloakkledning sikres i 

planen og det stilles krav om frostsikring 

i forbindelse med tiltak i området. 

 

Det avsettes et område (C2) i forbindelse 

med campingplassen der det kan settes 

opp servicebygg/garasje. Det tillates ikke 

parkering og utelagring innenfor område 

C/BB/P. 

Nytt avløpsanlegg er tatt inn i planen 

(VA2). 

 

Merknaden tas delvis til følge. 

15.11.17 Rune og Reidun 

Arneberg, 116/39 

Sentrale parter som Øse veilag, 

Nedre Øse vann- og kloakklag og 

hytteeierne har ikke blitt 

inkludert i planarbeidet. 

Hvorfor er ikke 116/33 og 116/23 

tatt med i planen? 

Hva menes med 

Kloakkrenseanlegg som ikke er i 

drift? 

Øse veglag har tinglyst vegrett. 

Det er en stor økning i trafikken 

som følge av etablert 

campingplass og bevertning. 

Campingvogner er i dag plassert 

nærmere enn byggegrensen på 30 

meter.  

Det vises til kommentar til merknad fra 

Øse veilag. 

 

Merknaden tas delvis til følge. 
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15.11.17 Geir B. Pettersen 

116/41 

Campingplass (116/4) reguleres 

for seg og hytteområde reguleres 

for seg. 

Det foreligger tinglyst 

atkomstrett/ privat veg for 

hytteområdet. Veglaget 

disponerer vegen som den er i 

dag. 

Det bør etableres egen parkering 

for gjester og besøkende på P1 

innenfor 116/4. 

Alle kafegjester til område 116/4 

bør benytte parkering på P1 for å 

unngå trafikale og farlige 

situasjoner ved kafebygg. 

Det vises også til kommentarer 

kommentar til tidligere merknader. 

 

Endring av atkomst til hyttefeltet vil føre 

til en mere oversiktlig og trafikksikker 

situasjon i området.  

 

Dersom det oppnås avtale med grunneier 

vil det være mulighet for besøkende til 

hyttefeltet å benytte parkeringsplassen 

(P1). 

 

Merknaden tas delvis til følge. 

 

16.11.17 Sten-Ove 

Olausen, 50/150 

Reguleringsplan av 20.09.17 blir 

forkastet. 

Det private hytteområdet må 

reguleres i en egen 

reguleringsplan på lik linje med 

andre hyttefelt. 

Annen veggrunn reduseres fra 

2m til 1m. 

En reguleringsplan gir kommunen er godt 

grunnlag for å se og løse kompliserte 

forhold i sammenheng. For de to 

formålene Camping/bevertning og privat 

hytteområde er det for eksempel viktig å 

se både utnyttelse, parkering, atkomst og 

teknisk infrastruktur (vann og 

avløpsanlegg) i fellesskap. Kommunen 

har derfor valgt å fremme en felles plan 

for hele området. 

Privat veg reduseres til totalt 6 m. 

Merknaden tas delvis til følge. 

15.11.17 Eurojuris Det vises til gjeldende plan for 

del av eiendommen 50/2 fra 2001 

og privatrettslig/tinglyst avtale 

mellom eier av gnr/bnr 50/2 

(tidligere eier av eiendommen 

«Øseteigen») og Øse Sportell AS 

om vegrettinghet gjennom Øse 

hyttegrend (KV1 i planen) til 

hyttefelt mot nord. 

Opplysninger om dette er uriktig 

gjengitt i planbeskrivelsen. 

Forslaget må derfor korrigeres 

slik at allerede etablerte 

rettigheter sikres. 

Rettighet til bruk av veg (KV1) over 

området til gnr/bnr 50/2 er allerede sikret 

i gjeldende reguleringsplan for del av gnr. 

50, bnr. 2 på Øse samt med 

privatrettslig/tinglyst avtale mellom eier 

av gnr/bnr 50/2 (tidligere eier av 

eiendommen «Øseteigen») og Øse 

Sportell AS. Vegen eies delvis av 

Øsefjellet AS (116/15 og Knut 

Bertheussen (50/108 og Roy Bertheussen 

116/4).  

 

Merknaden tas til følge. 

23.11.17 Fylkesmannen i 

Troms 

Innsigelse til behandling av støy 

er ivaretatt i revidert plan og 

fylkesmannen fremmer ikke 

innsigelse til revidert plan. 

Fylkesmannen har mottatt 

bekymringsmeldinger knyttet til 

planen, som kan tyde på 

manglende medvirkningsprosess. 

Det anbefales å se nærmere på 

forholdene i merknadene til 

planforslaget før planen vedtas. 

Kommunen har gjennomført møte med 

berørte parter/nabomøte i desember 2018. 

 

Planen er justert etter siste offentlig 

ettersyn i tråd med flere av merknadene.  

 

Merknaden tas til følge. 
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11. AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 

Planprosessen for denne planen startet opp i 2011 og har tatt uforholdsmessig lang tid. Dette 

skyldes både mange konflikter internt i planområdet mellom grunneiere av hytter og 

grunneier av campingplassen, samt konflikter i forhold til omkringliggende hytteområder. Et 

annet forhold som har ført til at planen har tatt ekstra lang tid er at den største eiendommen 

innenfor planområdet (116/4) har blitt solgt underveis i prosessen og bruken av området har 

blitt endret. Dette har ført til en ekstra runde med offentlig ettersyn. 

 

En vesentlig intensjon med planen har vært at ny vedtatt plan for området skal redusere 

konfliktnivået i området, ved at rydde opp i arealbruken samt presisere tillatt utnyttelse, krav 

og rettigheter gjennom bestemmelser til planen. 

 

Alle parter har vært grundig hørt underveis i prosessen med to runder med høring og offentlig 

ettersyn, egne møter med sentrale grunneiere samt nabomøte. Planforslaget som nå legges 

fram ivaretar hensynet til alle parter i området så langt som mulig. 

 

Hovedpunkter i foreliggende planforslag: 

 

- Ny atkomstveg til hytteområdet utenom campingområdet vil gi en mer oversiktlig og 

trafikksikker sitasjon i området til fordel for alle parter i området. 

 

- Sikre fortsatt drift og mulighet for utvidelse av eksisterende campingplass med økt 

utnyttelse og mulighet til å sette opp campinghytter innenfor et klart avgrenset 

område. 

 

- Sikring av eksisterende hyttebebyggelse i tråd med eksisterende eiendomsgrenser, 

mulighet for utbygging (maks BYA=120 m2) samt enhetlig utforming av feltet. 

 

- Sikring av rettighet til bruk av felles atkomstveg og til fremføring av nødvendige 

kabler og ledninger. 

 

- Sikring av eksisterende privat kloakkledning samt areal til avløpsanlegg (to 

eksisterende anlegg) 

 
 


