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1. SAMMENDRAG

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling og etablering av 
næringsvirksomhet på Langmyra i Gratangen kommune. 

2. NØKKELOPPLYSNINGER 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

Gratangen kommune opplever etterspørsel etter tomter for næringsvirksomhet. På Langmyra 
finnes det i dag en entreprenørbedrift som har etablert seg, og området synes derfor naturlig å 
utvide på grunn av sin nærhet til Ev. 6. 
Kommunen utarbeidet tidlig på 1980-tallet et skisseforslag til regulering av 
Langmyraområdet, uten at slik regulering har blitt gjennomført. Temaet er innarbeidet i 
kommuneplanens arealdel 2009-2021, hvor området er avsatt til byggeformål for 
næringsutvikling. 
Intensjonen med planforslaget  
Intensjonen med planen er å sikre tilgjengelig og attraktivt næringsområde i kommunen, slik 
at man har arealer i beredskap dersom det skulle bli aktuelt med nye etableringer. Området 
ligger i direkte tilknytning til E6 og vil kunne bli attraktivt når Hålogalandsbrua åpner. 

4. PLANPROSESSEN

Oppstarten av planarbeidet ble annonsert 28.01.2011 der grunneiere, rettighetshavere, naboer 
og myndigheter ble tilskrevet. Formelt oppstartsmøte inkludert befaring med kommunen ble 

Adresse Langmyra
Gårdsnr./bruksnr. 49/3, 6, 7, 39 og 40
Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Næring i kommuneplanens arealdel. Ikke 

regulert.

Forslagstiller Gratangen kommune
Grunneiere (sentrale) 49/3: Svein E. Pedersen,49/6: Arvid H. 

Daleng, 49/7: Nanna I. Larssen, 49/39: Svend 
A. Jensen og 49/65: Riksveggrunn

Plankonsulent Asplan Viak AS

Ny plans hovedformål Forretning/industri
Planområdets areal i daa 60 daa
Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (T-BRA) 42 300m2 T-BRA
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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utført 09.06.2011. Videre ble det avholdt ny befaring samt et møte med plankonsulent, 
Gratangen kommune og grunneiere av planområdet 29.12.2016.

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 
Kommuneplan/ kommunedelplan
Området er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel (I1) 2009-2021. 

Området er ikke regulert. 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON)
Beliggenhet 
Planområdet ligger i krysset mellom E6 og Fylkesveg 825. Utenfor planområdet, mot øst,
renner Storelva som etter hvert vil bli lagt i rør av Hålogaland kraft. En mindre elv krysser 
området.



Side 5 av 15

Kartutsnitt som viser vegkrysset mellom E6 og Fylkesveg 825
Avgrensning
Planområdet er avgrenset i samråd med Gratangen kommune og grunneiere av eiendommene 
som inngår i planen. Avgrensningen er gjort hensiktsmessig med tanke på topografi, slik at de 
arealer som planen avsetter til bebyggelse i praksis er mulige å bebygge. 
Planen regulerer ikke offentlig veg, med unntak av nytt kryss mellom avkjørsel til 
planområdet og fylkesveg 825. 

Planområdets avgrensning vist som sort stiplet linje
Tilstøtende arealers bruk/status 
Omkringliggende områder er avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Hålogaland 
Kraft har søkt om konsesjon for utbygging av Fossan kraft, med inntak i 
Bjørnarvatnen/Hestvatnet, sør for planområdet. Det er sannsynlig at det skal bygges ny 



Side 6 av 15

nåledam i området ved den gamle brua til Kvernmo, noe som kan føre til tørrlegging av 
Storelva nedenfor nåledammen. 
Det pågår arbeid med utarbeiding av planprogram for detaljregulering av Langmyra Sør, på 
motsatt side av fylkesvegen.
Eksisterende bebyggelse
Like utenfor planområdet, mot nordvest, ligger et bolighus (enebolig). Et industribygg er 
oppført sentralt i planområdet med en avstand på 30 meter fra senterlinje av eksisterende E6, 
hvor det drives en caravanbutikk. 

Eksisterende bolighus nordvest for planområdet. Eksisterende industribygg på området.. 

Topografi/landskapstrekk
Selve planområdet er relativt flatt, men ligger på et høydedrag med bratt hellende terreng mot 
Gratangsbotn og sjøen i nord. Storelva slynger seg forbi området og har utløp i Gratangsbotn.
Runde og snaue fjellformasjoner omkranser planområdet på flere sider. Rundt planområdet 
ses fjellene Storberget, Middagshaugen og Harehaugen. 

Bildet er tatt mot nord. 

Klima
Langmyra ligger i krysset mellom to dalfører; Bjerkvik i sør, og Gratangsbotn i vest. Den 
dominerende vindretningen kommer fra dalføret i sør, men dalføret i nordvest slår inn i 
enkelte værsituasjoner. Planområdet ligger 200 m.o.h. i tilknytning til fjellovergangen 
Gratangsfjellet, og snøen kommer derfor ofte tidlig på høsten og forsvinner seint om våren. 
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Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold

Området består av grunn myr (17daa), skrinn, jorddekt mark (1daa) og uproduktiv mark med 
innslag av lauvskog (34 daa). 7,6 daa er godkjent fradelt til industriformål. 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området. 
Geologien består av glimmerskifer/glimmergneis med lag av marmor og kvartsitt. 

Grønne interesser
Storelva renner like ved området. Det går en sti på vestsiden av Storelva, fra kraftstasjonen 
ved Fv 142, via demningen og videre opp til E6. Denne blir ikke påvirket av denne planen. 
Kulturhistorisk stedsanalyse/ kulturminner
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området. 
Veg og trafikkforhold 
Planområdet ligger i krysset mellom E6 og fylkesveg 825. E6 har en ÅDT mellom 1000-
2000, mens fylkesvegen ligger på 500-1000. Området har avkjørsel fra fylkesvegen.

Eksisterende veg ut av industriområdet. Bildet er tatt mot vest. 

Krysset der E6 og Fylkesveg 825 møtes. Sett mot øst

Støy
Planområdet er tilgrensende veg på to sider, Fv. 825 og E6. E& på strekningen har en middels 
høy ÅDT (årsdøgntrafikk) med en relativt stor tungtrafikkandel. 
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Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning
I nærheten av planområdet ligger holdeplassen Langmyra, som er stoppested for busser til/ fra 
Tromsø, Selnes og Narvik. 
Vann og avløp
Det er en del oppsamling av overvann i området. Store deler av området består av myr. Det 
går en vannkulvert dypt under planområdet, men denne ligger så langt under bakken at det 
ikke har noen betydning for bruk av området. 
Flom 

Utsnitt fra NVEs flomfarekart
Langs Storelva ligger en aksomhetssone for flom. Aktsomhetssonen er i sin helhet utenfor 
planområdet. 
Energi
Eksisterende bebyggelse forsynes med strøm. 

Privat og offentlig servicetilbud
Ikke aktuelt.

Privatrettslige bindinger
Det er ingen kjente privatrettslige bindinger knyttet til planområdet. 

7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER

Reguleringsinitiativet er i tråd med overordnet plan, kommuneplanens arealdel 2009-2021, 
hvor området er avsatt til byggeformål for næringsutvikling. 
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8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Innledning

Forslag til detaljregulering
Fra eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen føres atkomstvegen inn til en snuplass i nytt
industri- og forretningsområde på omtrent 43 daa. Adkomstvegen med snuplass er felles for 
alle de tre byggeområdene innen planområdet. Eventuell fradeling eller sammenslåing av 
eiendommer avklares i forkant av byggesøknad etter konkret behov. Parkering skjer på den 
enkelte tomt. 
Området avgrenses i sør mot E6, i vest mot fylkesveg 825 og nabo/ enebolig og i nord og øst
mot naturområder.  I øst og vest er det foreslått regulert en grønn buffer mot veg/ bolig/ natur. 
Etter avklaring med Statens vegvesen er byggegrense mot Europaveg satt til 30 meter fra 
senterlinje veg. Mot fylkesveg er byggegrense satt til 20 meter. Byggegrense fra hensynssone 
høyspentlinje er satt til 2 m. For øvrig er byggegrense 4 meter fra formålsgrense.
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Reguleringsformål
Forretning og industri i kombinasjon utgjør hovedandelen av arealformål i planforslaget.  

Formål Areal –m2 %BRA Total-BRA Byggehøyde 
Forretning/Industri, F/I 1 27 900 30 8370 m2 11 meter
Forretning/Industri, F/I 2 7 600 30 2280 m2 10 meter
Forretning/Industri, F/I 3 6 800 30 2040 m2 12 meter
Kjøreveg-offentlig og 
privat, V1 – V2 

-

Annen veggrunn -
Grønnstruktur, G1 – G3 8 600 m2
Hensynssone, frisikt -
Hensynssone, H370 -
Hensynssone, H410 -

Byggeformål 
Det legges til rette for industri- og forretningsvirksomhet der størrelsen på den enkelte tomt
og bebyggelse avklares i byggesaken. Det er ingen konkrete byggeplaner i området.
I planen er området delt inn i tre byggeområder. F/I 1 omfatter eiendommen 49/7 og deler av 
49/6. F/I 2 omfatter eiendommen 49/39, og F/I 3 ligger på 49/6.
Topografi/landskapstrekk 
Utbyggingen knyttes til eksisterende bebyggelse. Veg, plassering av ny bebyggelse og 
byggehøyder vil i størst mulig grad tilpasses terrenget på stedet.
Klima 
Planen medfører ingen endringer.  
Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold
Ingen vesentlige konsekvenser. Det foreligger ingen registreringer i Naturbasen innenfor 
området. 
Planområdet består i dag hovedsakelig av grunn myr. Drenering er nødvendig for å klargjøre 
byggegrunn. Dette vil gjøre at myrkarakteren forsvinner og naturtypen i planområdet vil 
forandre seg. Tilgrensende områder er avsatt til LNFR, hvor det ikke er planlagt for tiltak. 
Topografisk ligger planområdet på et høydedrag og drenering her vil derfor kunne føre til 
tørrere forhold i nedenforliggende arealer. Grunn myr er en svært vanlig naturtype. Drenering 
av vann til elveløp og åpne eller lukkede traseer for avløp vil bidra til lavere risiko for 
negative konsekvenser ved store nedbørsmengder. 
Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner 
Det er ingen kjente kulturminner innenfor området. Planen medfører ingen endringer. 
Veg og trafikkforhold 
Eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen vil fortsatt benyttes, men flyttes noe mot sør slik at den 
ligger i grensen til gnr/bnr. 49/40. Avkjørsel er utformet etter vegnormalens krav. Det er 
avsatt frisiktsone i krysset. Byggegrensen er satt til 30 meter fra senterlinje av E6 og 20 meter 
fra fylkesveg 825.
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Ut ifra erfaringstall er det utført beregninger for potensiell trafikkøkning som følge av full 
utbygging i tråd med planforslaget. Som input for beregningene er et tomteareal på 42 300 m2
med 30% utnyttelse, som er noe i overkant av det planen tilrettelegger for. Som et 
utgangspunkt for beregningen har man fordelt virksomheten prosentvis mellom industri, 
engroshandel, lager og transport og arealkrevende forretning. Som sammenligningsgrunnlag 
er dagens trafikk også tatt med i tabellen (eksisterende). 

Industri Engroshandel, 
lager og 
transport

Arealkrevende 
forretning

Eksisterende

Fordeling 40% 40% 20%
Areal, m2 5076 5076 2538 300
Døgntrafikk 
(ÅDT)

154 99 513 34
Timestrafikk 
(kjøretøy/time)

34 22 87 6

Støy
Området vil være støyutsatt, men det planlegges ikke for støyfølsom bebyggelse. 
Støyutredning er derfor ikke utført. I planbestemmelsene er det stilt dokumentasjonskrav til 
byggesaken. 
Det er avsatt et belte med grønnstruktur mellom bebyggelsesområdet i planen og tilgrensende 
boligeiendom, slik at den eksisterende boligen blir skjermet. Planen tillater ikke støyende 
virksomhet som kan være til sjenanse for beboerne i området. 
Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning
Planen medfører ingen vesentlige endringer. 
Vann og avløp 
Oppsamlingen av overvann i planområdet bør løses med åpne eller lukkede traseer for avløp 
til eksisterende elver. 
Det er utarbeidet et forprosjekt for vurdering av vann og avløpsløsninger i området, datert 
15.03.2012. Undersøkelser gjort der viser at vanntilførsel synes å kunne løses ved boring av 
fjellbrønner på oversiden av E6 
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Flybilde som viser egnet område for boring av fjellbrønner
Når det gjelder avløp er ikke påkobling på kommunalt anlegg mulig. Det må etableres et 
lokalt anlegg som tilfredsstiller kommunens krav til avløpshåndtering. Nevnte forprosjekt 
nevner minirenseanlegg eller våtmarksfilter som alternative løsninger. 
Det er ikke tatt høyde for at avløpet kan inneholde ulike former for prosessvann. De 
renseløsningene som er diskutert i forprosjektet forutsetter at avløpsvannet er sanitært fra 
arbeidsplasser.
Avløpsløsning må avklares under byggesaken. 
Avfall
Aktuell avfallshåndtering vil avhenge av hva slags type virksomhet som blir etablert i 
området. Gratangen kommune tilbyr ulike tjenester for dette, og egnet avfallsløsning må 
avklares under byggesaken. 
Energi
Strøm. 
Risiko og sårbarhet
Ikke nødvendig med tiltak. 
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9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Overordnede planer og vedtak
Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
Eksisterende reguleringsplaner
Planområdet er ikke regulert i dag, og planen vil ikke gi noen negative konsekvenser for 
tilstøtende planer. Dersom det på sikt skal utarbeides detaljregulering vest for planområdet, 
bør planavgrensning samordnes.
Eksisterende bebyggelse
Den eksisterende boligtomten som grenser til planområdet og industribygget som ligger 
innenfor planområdet vil bli omringet av ytterligere industri- og næringsvirksomhet. 
Topografi/landskapstrekk
Realisering av planen med vegareal og industritomter vil kunne gi endringer på de lokale 
landskapsformene, men ikke påvirke de store landskapstrekkene i området.
Klima
Ingen vesentlige konsekvenser
Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold
Drenering av planområdet til eksisterede vassdrag er en forutsetning for realisering av planen. 
Planområdet, som i dag består av mye myr, vil endre karakter som følge av slik drenering. 
Storelva som renner langs planområdet er planlagt regulert til vannkraftutvinning og det er 
sannsynlig at elva tørrlegges deler av året som følge av dette. Elva vil derfor ha god kapasitet 
til å ta imot overvann fra planområdet. Drenering av Langmyra vil dermed ikke gi negative 
konsekvenser for vassdraget. 
Grønne interesser
Ingen vesentlige konsekvenser
Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner 
Ingen vesentlige konsekvenser
Veg og trafikkforhold 
Det planlegges for ny virksomhet i området, og trafikken til og fra vil øke som følge av dette. 
Da det ikke er avklart hva slags virksomhet som vil etableres 
Støy
Det er ikke utført støyberegning av trafikkstøy fra E6, ettersom det her ikke skal etableres 
støyfølsom virksomhet. Når det gjelder støy fra ny virksomhet er det stilt krav om 
støyutredning og avbøtende tiltak for industri- og forretningsbebyggelse i 
reguleringsbestemmelsene. Det er avsatt et grøntdrag som skal fungere som buffer mellom 
byggeområdene og eksisterende bolighus på tilgrensende eiendom. 
Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning 
Ingen vesentlige konsekvenser
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Vann og avløp 
Anlegg finnes ikke. Behov for etablering av avløpsløsning og vanntilførsel. 

Energi
Ingen vesentlige konsekvenser
Privat og offentlige servicetilbud
Ingen vesentlige konsekvenser
Risiko og sårbarhet
Ingen vesentlige konsekvenser
Telefoni og fiberoptikk
Ingen vesentlige konsekvenser
Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen konsekvenser. 
Utbyggings-/opparbeidingsavtale
Ingen vesentlige konsekvenser

10. UTTALELSER OG MERKNADER
Det er mottatt tre merknader til varsel om oppstart av planarbeidet. Det følgende viser et 
sammendrag av uttalelser og merknader med forslagstillers kommentar. 
Troms fylkeskommune, Kulturetaten, datert 14.02.2011
Kortfattet sammendrag

1. Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda kulturminner. Det bes om at 
tiltakshavers meldeplikt etter Lov om Kulturminner av 1978 §8 framgår av 
reguleringsbestemmelsene.  

2. Ber om at estetiske hensyn vektlegges i plan- og byggesaksbehandlingen. 
Forslagsstillers kommentar:

1. Ivaretatt i plan og bestemmelser.
2. Ivaretatt i plan og bestemmelser.

Statens vegvesen, datert 17.02.2011
Kortfattet sammendrag

1. Godkjenner ikke direkte atkomst fra E6. Antar at det planlegges atkomst til 
næringsområdet via eksisterende Fv. 825.

2. Sikttrekant skal reguleres som hensynssone. Det må utformes egen bestemmelse i 
planen hvor det fremgår at det innenfor siktsonen ikke må finnes sikthindringer som er 
høyere enn 0,5 meter.

3. Fylkesveg 825 må reguleres som offentlig trafikkområde hhv. kjøreveg, ev. 
busslommer og g/s-veg og annet trafikkareal. 
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4. Byggegrense på 50 meter dersom ikke annen byggegrense er angitt i 
reguleringsplanen. I dialog etter forhåndsmerknaden er det avklart at 30 m er 
tilstrekkelig avstand fra E6 i dette tilfellet. Det anbefales at regulert byggegrense 
avsettes i selve plankartet, dette spesielt for å tydeliggjøre bebyggbart areal overfor 
framtidige tomtekjøpere. 

5. Tilrettelegging for holdeplasser langs vegnettet der dette synes naturlig. 
Forslagsstillers kommentar:

1. Atkomst er lagt via eksisterende Fv. 825.
2. Ivaretatt i plan og bestemmelser.
3. Ivaretatt i plan og bestemmelser.
4. Byggegrense er satt til 30 meter etter avklaring med Statens vegvesen. Byggegrense er 

avsatt konkret i plankartet.
5. Planområdet omfatter ikke offentlig veg eller arealer direkte tilgrensende offentlig veg.

Det vil derfor ikke være naturlig/mulig å regulere for dette i planen. 
Reindriftsforvaltningen Troms, datert 02.02.2011
Kopi av brev sendt til Reinbeitedistriktet i Grovfjord for uttalelse
Kortfattet sammendrag

1. Dersom de ikke har gitt tilbakemelding innen 11.02.2011, regnes det med at 
Reinbeitedistriktet ikke har merknader til saken.

Forslagsstillers kommentar:
1. Det foreligger ingen merknader fra Reinbeitedistriktet i Grovfjord. 


