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P L A N P R O G R A M  F O R  S A M F U N N S -  O G  A R E A L D E L E N  

1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og 

en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, og bør om-

fatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. 

Ny plan- og bygningslov setter også krav til at kommunen minst en gang i hver valgperiode skal ved-

ta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første skritt i kommunen si langsiktige planlegging.  

Dyrøy kommune vedtok sin planstrategi i kommunestyret 17.12.2012. Planstrategien slår fast behov 

for revidering av gjeldende kommuneplaner.  Kommuneplanen består av samfunns- og arealdel fra 

1994, kommunedelplan for Brøstad/ Finnland/ Sentrum fra1997, og kommunedelplan for kystsonen 

fra 2001. Kystsoneplanen er under revidering gjennom et interkommunalt samarbeid som ble startet 

i 2012/2013, og må integreres i Dyrøy kommunes planprosess.  

1.1. Planprogrammet  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive og synliggjøre planproses-

sen og de problemstillinger som anses som viktig i forhold til miljø og samfunn. Programmet skal 

sikre en oversiktlig, forutsigbar og effektiv planprosess. Dette innebærer:  

 Formålet med planarbeidet 

 Planprosessen med frister og deltakere 

 Opplegg for medvirkning 

 Hvile alternativer som skal vurderes 

 Behov for utredninger 

I planprogrammet skal statlige og regionale myndigheter høres, og det skal legges ut til offentlig et-

tersyn sammen med varsel om oppstart av planarbeid. Innkomne merknader skal vurderes og even-

tuelt innarbeides i planprogrammet før endelig vedtak av kommunestyret. 

1.2. Samfunnsdelen  

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Samfunnsdelen 

har to hovedinnretninger: 

 Kommunesamfunnet som helhet 

 Kommunen som organisasjon 

Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordring-

er knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar. Kommuneplanen 

skal videre synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som organisasjon, og skal gi 
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overordnede mål for sektorenes planlegging. For å sikre at samfunnsdelen blir brukt i en levende og 

lærende organisasjon som Dyrøy kommune, må det være en kobling til all annen planlegging, øko-

nomiske styringsdokumenter, og resultatvurderinger. Dette kan gjøres ved å knytte den opp i årshju-

let med økonomiplan, budsjett, regnskap og årsmeldinger.  

1.3. Arealdelen  

Kommunen skal ha en samlet arealplan for å sikre en planmessig og forsvarlig arealutnytting, der 

det åpnes for ny aktivitet. Samtidig skal arealene beskyttes mot uoverveide arealinngrep. En arealdel 

omfatter arealkart, bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse.  

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes i et langsiktig 

perspektiv. Den må derfor være tilstrekkelig fleksibel slik at det er mulig å innpasse nye behov og 

muligheter. Det innebærer at kommuneplanens arealdel bør holdes på et relativt overordnet nivå og 

ikke ta for seg detaljer. Dette gjelder spesielt innenfor arealformålet bebyggelse og anlegg der det er 

naturlig at detaljplanlegging kommer senere. 

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende og har stor betydning for fremtidig utvikling i Dyrøy. 

Den skal legge til rette for bl.a. boliger, fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet både på land og sjø, 

samtidig som planen skal gi grunnlag for en langsiktig, bærekraftig forvaltning av verdifulle natur- og 

friluftsområder. 

2. RAMMER FOR PLANARBEIDET 

2.1. Nasjonale føringer  

Mål og rammer for den nasjonale arealpolitikken blir blant annet formidlet i stortingsmeldinger, riks-

politiske retningslinjer (RPR) og rundskriv. Fylkesmannen og andre statlige og regionale sektormyn-

digheter har ansvar for å følge opp målene og rammene ovenfor kommunene. Avvik fra retningslin-

jene kan gi grunnlag for innsigelser til kommunale areal- og reguleringsplaner fra «innsigelsesmyn-

dighetene» som det er over 20 av. Departementet har for øvrig satt i gang en effektiviseringsprosess 

vedrørende bruk av innsigelsesinstituttet, se rundskriv T-2/13. Dyrøy kommune forventer at statlige 

sektormyndigheter oversender oppdatert og relevant informasjon i forbindelse med høring av plan-

programmet/ oppstart av kommuneplanen, og at Planforum Troms kan benyttes som en nyttig og 

effektiv arena.  

Det er også nasjonale forventninger som er retningsgivende, men ikke bindende. Disse dekker seks 

temaområder, hvor Dyrøy kommune har prioritert de relevante områdene inn i sin planstrategi:  

 Klima og energi 

 By- og tettstedsutvikling 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Verdiskapning og næringsutvikling 

 Natur, kulturmiljø og landskap 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. 

Sametingets planveileder må også vektlegges i den videre planleggingen.   

2.2. Regionale føringer  

Troms fylkeskommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som grunnlag for regional planstrategi 

2012-2015, og planprogram for Fylkesplan 2014-2025.  

file://prosjekt.faveomanagement.com@SSL/DavWWWRoot/15544/Dokumenter/03.%20Prosjekt/04.%20Planprogram/Planprogram%20andre%20kommuner
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I kunnskapsgrunnlagets kapittel om arealforvaltning, natur og friluftsområder er det på side 42-51 en 

gjennomgang av areaplanstatus og utfordringer, som vil danne rammebetingelser for kommunens 

arbeid. På nettsiden til Troms fylkeskommune under planavdelinga ligger det linker til dokumentet.  

Hensynet til biologisk mangfold og naturens tåleevne skal ligge til grunn for all arealforvaltning. 

Arealbruken skal skje etter en avveining mellom nærings-, friluftslivs- og miljøinteresser. Gjennom 

samordning av arealpolitikken skal Troms sine arealer forvaltes slik at natur- og kulturmiljøer, land-

skap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir ivaretatt i hele fylket. Dyrøy kommune er for øvrig opptatt 

av at planleggingen har et regionalt fokus.  

Fylkesmannens risiko- og sårbarhetsanalyse (Fylkes ROS) trekkes inn som en del av grunnlagsdo-

kumentasjonen, både når det gjelder arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og disponering 

av arealer i Troms og hovedutfordringene med dette. Dokumentet er meget omfattende, og man må i 

planprosessen vurdere hvilke deler av det som er relevant for Dyrøy kommune.  

3. FORMÅL MED PLANARBEIDET 

3.1. Mål for kommunen  

 
Det er i samfunnsdelen viktig å bygge opp under det arbeidet som er gjort i planstrategien, hvor vi-
sjonen er:  

Det overordnede effektmålet for Dyrøy kommune fremgår på forsiden av dette planprogrammet, 

mens kommunens ledestjerner skal være:  

 Faglig dyktig 

 Imøtekommende 

 Nyskapende 

3.2. Mål for planarbeidet  

 
Mål for planarbeidet er nedfelt i planstrategien:  
 

«Planarbeidet skal utføres ut fra visjonen at Dyrøy kommune skal være en god bokommune, 
og ut fra følgende målsettinger definert gjennom målkartet»: 

 
Lokalsamfunnsutvikling: 

 En attraktiv kommune for innbyggere og besøkende 

 Et variert næringsliv 
 

Brukere og tjenester: 

 Levere tjenester med vedtatt kvalitet 

DYRØY – DEN LÆRENDE KOMMUNE 

SAMMEN SKAL VI SKAPE VEKST.  
VEKST I FOLKETALLET.  

VEKST I LOKALT NÆRINGSLIV. 

AKTIVITET I LAG OG FORENINGER 
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Organisasjon og medarbeidere: 
 

 Organisasjon tilpasset oppgaver og virksomhet 

 Kvalifiserte og motiverte medarbeidere 
 
Økonomi: 

 Økonomisk handlefrihet 

 Langsiktig og forutsigbar økonomisk planlegging 

3.3. Resultatmål for planprosessen  

Kommuneplanprosessen skal gjennomføres i to faser; 

FASE 1:  

Utarbeidelse av planprogram, som innebærer prosessplan for strukturering av planarbeidet og kon-

kret utarbeidelse av planprogram. Oppstart høsten 2013/2014. 

FASE 2:   

Kommuneplanenes samfunns- og arealdel skal revideres. Gjennomføring av selve kommuneplan-

prosessen, oppstart 2014 - avslutning våren 2015. Konsekvensutredninger m/ beredskapsplan/  

ROS analyse, samt en del andre delplaner/ temaplaner 

Hele planprosessen skal gjennomføres som en prosess, og skal medføre kompetanse og erfaring for 

hele kommuneorganisasjonen. Plandokumentene skal være enkle og forståelige.  

3.4. Avgrensing  

Arbeidet med kystsoneplanen skjer gjennom det interkommunale kystsoneplanutvalget.  De er an-

svarlig for planprosessen frem til endelig vedtak i det enkelte kommunestyret i hver kommune. Kyst-

soneplanen blir etter dette en del av kommunens arealplan. Det utarbeides eget planprogram for 

kystsoneplanen, som formelt ikke inngår denne delen av kommuneplanprosessen. Tidsperspektivet 

på kystsoneplanen er at den skal være klar til vedtak sommeren 2015, og deretter integreres/bli en 

del av arealplanen.  

4. TEMAOMRÅDER VED REVIDERING AV SAMFUNNSDELEN  

I samfunnsdelen må fokus legges på temaområdene som er utredet og vedtatt i planstrategien. 

Denne finnes på kommunens hjemmeside under «Informasjon og planer.» 

I tillegg til de spesifikke temaområdene opplistet under kap. 4, bør kommunen utarbeide en areal-

strategi i samfunnsdelen jf. departementets veileder T-1492, som omhandler følgende tema:  

 Boligpolitikk og boligbygging 

 Samordnet areal- og transportplanlegging 

 Senterutvikling  

 Utbyggingsstrategi, byggeskikk 

 Naturområder og vern 

 Arealregnskap 
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4.1. Erfaringer med dagens plan  

 
Dagens samfunnsdel er fra 1994. Den er utdatert og følgelig lite relevant for dagens situasjon. I det 

videre arbeid med samfunnsdelen er det derfor viktig å se framover gjennom de strategier som er 

vedtatt i planstrategien, hvor følgende fokusområder utpeker seg som viktige for Dyrøysamfunnet:  

4.2. Demografiske utfordringer  

Folketallsutviklingen er en utfordring for Dyrøy kommune som det er det for mange andre distrikts-

kommuner. Spesielt er det utfordringer knyttet til aldersgruppen 20-29 år som er de klart mest mobile 

i forhold til utflytting. (Og motsatt også i forhold til innflytting).  Fokus er rettet mot:  

 Folketallsutvikling 

 Flytting 

 Kjønns- og aldersbalanse 

 Arbeidsmarked og pendling 

 Bolig 

4.3. Folkehelse og frivillig sektor  

Folkehelse er både et nasjonalt og regionalt satsingsområde. Dyrøy kommune skal ha fokus på å 

tilrettelegge for friluftsliv og aktiv bruk av naturen, blant annet gjennom turløyper, fellesturer til fine 

turmål og lignende. Dette vil være viktige tiltak for både helse, trivsel, integrering mv. Folkehelse og 

helsefremmende tenking skal være en aktiv del i all kommunal planlegging.  

I kommuneplanens samfunnsdel må det komme tydelig frem hvordan folkehelsearbeidet skal utfor-

mes og gjennomføres i kommunen i planperioden, integrert i all kommunal virksomhet. 

Folkehelseinstituttets nettbaserte «Folkehelseprofil» for Dyrøy kommune, er et godt verktøy som kan 

brukes som grunnlag for å utarbeide oversikt over helsetilstanden.Innenfor frivillig sektor skal kultur, 

idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt rikere. Dyrøy kommune skal ha fokus på kultur i vid forstand 

som innsatsfaktor for vekst og trivsel kommunen. Dette vil også gi alle mulighet til økt livskvalitet 

gjennom meningsfylte aktiviteter.  

Kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner på mange områder. Arbeidet bør styrkes og 

utvikles. I dette arbeidet vil Frivilligsentralen være viktig og ha avgjørende betydning. 

4.4. Barn og unge  

En god barnehage og skoletilbud er svært viktig for å rekruttere og beholde innbyggere. Fokus vil 

være rettet mot:  

 Øke kvaliteten i arbeidet for å sikre barn- og unge det beste læringsutbyttet 

 Nulltoleranse mot mobbing 

 Mestring og trivsel 

 Gode uteområder som tar hensyn til barn og unges rettigheter 

 Variert og tilgjengelig kultur- og fritidstilbud 

 Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 

 Ungdomsråd 

 Synliggjøre arbeidet som er gjort i Sjumilssteget  
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4.5. Voksne  

Fokus vil være rettet mot et godt helsetilbud. På det forebyggende plan er det er viktig å legge til 

rette for sosiale møteplasser, fysisk aktivitet og andre folkehelsetiltak slik at framtidige helse-

utfordringer kan reduseres. Dyrøy omsorgssenter er nøkkelen i mye av arbeidet opp mot syke og 

eldre. Her har vi høyt faglig nivå og innbyggerne er sikret gode tjenester. 

En stor utfordring for kommunen er innføringen av samhandlingsreformen. En fordel er at kommu-

nen ligger foran mange andre kommuner på IT-siden, og har allerede gode rutiner for samhandling 

internt. Kommunen høster også mange fordeler av interkommunalt samarbeid i regionen, blant annet 

ved etablering av intermediæravdeling og diabetesteam. Personalet og ansatte har mulighet til kom-

petanseheving og nettverksbygging gjennom den interkommunale kvalitetsutviklingsenhet for helse- 

og omsorgstjenestene i Midt-Troms – LØKTA.  

4.6. Samferdsel og infrastruktur  

Innenfor dette området vil fokus være rettet mot hurtigbåtforbindelse og et godt vegnett inkludert 

gangveger. Gjennomføring av mulighetsstudiet «Vegpakke Midt-Troms» vil være viktig å få igang-

satt. Videre vil det være fokus på ny drikkevannskilde og avløpssystem. Dette vil være viktige forut-

setninger for bosetning og næringsutvikling. Når det gjelder bredbånd/fiber dekker dette hele kom-

munen i dag, også til fritidseiendommer. Mobildekning for hele kommunen vurderes nærmere, og 

søkes gjennomført.  

4.7. Næringsutvikling  

Generelt består næringslivet i Dyrøy av små foretak, primært enkeltmannsforetak og virksomheter 

under 5 ansatte. Unntakene er Demas og Dyrøymat AS som er store bedrifter. Bedriftenes marked 

varierer fra det lokale markedet, via landsdelen til internasjonalt marked. Som for resten av nærings-

livet i distriktene tyder alt på at kunnskap vil bli avgjørende for konkurranse-evnen / overlevingsev-

nen. Det potensiale vi har ved å være en lærende kommune må utnyttes i dette kunnskapsbildet, 

bl.a. i forhold til høykompetansearbeidsplasser. 

Dyrøy har også potensiale for vekst innenfor reiseliv og turisme, hvor noen etableringer er under 

planlegging. Koblingen opplevelsesturisme sammen med kortreist mat er en vekstnæring flere ste-

der i landet. 

Det er også viktig å ha fokus på oppdrettsnæringen og landbruket som viktig for sysselsettingen, 

verdiskapningen og bosettingen. Jordvernet og egnethet, landbruksbaserte tilleggsnæringer, betyd-

ningen av bosettings- og eiendomsstruktur ved behandling av saker etter jord-, konsesjons- og de-

lingslov vil være viktige elementer.  

I planprosessen bør en også se på en strategi for å frigjøre landbrukseiendommer til familier som 

ønsker å bosette seg i denne type boliger, og eventuelt drive med beskjeden eller større landbruks-

drift. 

Dyrøy kommune er også et viktig beiteområde for Hjerttind reinbeitedistrikt. Det er derfor viktig at 

kommuneplanens samfunnsdel inneholder retningslinjer, mål og strategier som sikrer arealgrunnla-

get for reindriftas sameksistens med andre næringer.  

 

4.8. Miljø, energi og bærekraft  

Disse områdene er viktige, og skal ivaretas i all kommunal planlegging. I planprosessen bør kom-

munen ta en gjennomgang av sitt myndighetsansvar innenfor forurensning. Likeså ta hensyn til EUs 

vanndirektiv, naturmangfoldsloven og landskapsvern.  Fokus vil være rettet mot oppfølging av måle-
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ne i vedtatt temaplan for Energi- og miljø fra 2012. Lokalt vil en se på muligheter for satsing på 

«Grønne arbeidsplasser», og bruk av de naturgitte forholdene i i Dyrøy kommune.  

4.9. Lokaldemokratiets status  

Fokus vil være rettet mot den demokratiske utfordringen om å sikre høy deltagelse i lokalpolitikken, 
og påvirkningskraft overfor de krefter som er med på å forme lokalsamfunnet. Kommunene må være 
styrt av politikere som har legitimitet og handlingsrom til å utøve lokalpolitisk skjønn. Kan skoleringen 
av politikerne bli bedre? Hvordan er samarbeidet mellom den politiske og den administrative delen 
for å få til gode beslutningsprosesser? Hvordan er opposisjonens posisjon?  

4.10. Kommunen som tjenesteyter  

Kommunen opplever at sentralisert og regionalisert styring forsterkes på flere politikkområder. 

Kommunen opplever et gap mellom pålagte oppgaver og tilgjengelig økonomi. Fokus vil være rettet 

mot at kommunen som «sikkerhetsnettet» kontinuerlig må vurdere sine prioriteringer og organisering 

for å tilpasse seg endrede krav. 

For øvrig ble Dyrøy kommune rangert på 6. plass i Troms i Forbrukerrådets kommunetest 2013. 

Kommunen ligger 7,4 prosentpoeng over fylkesgjennomsnittet og 5,4 poeng over landsgjennomsnit-

tet. Det er spesielt innenfor barn- og skole at kommunen scorer høyt.  

5. TEMAOMRÅDER VED REVIDERING AV AREALDELEN  

5.1. Erfaringer med dagens plan  

Erfaringene med dagens plan er at det er for mange dispensasjoner for dele- og byggesøknader. 

Det skyldes at LNF-områdene rettslig sett i 1994-planen ikke tillot spredt bolig-, fritids- og nærings-

bebyggelse. Omfang og lokalisering var ikke på plass. Målsettingen til kommunen er å legge opp til 

en fleksibel og overordnet plan for forvaltning av areal-, natur og kulturmiljøressursene, samtidig som 

den ikke er for detaljert og har flere restriksjoner enn nødvendig.  

Følgende fokusområder i revidert plan prioriteres:  

5.2. Tilrettelegging av areal til boligbygging  

Kommunen har en bosettingskultur- og struktur der en ønsker å legge til rette for spredt boligbyg-

ging. En slik spredt boligbygging vil være viktig for lokalmiljøet på bygda, samt for et levende land-

bruk. Intensjonene med dette er at fradeling av boligtomter i LNF-områder skal være mulig ut fra 

fastsatte kriterier. Erfaringene med dagens boligfelt i sentrum viser at det er mange ledige regulerte 

tomter i disse, og at det ikke er behov for flere regulerte felt ut over det som er etablert. Befolkningen 

velger i stedet å bygge spredt. Kommunen vil i planprosessen vurdere om det er mest hensiktsmes-

sig å benytte Pbl § 11-7 nr 5 b) med kriterier for spredt boligbygging, eller utarbeidet klare kriterier og 

krav, i forhold til dispensasjonssøknader (Enkeltsøknader til boliger eller hytter etter dette prinsip-

pet.) 

5.3. Nærmere avgrensning av byggeområder langs vassdrag  

I bestemmelsene til gjeldende arealplan gjelder følgende: «For området langs vassdrag inntil 50 m 

fra elvebredden horisontalt målt ved gjennomsnittlig flomvannstand, kan arbeid og tiltak som nevnt i 

PBL 20-1 samt fradeling til slikt formål ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. For Brø-

stadelva nedenfor Støytfossen gjelder ovennevnte bestemmelse inntil 100 m.»  

Kommunen ønsker i utgangspunktet å videreføre disse bestemmelsene.   
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5.4. Tilrettelegging av areal til næring  

Kommunen skal ha en aktiv strategi med bistand til næringsutvikling, men ser i utgangspunktet ikke 

behov for ytterligere tilrettelegging for nye næringsarealer. 

5.5. Tilrettelegging av areal til fritidsbebyggelse  

Kommunen er i dag stor på fritidsbebyggelse, med 215 registrerte fritidsboliger. I tillegg er det 413 

bygninger som kan bruks-endres til fritidsboliger. Det er en del regulerte områder til fritidsbebyggelse 

i dag, men det er ønskelig med fleksibel holdning til denne type bebyggelse. Denne fleksibiliteten må 

allikevel ikke komme i konflikt med arealer og hensynssoner knyttet til landbruk, reindrift og annen 

stedbunden næringsvirksomhet, kulturminner, byggeforbudssone langs sjø, samt risikoutsatte områ-

der. 

5.6. Samferdsel og infrastruktur  

Disse områdene er viktige forutsetninger for bosetning og næringsutvikling i kommunen. Hurtigbåt-

forbindelsen, en god vegstandard, gang- og sykkelveger, stabil drikkevannsforsyning og et VA-nett 

som bygger opp under ønsket om fleksibel boligbygging er viktige elementer å ha fokus på. Fibernet-

tet for datatrafikk er godt utbygd.  

Byggegrense mot offentlig veg bør tas inn i planbestemmelsene, samt at vegnettet bør deles inn i 

holdningklasser for avkjørselsbehandling. 

5.7. Sand, grus og mineralressurser  

Det er viktig med en overordnet kartlegging og styring med disse ressursene, bl.a. for å sikre egnede 

ressurser til riktig formål, og se på muligheter for kommersiell virksomhet. Uttak av slike ressurser 

krever reguleringsplan, og ved større inngrep bør landskapsarkitekt konsulteres. Det skal også fore-

ligge krav om sluttføring og lukking uttaket.  

I arealplanarbeidet er det viktig å kartlegge lokale ressurser av byggeråstoffer. 

5.8. Arealer for idrett, kultur mv.  

Planprosessen må avdekke behov for å utrede arealer til idrett og kultur, herunder spesielle frilufts-

områder, idrettsanlegg, og dertil løypetraséer. Arealplanen må også være åpen for å kunne ta inn i 

seg prøveordningen med lokal forvaltning av snøscooterløyper, som skal forankres i PBL.  

5.9. Hensynssoner  

Planen skal legge opp til å vise viktige hensyn og interesser i tillegg til og uavhengig av hvilke areal-

formål som gjelder for området. Dette kan være naturgitte eller lovregulerte forhold som gir direkte 

begrensninger for arealbruken. Eksempler på slike hensynssoner jf. PBL § 11-7 kan være drikke-

vannskilder og nedslagsfelt, støysoner, skredutsatte områder, særlige hensyn knyttet til landbruk, 

reindrift, kulturmiljø etc. Konkret i vil en bl.a. måtte vurdere:  

 Av hensyn til reindrifta vil oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyg-

gelse ikke være tillatt over 400 m over havet. 

 Likeså vil trekkveier ved Skøvatn inn mot Bjørkebakken hensyntas 

 Skredområder i Faksfjorden 

 Kvikkleire i utløpet av Brøstadelva 

 Samiske kulturminner ved Kastnes 

 Lokaliteter registrert i databasen «Askeladden» bør tas inn som hensynssoner i det digitale 

kartgrunnlaget.  

 Likeså bør verdifulle landskap avsettes som hensynssone. 
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 NVE sitt faktaark 2-2013 vedr. skredvifter 

 Eksisterende og vedtatte høyspentlinjer skal fremgå av plankartet som hensynssoner 

5.10. Arealformål  

 

5.11. Universell utforming og hensynet til  barn -  og unge  

I kommuneplanens arealdel bør det gis grunnleggende bestemmelser om funksjonskrav, herunder 

universell utforming og tilgjengelighet til bygninger og arealer. Dette ut fra den nasjonale målsetting-

en om at Norge skal være universelt utformet i 2025. Dette innebærer at universell utforming kan 

legges til grunn for alle de arealformål som er listet opp i pbl § 11-7.  

Gode uteområder som tar hensyn til barn og unges rettigheter må også vurderes i arealdelen, hvor 

beskrivelser av arealkrav til lekeplasser, sikker skolevei etc. blir utredet 

6. KONSEKVENSUTREDNING (KU) 

6.1. KU for relevante områder  

Forskrift om konsekvensutredninger av 1.7.2009, og veilederen T-1493 legges til grunn for arbeidet. 

Kommuneplanens arealdel omfattes alltid av kravet til konsekvensutredning. Konsekvensutredning-

en skal beskrive virkninger for miljø og samfunn av alle nye områder for utbyggingsformål og ve-

sentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder. ROS-analysen skal inngå som en del av 

konsekvensutredningen. 

Det er viktig å avgrense KU-utredningen til de relevante utbyggingsområdene for Dyrøy kommune. 

Fokus for konsekvensutredningen må være å besvare spørsmål knyttet til lokalisering og arealfor-

mål. Vedtak om nye utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel innebærer en juridisk bindende 

avklaring av arealformål. Konsekvensutredning på dette plannivået skal gi et godt nok beslutnings-

grunnlag for å vurdere om det aktuelle området egner seg for den foreslåtte arealbruken. Utredning-

en må få frem: 

 Viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene 

 Virkningene utbyggingen kan få for disse verdiene 

 Hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger 

Følgende arealformål kan benyttes, PBL § 11-7: 
1.  Bebyggelse og anlegg. 
 Underformål: boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyg-

gelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, 
idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. 

2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 Underformål: veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, parke-

ringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur. 
3.  Grønnstruktur. 
 Underformål: naturområder, turdrag, friområder og parker. 
4.  Forsvaret. 
 Underformål: ulike typer militære formål. 
5.  Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift.  
 Underformål: 
 a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag, 
 b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse, mv. jf. § 11-11 nr. 2 
6.  Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
 Underformål: ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller 

i kombinasjon. 
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Et sjekkspørsmål kan være:  

”Hva må vi vite for å kunne ta stilling til forslag til ny eller endret arealbruk fra næring til bolig?”  

6.2. Krav til dokumentasjon fra forslagsstillere  

For kommuneplanens arealdel er kommunen forslagsstiller og har dermed ansvaret for at virkninge-

ne av planforslaget er tilfredsstillende utredet i henhold til kravene i forskriftene. Selv om kravet til 

konsekvensutredning formelt knytter seg til planforslaget som sendes på høring, bør konsekvensut-

redningen i praksis være en integrert del av planarbeidet. Påvisning av konsekvenser undervegs i 

planprosessen, betyr at utforming av planen kan endres frem til endelig planforslag. Dyrøy kommune 

kan ikke kreve utredninger av grunneiere eller andre, men kommunen vil allikevel stille krav følgende 

krav til dokumentasjon fra forslagsstillere:  

 Beliggenhet, størrelse av areal som beslaglegges (eks. hyttefelt), (boligfelt), avgrensning, 

tetthet m.m.  

 Type arealer som blir berørt (skog, jordbruk, reindrift, friområde, og eventuell forventet kon-

flikt i forhold til berørte verdier og interesser) 

 Adkomstløsninger, forventet trafikkmengde, forhold til myke trafikanter 

 Beliggenhet i forhold til skole, barnehage, kollektivtrafikk etc.  

 Egen vurdering i forhold til kommunens strategi for langsiktig arealbruk 

Når det private utbyggere av hyttefelt, bolig og næringsfelt, utfyllinger og lignende, skal forslagsstiller 

ta på seg kostnadene ved KU.  

Bruk av vedlagte standardskjema for innlevering av slik informasjon vil gi forutsigbarhet for forslags-

stillere og sikre tilstrekkelig og lik informasjon. Kontaktperson i Dyrøy kommune for hjelp til å ta ut 

digitalt kartverk vil være Inge Bones v/teknisk etat.  

6.3. Krav til kunnskapsgrunnlaget  

Konsekvensutredningen må baseres på kunnskap som er tilstrekkelig til å avklare hva de aktuelle 

arealene skal brukes til. Det krever en innsats å få kunnskapen tilgjengelig og riktig anvendt i planar-

beidet. Der Dyrøy tidligere har utarbeidet planer med KU-utredninger, forutsettes denne kunnskapen 

benyttet. Årstall for siste kartlegging og kilden til registreringen må dokumenteres. Viktige kunn-

skapsbaser er:  

 www.geonorge.no  

 www.miljøkommune.no 

 www.naturbase.no 

 www.skredatlas/nve.no  

 www.ngu.no/kart/losmasse/  

 Veileder T-1514, om kravet til kunnskapsområdet i Naturmangfoldslovens § 8 

På inken http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase ligger det forskjellige te-

masøk på artsforekomstområde, naturtyper, vernede områder etc. Hele areal ROS legges til grunn. 

6.4. Metoder for KU  

Metodikken for å vurdere konsekvensene av de enkelte utbyggingsforslagene må tilpasses det en-

kelte utredningstema, men kan følge en generell trinnvis fremgangsmåte. Mer detaljerte forhold som 

for eksempel utforming og detaljtilpasning av utbygging til omgivelsene, er normalt naturlig å avklare 

ved senere detaljregulering. Folkehelse er et prioritert område både nasjonal og regionalt. I KU for 

utbyggingsområder bør det derfor virkningene for folkehelse vektlegges.   

http://www.geonorge.no/
http://www.miljøkommune.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.skredatlas/nve.no
http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
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Trinn Konsekvensvurdering 

1 Avgrensning av utredningsområdet og eventuelt influensområde, avhengig av utbyggings-
formål og hvilket utredningstema som studeres. 

2 Områdets verdi vurderes på bakgrunn av innsamlet data og inndelingen i delområder. Det 
bør alltid gå tydelig frem av materialet hvordan verdivurderingen er foretatt. 

3 Omfanget av det som planlegges å skje i området vurderes i forhold til 0-alternativet, som 
tilsvarer sannsynlig utvikling av området uten utbygging. 

4 Konsekvensene av det foreslåtte utbyggingsområdet for et gitt tema kommer fram ved å 
sammenstille vurderingene av områdets verdi med utbyggingens omfang. 

5 Samlet vurdering av konsekvens for et gitt utbyggingsområde baseres på resultatene av 
vurdering av konsekvens for de enkelte tema supplert med forhold som faglig skjønn, lokal-
kunnskap og eventuelle spesielle forhold ved den aktuelle utbyggingen. 

 
Det skal redegjøres for verdivurdering, konsekvenser og datagrunnlag etter følgende mal:  
 

Verdivurdering  Konsekvensvurdering  Datagrunnlag 

I – Liten verdi 

II – Middels verdi 

III – Stor verdi 

 -1/+1: Små neg/pos konsekvenser 

-2/+2: Middels neg/pos konsekvenser 

-3/+3: Store neg/pos konsekvenser 
 

A: Godt 

B: Middels godt 

C: Mangelfullt 

 

6.5. Presentasjon av konsekvensvurdering  

Navnsetting og nummerering av områder skal være gjennomgående mellom konsekvensut-

redningen, planbeskrivelsen, bestemmelsene og plankart. KU-vurderingen av det enkelte utbyg-

gingsforslaget/arealbruksendringen presenteres på følgende måte på ett A4-ark:   
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21 Storbukta – KU 

Dagens formål:       LNF 

Foreslått formål:     Fritidsbebyggelse 

Arealstørrelse:        Ca. 100 daa 

Forslagsstiller:        «Rike utbyggere AS» 

 

Beskrivelse:  
Området ligger i dagens arealplan i LNF-
område. Dagens arealbruk er fritidsaktiviteter, 
bl.a. med fiskebrygge for allmenheten. Området 
er foreslått omdisponert til fritidsbebyggelse 
med hytter. 

 

Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 
etc.) 

Miljø Verdi  

Forurensning 3 Ikke forurenset grunn (http://www.miljostatus.no). 
Krav til utslipp foretas ved regulering.   

Støy 3 Ligger utenfor alle registrerte støysoner. Event. 
støykrav ivaretas ved regulering.  

Jordvern 3 Er ikke klassifisert som verdifullt landbruksareal.  

Naturmangfold -1 Det er registrert viktig naturtype i kantsone langs 
fjæra, jmf. DN-håndbok side 187. (Rikt Strandberg) 
Det er ikke registrert rødlistearter i og langs strand-
sonen. (artskart/naturbase). Liten konsekvens om 
kantsonen langs sjøen bevares. Arts- og naturtype-
kartlegging mangler (naturtype og artskart).  

Kulturminner og kulturmiljø -3 Hustufter fra middelalderen i nordøstre del av plan-
området.  

Nærmiljø, grøntstruktur, fri-
luftsliv, folkehelse 

-1 Fiskeplasser og grønstrukturverdier, stier og raste-
plasser etablert. Disse må bevares, og ivaretas 
gjennom regulering.  

Samfunn: Verdi  

Transportbehov  Det er ikke kollektivdekning i planområdet.  

Teknisk infrastruktur -1 Det ligger kommunal vannledning med kapasitet i 
nærheten. Avløpsanlegg må etableres, men siste 
resipientundersøkelse fra 2011 anbefaler ikke å 
øke utslippsmengden til terskelbassenget. Avløp 
må legges i sjøvannsledning utenfor terskelbas-
senget. Ivaretas gjennom regulering.  

Tjenestebehov 3 Ikke nye tjenestebehov, avfallshåndtering gjennom 
etablert tjeneste.  

ROS 3 Ikke risikoområde, jf. ROS-analysen.  

Forhold til strategi for fremti-
dig arealbruk 

3 Ligger i området for fremtidig utvikling av reiseba-
sert næringsliv.  

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Området ligger ca. 2 km. fra kommunesentrum, og 

faller inn under samfunnsplanens målsettinger om tilrettelegging for turistbasert næringsutvikling. 

Det er ikke store utfordringer med etablering av infrastruktur, og dette må inn i rekkefølgebestem-

melser i reguleringsplan. Hustufter fra middelalderen må sikres, og planområdet må derfor endres i 

forhold til dette. Likeså må sjøsonen bevares, og eksiterende grøntstruktur og turstier må ivaretas.  

Konklusjon: Utbygging av området vil få middels positive konsekvenser. Store negative konse-

kvenser vedr. kulturminner må ivaretas gjennom sikring og endring av planområdet. 

http://www.miljostatus.no/
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7. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

 
 Kommunene er tillagt stort ansvar i forhold til å forebygge og håndtere uønskede hen-delser 

innenfor sitt geografiske område. Ved noen tilfeller kan kommunen bli rammet av hendelser 

utenfor sitt ansvarsområde. Felles for all håndtering av samfunnssikkerhet er at man gjen-

nom planprosesser etter plan- og bygningsloven skal søke å finne arealer for ny bebyggelse 

uten at dette medfører økt risiko for skade på liv, helse og vesentlige materielle verdier. Vide-

re er kommunen pålagt å håndtere uønskede hendelser gjennom sivilbeskyttelsesloven, og 

skal her ivareta den eventuelle restrisiko som befinner seg ved eksisterende bebyggelse, og 

som ikke kan ivaretas gjennom forebyggende tiltak etter plan- og bygningsloven. Identifise-

ring av aktuelle tema som kan virke negativt for utvikling av kommuneplanens arealdel. 

 Drøfting av hvert enkelt tema i forhold til relevans, konsekvenser, henvisning til aktuelle kart-

grunnlag og med en tilfredsstillende utredning 

 Innarbeide aktuelle funn i planvirkemidlene 

 Helhetlig ROS skal forankres i politisk og administrativ ledelse 

 Konsekvensene av et klima i endring må synligjøres i planprosessen 

8. MEDVIRKNING OG ORGANISERING 

I kommuneplaner forutsetter Plan- og bygningsloven prosesser der organisasjoner, foreninger, næ-

ringsliv mv. engasjeres.  Engasjementet og positive innspill bør komme frem i prosessen, og det må 

være en lav terskel for meninger og innspill. Innbyggere og berørte aktører skal ikke bare få et ferdig 

dokument på høring. Kommunen legger derfor opp til verkstedjobbing, der man kan invitere deltake-

re fra forskjellige organisasjoner, næringsliv, virksomheter, aldersgrupper, menn/kvinner etc. og kjø-

re styrte prosesser i en form for gruppearbeid. Dette vil også gi en helt annen forpliktelse og et fak-

tisk eierskap til planprosessen. Kommunen vil legge til l rette for trinnvis deltakelse slik:  

1. Digitale medium 

2. Åpne folkemøter/temamøter 

3. Behandling i plangruppe (FSK) 

4. Offentlig høring 

5. Kommunestyret/vedtak 

Kommunen vil også legge til rette for åpent kommunehus, med fokus på planprosessen.  

Det er i planprosessen også viktig å legge til rette for at barn- og unges interesser blir hørt, og at 

kommunens barnerepresentant blir en medvirkningsaktør i prosessen.  

I tillegg vil det søkes en nær kontakt med statlige og regionale myndigheter gjennom planprosessen. 

Fylkeskommunen er tillagt veilederansvar ovenfor kommunene, og planforum Troms søkes benyttet i 

2 omganger. Plan- og bygningslovens bestemmelser om høring/offentlig ettersyn følges.  
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Prosjektorganisasjonen for planarbeidet ser slik ut:  

 

Prosjekteier 

Dyrøy kommune 

Kommunestyret 

Styringsgruppe 

FSK 

Prosjektansvarlig 
(PA) 

Dyrøy kommune 
Frank Moldvik 

Prosjektleder 
Faveo 

Prosjektledelse 
Arne Sundheim 

Dyrøy kommune 

Politisk forankring 

FSK 

Kommunestyret 

Kartleveranse 

Teknisk enhet 

Inge Bones 

Sentral 
arbeidsgruppe 

Øvrige arbeidsgr. 

Barne-repr. 
helsesøster 

Vanja Renate 
Johansen 

Stab/sekretariat 

Dyrøyseminaret 

Faveo 
prosjektledelse 

Prosessledelse 

Arne Sundheim 

Prosjektstøtte 
Johnny Fløyli 

Åge Alexandersen 
 

Interkommunal 

kystsoneplan 

Egen organisering 


