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mot sjøen og Kystsoneplanen 

2 001 - Situasjonsplan 
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6 Søknad om mudring og dumping i forbindelse med tiltak på eiendommen 17/9 i Dyrøy 
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7 NVEs merknader til høring ifb. søknad om etablering av flytebryggeanlegg med 12 

båtplasser, servicehus m.m. - GBnr 17/9 - Dyrøy kommune 

 

Saksopplysninger 

Jæger Adventure Camp AS v/Trond Jæger søker om dispensasjoner fra bestemmelsene i Dyrøy 

kommunes arealplan (LNF-S1-område), Plan- og bygningslovens forbud mot tiltak i 100-

metersbeltet mot sjøen og bestemmelsene i den interkommunale kystsoneplanen for Midt- og 

Sør-Troms.  

Grunnlaget for denne søknaden er etablering av flytebryggeanlegg med 12 båtplasser, 

servicehus, grillhytte/badestamp, parkeringsplass og mudring av lei til flytebrygge. Disse 

innretningene er fra søker presisert som essensielle i forhold til allerede igangsatt tiltak med 

bygging av sjøboder på motsatt side av FV 211. 

 

Administrasjonens vurdering 

Søknaden om dispensasjoner har vært på ordinær høringsrunde hos sektormyndighetene.  Av 

disse har Kystverket, Fylkesmannen i Troms og NVE gitt tilsvar og merknader. 

 

Dyrøy kommune har tidligere behandlet dispensasjonssøknad for den delen av prosjektet som 

omfatter bygging av sjøbodene med tilhørende infrastruktur på motsatt side av FV 211, og har da 

valgt å la søker få behandlet tiltaket som dispensasjonssak i stedet for etter reguleringsplan. 

 

Høringsbrev følger vedlagt. 
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Kystverket anmerker at omsøkte tiltak krever tillatelse etter havne- og farvannsloven i tillegg til 

tillatelse etter plan- og bygningsloven (PBL). Forøvrig har ikke Kystverket merknader til saken 

siden tiltaket ikke kommer i berøring med Statens forvaltningsareal i kommunalt sjøområde. 

 

Fylkesmannen i Troms har ikke merknader til denne dispensasjonssøknaden. Det presiseres i 

deres svarbrev at mudring fra skip og dumping av mudringsmasser ihht. forurensningsforskriften 

kapittel 22, § 22-6, krever tillatelse fra Fylkesmannen. Slik søknad sender søker direkte til 

Fylkesmannen i Troms og den behandles der. 

Fylkesmannen oppsummerer med at kommunen kan fatte vedtak i tråd med egen anbefaling i 

høringsbrevet (følger vedlagt). 

 

NVE anmerker at krav til trygg byggegrunn og tilhørende uteareal med naturpåkjenninger er gitt 

i PBL § 28-1 og byggteknisk forskrift (TEK 10 kap. 7). Søker henvises til NVEs retningslinjer 

nr. 2-2011: Flaum- og skredfare i arealplaner. 

NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» inneholder prosedyre for utredning av 

aktsomhetsområder og faresoner.  

Utredning ihht. disse veiledere skal gjøres av tiltakshaver og vil være en del av videre 

søknadsprosess med rammetillatelse og igangsettingstillatelse. 

 

Merknader fra sektormyndighetene følger vedlagt. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Kastneshamn Adventure Camp AS gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (LNF-

S1), Plan- og bygningslovens forbud mot tiltak i 100-metersbeltet mot sjøen (PBL § 1-8) 

og Kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms. 

2. Plan- og naturutvalget gir kommunens administrasjon delegert myndighet til å behandle 

tiltakshavers søknader om rammetillatelse og igangsettingstillatelse for denne delen av 

prosjektet. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Terje Johansen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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17/9 - Høring vedrørende søknad om dispensasjon fra LNF-område, 100-

metersbeltet mot sjøen og Kystsoneplanen 

 
Dette brev er sendt følgende: 

FYLKESMANNEN I TROMS  Postboks 6105  9291  TROMSØ  

SAMEDIGGI / SAMETINGET  Àvjovârgeaidnu 50  9730  KARASJOK  

HJERTTIND REINBEITEDISTRIKT Finnset 9310 SØRREISA 

STATENS VEGVESEN  Postboks 8142 Dep  0033  OSLO  

TROMS FYLKESKOMMUNE  Postboks 6600 Langnes  9296  TROMSØ  

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

KYSTVERKET Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

JÆGER ADVENTURE CAMP AS Øverslettveien 18 9415 HARSTAD 

PLAN-EVO AS  Strandveien 7 9350 SJØVEGAN 

 
   

 

Naboer til omsøkte område er varslet gjennom ordinær nabovarsling. Det er ikke registrert merknader til 

dette varslet. 

 

Jæger Adventure Camp AS v/Trond Jæger søker om dispensasjon fra bestemmelsene i Dyrøy kommunes 

arealplan (LNF-S1-område), plan- og bygningslovens forbud mot tiltak i 100-metersbeltet mot sjøen og 

bestemmelsene i den interkommunale kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms. 

 

Grunnlaget for dispensasjonssøknaden er etablering av flytebryggeanlegg med 12 båtplasser, servicehus, 

grillhytte/badestamp, parkeringsplass og mudring av lei til flytebrygge. Disse innretningene er fra søker 

presisert som essensielle i forhold til allerede igangsatt tiltak med bygging av sjøboder på motsatt side av 

FV 211. Den byggingen er det tidligere gitt dispensasjon til. Sjøbodene med omfang og plassering 

fremkommer av vedlagte situasjonsplan. 

 

Eiendommen gnr/bnr 17/9 består av flere teiger og er 

på 890 daa, hvorav 165 daa er matrikulert som 

uregistrert jordsameie. Arealet på eiendommen 

fordeler seg på 101 daa fulldyrka og overflatedyrka 

jord, 7 daa innmarksbeite, 119 daa produktiv skog 

samt øvrig areal.  

 

Arealet (markert i bildet) hvor det søkes om 

dispensasjon fra LNF-S1-formål har en størrelse på 

omlag 1600 m² og ligger mellom FV 211 og sjøen, 

innerst i Kastnesbukta.  Teigen er klassifisert som 

fulldyrka jord og jorddekt fastmark.  
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På vestsiden av Kastnesbukta er det i dag et eksisterende småbåtanlegg med flytebrygge. Dette anlegget 

er godt skjermet med molo, og det ble ved etablering av dette anlegget gjennomført mudring. Omsøkte 

tiltak med ytterligere mudring vil medføre at innseilingen til eksisterende flytebrygge blir bredere og 

dermed også enklere å manøvrere i.  

På østsiden av bukta er det ei eksisterende brygge av eldre dato. 

 

Avkjørsel:  
Adkomst til det omsøkte arealet planlegges med avkjørsel fra kommunal vei, som strekker seg fra krysset 

mot FV 211 og til den gamle kaia i Kastneshamn. Ifølge situasjonsplan skal avkjørsel legges over 

naboeiendom 17/40, og det forutsettes i den sammenheng at tinglyst veirett foreligger.  

I tillegg vil det bli lagt til rette et krysningspunkt for gangtrafikk over FV 211, og denne løsningen er gjort 

kjent med og godkjent i første del av prosjektet.  

 

Reindrift:  

Området hvor det søkes om dispensasjon er i ifølge reindriftskart ikke berørt av årstidsbeiter eller flyttlei.  

 

Miljø:  

Omsøkte fradeling har behov for vann og kloakk ut over dagens behov.  Kommunen forventer at 

utslippstillatelse for hele anlegget, herunder sjøboder, prosjekteres og omsøkes for behandling. 

 

Kulturminner: 

Ifølge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det registrert kulturminne i nærheten av 

omsøkte areal. Dette er beskrevet som arkeologisk minne, datert til Steinalder.  Følgende beskrivelse av 

funnet er registrert med KulturminneID 38877: 

«Fornminne: steinalderboplass? På et område lengde ca 60 m Ø-V og ca 30 m N-S er 1963/137 

funnet,fiskesøkke, fingergropskølle, pilespiss av skifer, 2 spydspisser av skifer. Skiferkniven med 

samme katalognummer 1963/137 ble funnet ca 10 m N for fjøset på bruket. 7/6.1977: under en 

samtale med Tor Jæger i dag fortalte han at han hadde funnet en pilespiss/spydspiss av skifer på 

samme område som de fleste av de andre funn på bruket hadde vært gjort, R2, flyfoto 5207 P6.» 
 

I sammenheng med behandlingen av dispensasjon for bygging av sjøbodene for dette anlegget ble det fra 

Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten (saksref 16/2491-5) uttalt at det ikke var nødvendig å gjennomføre 

undersøkelser etter Kulturminnelovens bestemmelser. 

 

Kulturlandskap: 

Omsøkte tiltak er konsentrert til området i Kastnesbukta, mellom FV 211 og sjøen.  Hele teigen under 

17/9 tas da i bruk som parkeringsareal, adkomst til omsøkte flytebryggeanlegg og tilhørende servicehus.  

Tiltakets art og omfang vil bryte opp strandsonen i Kastneshamn og slik sett utgjøre en markert endring i 

det etablerte området mellom FV 211 og sjøen.  

 

Landbruk: 

Arealet er regulert til landbruk, under beskrivelsen LNF-S1, hvor det i kommuneplanens arealdel heter 

følgende:  

«Arealer av vesentlig betydning for landbruks-, reindrifts-, vilt- og/eller friluftsinteresser. Innenfor disse 

områdene kan spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse samt fradeling tillates når dette ikke kommer i 

konflikt med sektorinteressene. For utbygging som innebærer at det oppstår mer enn 3 boliger/fritidshus 

kreves det bebyggelsesplan.» 

 

Arealet ligger slik plassert at det i liten grad har betydning for landbruket. Slik sett er det vanskelig å se at 

omsøkte tiltak vil føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket.  

 

Naturmangfoldloven: 

Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører naturmangfoldet. I 

denne saken er omsøkte areal ubebygd og er i gårdskart registrert som fulldyrka jord og jorddekt 

fastmark. Omsøkte tiltak vil derfor endre på situasjonen i forhold til i dag siden den fulldyrka jorda da 

omdisponeres.  

-�6�-

http://www.kulturminnesok.no/


 

 Side 3 av 3 

Ifølge  naturbase berøres ikke registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller 

verneområder av søknaden. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak ikke forringe naturmangfoldet. 

 

Vurdering av PBL § 28-1: 

I Tromsatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke registrert fare i forhold til jord og 

snøskred (Kartgrunnlag fra NVE). Området som det søkes tiltak i, både på land og i sjø, består ifølge 

kartet (NGU-Løsmasse) av:   

«Marin strandavsetning med sammenhengende dekke. Marine strandvaskede sedimenter med mektighet 

større enn 0,5m, dannet av bølge, og strømavsetning i strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet 

er ofte rundet og godt sortert. Kornstørrelse varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst. 

Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter.» 

 

Dispensasjoner: 

Området (på land) hvor tiltaket søkes etablert ligger i et område som i kommuneplanens arealdel (vedtatt i 

1994) er regulert til LNF-S1.  Det ligger også i 100-meterbeltet langs sjøen.  

Det vil derfor være nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan- og 

bygningslovens §1-8 «Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.»  

 

I sjøområdet omfattes tiltaket av den interkommunale kystsoneplanen som ble vedtatt i 2015. 

Kastneshamna (FE02) er i kystsoneplanen regulert til Ferdsel hvor følgende bestemmelser gjelder: 

 

2.2 Ferdsel 
I områder satt av til ferdsel er tiltak som hindrer ferdsel ikke tillatt jfr. PBL § 11-11, pkt. 6. 

a) Dette er likevel ikke til hinder for utlegging av sjøledninger for vann, avløp, strøm- og telenett mv. som ikke er til 

ulempe for formålet. 

b) Det kan foretas fremtidige utbygginger (moloer, utdypinger, kaier etc.) etter avklaring gjennom reguleringsplan. 

c) Ved utbygginger som omfatter mudring og flytting av masser skal grunnforholdene dokumenteres. Er det påvist 

eller mistenkes forurenset grunnen skal dette også undersøkes. Avklaringene skal dokumenteres ved søknad 

om rammetillatelse jfr. PBL § 11-9 nr. 8. 

d) For område 1926_FE05 gjelder følgende: Tiltak som kan være til hinder eller risiko for settefiskanleggets 

virksomhet er ikke tillatt i bestemmelsesområdet. 
 

Omsøkte tiltak vil kreve dispensasjon fra bestemmelsenes punkt b).   

 

 

Oppsummering 

Omsøkte tiltak vil være en vesentlig del for helheten og gjennomføringen av tidligere innvilget tillatelse 

til tiltak på land.   

Med nåværende informasjon kan det se ut som at omsøkte tiltak vil la seg gjennomføre.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 001 - Situasjonsplan 

2 104 - Servicehus 

3 Dispensasjonssøknad GNR 17 BNR 9 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Fra: jan.olsen@kystverket.no
Sendt: 22.11.2016 09:51:35
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Vedrørende søknad om dispensasjon fra LNF-område, 100-metersbeltet mot sjøen og 
Kystsoneplanen - Gnr 17 bnr 9 - Dyrøy kommune - Troms fylke
Vedlegg: 
Viser til Deres brev datert 18.11.2016 i sakens anledning.

Kystverket Troms og Finnmark vil minne om at tiltak i og ved sjøen i tillegg til tillatelse etter plan-
og bygningsloven også krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. slik tiltaket er beskrevet er 
det  ikke i berøring med Statens forvaltingsareal i kommunalt sjøområde. Det er da kommune som er 
rette myndighet til å gi tillatelse etter havne- og farvannsloven også.

Kystverket har for øvrig ingen faglige innvendinger mot at det gis dispensasjoner slik som beskrevet.

Med hilsen
Jan Olsen
Kystverket Troms og Finnmark
seniorrådgiver, regiondirektøren

Kontor 78 47 74 49 - mob 402 33 828
www.kystverket.no
Sentralbord 07847
E-post: post@kystverket.no????
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Fra: Krogstad, Per Kristian (fmtrpkk@fylkesmannen.no)
Sendt: 02.12.2016 16:10:25
Til: 'jaeger.adventure@gmail.com'
Kopi: Dyrøy kommune postmottak; Jørgensen, Evy

Emne: Søknad om mudring og dumping i forbindelse med tiltak på eiendommen 17/9 i Dyrøy 
kommune - Ingen merknader til dispensasjonssøknad
Vedlegg: SØKNADSSKJEMA - Mudringdumping 2011.doc
Søknad om mudring og dumping

Fylkesmannen viser til tidligere kontakt i saken som gjelder mudring og tilhørende dumping av 
mudringsmassene tilknyttet et reiselivsprosjekt i Kastneshavn, Dyrøy kommune.

Mudring fra skip og dumping av mudringsmasser til sjø krever tillatelse fra Fylkesmannen. Det følger av 
forurensningsforskriften kapittel 22, §22-6.

Vi ber om at vedlagte søknadsskjema benyttes ved søknaden. Det vil lette vårt arbeid. Søknaden må blant 
annet inneholde angivelse av dumpested (markert på kart og/eller koordinatfestet). 
Her vil kommunen kunne være behjelpelig for å finne egnede områder.

Planstatus
Mudring, dumping eller utfylling må være klarert i forhold til plan- og bygningsloven. 
Vi viser i denne sammenheng til Dyrøy kommunes brev av 18. november 2016 (ref. 2016/650) med 
oversendelse av dispensasjonssøknad til høring for gjeldende tiltak Dispensasjon fra LNF-område, 100-
metersbeltet mot sjøen og Kystsoneplanen.

Siden planstatus for et tiltak har betydning for vår behandling etter forurensningsloven, finner vi det naturlig 
å informere om at Fylkesmannen ikke har merknader til denne konkrete dispensasjonssøknaden som vist til 
over (vår ref. 2016/7986).
I tråd med etablert praksis som gjelder for Fylkesmannens behandling av slike saker, gis det ikke ytterligere 
skriftlig tilbakemelding til kommunen der hvor Fylkesmannen ikke har merknader. 

Kommunen kan derfor nå fatte vedtak i tråd med egen anbefaling (jf. brevets oppsummering på side 3).

Med vennlig hilsen
Per Kristian Krogstad
fagansvarlig 
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Miljøvernavdelingen
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, 
Tromsø                                                                                                                         
Postadresse:  Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 22 25
Telefax: 77 64 21 39 
e-post: fmtrpkk@fylkesmannen.no
web:  www.fylkesmannen.no/troms
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Dyrøy kommune 

Dyrøytunet. 1 

9311 BRØSTADBOTN 

 

   

Vår dato: 06.12.2016         

Vår ref.: 201606155-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 18.11.2016 Eva Forsgren 

Deres ref.: 2016/650 

   

22959616/efor@nve.no 

1 

NVEs merknader til høring ifb. søknad om etablering av 

flytebryggeanlegg med 12 båtplasser, servicehus m.m. - GBnr 17/9 - 

Dyrøy kommune 

Vi viser til høring av søknad datert 18.11.2016. NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til 

vassdrag, flom- og skredfare samt energianlegg blir vurdert og innarbeidet i arealplaner og enkeltsaker 

etter plan- og bygningsloven. 

Krav til trygg byggegrunn og tilhørende uteareal mot naturpåkjenninger er gitt i PBL § 28-1 og 

byggteknisk forskrift (TEK 10 kap.7). Informasjon til kommunen og tiltakshaver om hvem som har 

ansvar for hva og hva som skal undersøkes finnes i NVEs retningslinjer 2/2011 jf. NVEs retningslinjer 

nr. 2-2011: Flaum- og skredfare i arealplanar.  

 

Det er oppgitt av søker at tiltaket ikke innebærer noen utfylling i sjø eller på land. Tiltaket ligger utenfor 

aktsomhetsområder for skred ovenfra.  

 

Grunnforhold 

Når tiltaket ligger på marine avsetninger finnes det i NVEs veileder 7/2014  « Sikkerhet mot 

kvikkleireskred « http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf  i kapitel 4.5 en 

prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner. Her er det viktig å merke seg at fra og med 

nr 6. i prosedyren er det påkrevd med vurdering av en geoteknisk konsulent (en fagkyndig).  

 

I prosedyren nr.3 skal området med marine avsetninger avgrenses. Det aktuelle området ligger som 

omtalt i søknaden på marin strandavsetning. Marin strandavsetninger inneholder ikke finmateriale i noen 

større grad, men kan dekke over lag med hav- og fjordavsetninger som kan inneholde kvikkleire. 

Kartleggingen her er svært overordnet (1:250 000) og kan variere en del med faktiske forhold.  Det er 

tiltakshaver som skal påse at området har tilfredsstillende sikkerhet. Hvis det er sannsynlig at det i 

hovedsak er tynn avsetning på steinig grunn kan det i noen tilfeller utføres en enklere form for vurdering 

av grunnforhold ved hjelp av prøvegraving og/eller sondering med for eksempel armeringsjern for 

logging av dybder til berg.  Funnene i den ”grovmaskede” vurderingen (sammenstilling av data fra 

eksisterende bygging, supplert med enkel prøvegraving, fotodokumentasjon etc.,) vil avgjøre om tiltaket 

ligger innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Hvis det er tilfellet er det grunnlag for å kreve 
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http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
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videre vurdering/utredning av fagkyndig. Ligger tiltaket i et område med et tynt lag av løsmasse og 

tiltaket fundamenteres på fjell vil tiltaket ikke trenges å utredes mer.  

 

I prosedyren nr. 5 er det angitt noen terrengkriterier for å vurdere om tiltaket kan ligge innenfor en 

aktsomhetssone for kvikkleireskred: 

 

 Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca 5 m. 

 I platåterreng: høydeforskjeller på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/ fot marbakke 

 Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20 * skråningshøyde, målt fra fot 

skråning/marbakke/bunn ravine 

 

Hvis tiltaket ligger utenfor disse kriteriene kan det anses å ligge utenfor aktsomhetsområde for 

kvikkleireskred. Saken er da klarert i forhold til kvikkleire. Det er mulig at dette tiltaket ligger i et 

område som er flatt nok, dette må vurderes. I så fall trenges det ikke ytterligere undersøkelser. 

 

Hvis tiltaket ligger innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred må søker kunne vise at tomten er 

trygg og tilfredsstiller kravene i TEK 10 kap. 7, § 7-3. Her kan veiledning om tekniske krav til byggverk 

være en fordel å bruke. Søker må da kontakte en geoteknisk konsulent som må vurdere om tomten er 

sikker nok. Konsulenten vil etter en overordnet vurdering fastslå om det må utføres en undersøkelse i 

felt med boring. Konsulenten må også vurdere om et kvikkleireskred utenfor denne tomten kan påvirke 

tiltaket, dvs. om tiltaket ligger i utløpssonen for et kvikkleireskred. 

 

Hvis det blir gjort funn av kvikkleire eller andre sprøbruddmaterialer skal også utbyggingens effekt på 

hele områdestabiliteten vurderes jf. krav i TEK 10 kap.7 og NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred».    

 

Vi håper at nevnte metode kan hjelpe til å vurdere enkeltsaker i kommunen.  

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Troms 
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