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PS 19/18 Godkjenning av protokoll

PS 20/18 Referatsaker



 

Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 Kjell-Jostein Lillegård 

Espenesveien 18 
9311  Brøstadbotn 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/504 
Kjell Rune Marthinsen 
 
3/13 
 
02.05.2018 

 
 

3/13 - Svar på søknad om ferdigattest for Kårbolig med tilhørende garasje 

Vi viser til søknad om ferdigattest for Kårbolig med tilhørende garasje mottatt 27.04.2018.  
Bygningen står på eiendommen 3/13. 
 
Kommunen gir med dette ferdigattest for overnevnte tiltak, jfr. PBL § 21-10.  Vilkår for 
ferdigattesten er at gjenstående arbeider som er nevnt i søknaden om ferdigattest bekreftes 
fullført innen 14.05.2018.  
 
Ferdigattest gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse, jfr. byggesaksforskriftens § 8-1. 
 
Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetens avslutning av sake. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt. 
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 ODD ELLING CHRISTENSEN 

Rørbakkveien 342 
9350  SJØVEGAN 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/569 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L45/1/1 
 
15.05.2018 

 
 

1/1 - Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse 

Det vises til søknad om midlertidig brukstillatelse av 14.05.2018. Søknaden gjelder rorbuer med 
fire enheter samt teknisk rom, sløyebu, molo og flytebrygger som var omfattet av søknad om 
rammetillatelse og igangsettingstillatelser i sak 2016/618. 
 
Kommunen gir midlertidig brukstillatelse for overnevnte, jf. plan- og bygningsloven § 21-10.   
 
Gjenstående arbeider er ihht. søknad om brukstillatelse uteområde, noe elektrisk og sanitære 
installasjoner i teknisk rom utenom hovedforsyning. Det er satt en frist til 15.06.2018 med 
ferdigstillelse av gjenstående arbeider og søknad om ferdigattest. 
 
Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal plan- og bygningsmyndighetene 
gi pålegg om ferdigstillelse, som kan gjennomføres med sanksjoner, jf plan- og bygningsloven § 
21-10, tredje ledd. 
 
Ny sluttkontroll skal utføres, og sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse skal sendes 
plan- og bygningsmyndighetene før det kan gis ferdigattest. 
 
Gebyr 

Gebyr for behandling etter kommunens regulativ for plan- og byggesaker 2018. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B 5.1 Søknad om midlertidig brukstillatelse     1 Kr. 689,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 689,- 

  

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 
10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 
med morarenteloven fra forfallsdato.  
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 Side 2 av 2

Med hilsen 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
FINNLANDSNES EIENDOM AS Heimveien 122 9311 BRØSTADBOTN 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 Jonny Storvoll 

Brøstadveien 184 
9311  Brøstadbotn 
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/426 
Kjell Rune Marthinsen 
 
11/57 
 
23.04.2018 

 
 

11/ 57 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - riving av fjøs 
Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av 26.06.95 – sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte 23.06.03 – sak 18/03. 

Tillatelse til tiltak i ett trinn, riving av fjøs på gnr 11 bnr 57 
 
Delegasjonssak:  
 
 
Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om tillatelse til tiltak – riving av fjøs - med beskrivelser mottatt 
09.04.2018, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  
 
Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet «Ansvar og 
kontroll». 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Rivingsmateriell skal deponeres ihht. gjeldende forskrifter. 
 Tomta skal istandsettes og arronderes samt isåes. 

 
Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 
regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. 
 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. 
Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. 
 
 

Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 
 

FORETAK L/S* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 
Svendsen Maskin AS     S SØK/UTF/KUT/1/hele søknaden 

 
* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 
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 Side 2 av 2

Søknaden 

Gjelder riving av fjøs. Det er ikke opplyst om størrelse på fjøset, men utfra kartutsnitt kan størrelse anslås 
til omkring 90 m² i grunnflate. 

Naboforhold og andres kommentarer 

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. Ingen 
merknader er registrert i saken. 
 

Uttalelse fra andre myndigheter 

Ingen 
 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel. Området er regulert til LNF-formål. 
 

Veg og atkomst  

Ingen endring. 
 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

Ingen endring. 
 

Visuell utforming 

Se vilkår. 
 

Beliggenhet og høydeplassering 

Ikke relevant. 
 

Sikkerhet mot fare 

Ingen kjente. 
 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ikke relevant. 
 

Vann- og avløp 

Eventuell vanntilførsel skal plomberes. 
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Dispensasjon 

Omsøkte tiltak gjelder riving av gammel fjøs på eiendommen. Fjøsen er ansett som å være i så dårlig 
forfatning at reparasjon ikke er forsvarlig.  Sett opp mot hensynene som skal ivaretas på 
landbrukseiendommer og de ressursene som ligger der, vil riving av fjøset fremstå som en positiv verdi 
for eiendommen. Hensynet bak bestemmelsene for eiendommen anses dermed som ikke å bli tilsidesatt, 
og tiltaket trenger da ikke dispensasjonsbehandling. 
 

Oppsummering og konklusjon 

Det gis tillatelse til tiltak – riving av fjøs. 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av saker PBL, 50-100 m². Kr. 986,- + 
(40x9,86). 

    1 Kr. 1.380,- 

B5 Ansvarsretter     1 Kr.    198,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr.  1.578,- 

  

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 
10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 
med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
SVENDSEN MASKIN AS Brøstadbakken 51 9311 BRØSTADBOTN 
    

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Orientering om klageadgang 
 
Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen 
er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 
 
Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket 
kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf 
forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli 
avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 
 
Klagens innhold og form 
Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, 
og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle 
andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 
 
Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 
Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få 
utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 
 
Innsyn i saksdokumentene 
Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i 
saken.
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L13 

Saksmappe: 2018/167 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 08.05.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

46-31 - Revidering av reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 21/18 12.06.2018 

 

Vedlegg 
1 1926 2016002 Karonskogen Kart 160518 
2 Reguleringsbestemmelser Karonskogen 160518 
3 Planbeskrivelse Karonskogen 160518 

 

Saksopplysninger 
Høsten 2016 ble det vedtatt at det skulle iverksettes prosess for å gjennomføre revidering av 
reguleringsplanen for Karonskogen hyttefelt.  Etter innspillsperioden har det blitt utarbeidet 
fullstendig planbeskrivelse, nytt plankart og nye bestemmelser for feltet. 
Disse dokumentene ble i plan- og naturutvalgets møte 08.02.2018 vedtatt lagt ut til høring og 
offentlig ettersyn.  Til høringen er det innkommet merknader, både fra private og offentlige 
organer/sektormyndigheter.  Disse merknadene er sammenfattet og kommentert her. 
 

Administrasjonens vurdering 
Innkomne merknader til planforslaget oppsummeres og kommenteres som følger: 
 
26.03.18; anmerkninger og kommentarer fra hytteeiere i Karonskogen v/Anne Valle Tangen, 
Astrid Lyshaug og Aksel Høgmo, Geir Johansen og Kate Eidissen, Geir og Janne Lillegård, 
Gunnhild og Per Tangen, Hugo Nordaas og Janne Olsen, Kjell og Eli Qvam, Lars og Åse 
Mickelsen, Siv-Frida Høgmo, Stein Harald Holmseth og Oddveig Jevningen 
Har følgende merknader til plandokumentene: 

1. Til planbeskrivelsens pkt. 4 «Planprosessen» anmerkes det en skrivefeil. Det bes om 
korrigering her. 

2. Til planbeskrivelsens pkt. 6 «Beskrivelse av planområdet (dagens situasjon)» bemerkes 
det at det er lagt fiber i luftstrekk, og det er tilgjengelig for alle tomtene. 

3. Til planbeskrivelsens pkt. 8 «Beskrivelse av planforslaget» anmerkes det at det ikke er 
noe som tilsier behov for flere tomter innenfor planområdet.  

4. Til planbeskrivelsens pkt. 8 bemerkes det at det er hytteeierne som har etablert og eier 
vannforsyningen til feltet, og at den er dimensjonert utfra dagens behov. Det hevdes 
videre at etablering av to nye tomter i feltet kan medføre behov for utvidelse av 
kapasiteten. Det antas derfor at kommunen tar kostnadene ved en eventuell utvidelse av 
vannforsyningen siden det er kommunen som foreslår nye tomter i feltet. Det bes om 
bekreftelse fra kommunen på dette før nye tomter reguleres inn i planen. 
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5. Til planbeskrivelsens pkt. 8, underpunkt «Frittliggende fritidsbebyggelse» kommenteres 
det at hovedhytte på inntil 95 m² BYA er tilfredsstillende. For uthus anmerkes det at 
foreslått BYA på 35 m² anses som for lite, blant annet siden det ikke er regulert 
naustområde i feltet. De påpekes at det i hyttefeltet Furstrand kan bygges inntil 30 m² 
uthus og inntil 20 m² naust pr hytteeiendom. Dette ønskes satt som totalt mulig areal for 
uthus i Karonskogen. Alternativt foreslås det å regulere arealet som er foreslått til to nye 
hyttetomter til felles område for naust/uthus for å gi plass til innomhus lagring av f.eks. 
båter på henger. 

6. Til reguleringsbestemmelsene har hytteeierne følgende kommentarer: For § 3.2 
«Frittliggende fritidsbebyggelse – BFF 1-14» foreslås det økning av totalt BYA for hver 
tomt til 175 m² slik at ønsket om uthus med inntil 50 m² innfris. 

7. Ønsker flere muligheter/løsninger for form på takkonstruksjoner. 
8. Henviser til hva som er tilfelle i et par andre kommuner mht hva som tillates bygd i 

hyttefelt.  
9. Viser til rapporten «Erfaringer og lærdom av prosjektet Dyrøy 2017» som sier at Dyrøy 

er fylkets 4. største hyttekommune og at hytteeiere er et stort strategisk potensiale for 
kommunen. Mener derfor at kommunen med dette som bakgrunn bør imøtekomme 
hytteeiernes ønsker om tilpasninger i revidert reguleringsplan. 

10. Oppsummerer med at det må tilstrebes å få til ei best mulig løsning som gir hytteeierne 
plass til både rekreasjon og lagring. 

 
Til merknadene er det også utarbeidet skisseforslag med situasjonsplan og tegninger som viser 
foreslått område for felles uthus/naust innenfor området.  Disse skissene følger vedlagt saken. 
 
Kommunens kommentarer til merknadene: 

1. Navnet Furstrand endres til Karonskogen. 
2. I underpunktet Kommunikasjon endres det til: «Det er framlagt fiber i luftstrekk i 

området, og det er tilgjengelig for alle hyttetomtene.» 
3. Nasjonale føringer i forhold til reguleringsplaner sier at der det er mulig skal det legges 

til rette for fortetting innenfor eksisterende planområder. Her ligger det arealmessig til 
rette for to nye tomter innenfor planområdet, og kommunen som planmyndighet 
anbefaler derfor at dette gjøres. 

4. En sjekk av dimensjonering for vannledninger viser at økning i forbruk fra 12 til 14 
enheter ikke vil utgjøre noen endringer av vesentlig art mht vannkapasitet og –trykk. 

5. Behovet for lagringskapasitet vil variere fra eiendom til eiendom. Å prøve å ta høyde for 
veldig plasskrevende ting som f.eks. båt på henger, vil kreve mye areal. Når man ser til 
øvrige uthus/garasjer i feltet er det tidligere godkjent en garasje med størrelse på 40 m². 
Med dette som bakgrunn økes grensen for bebygd areal for inntil 2 uthus/anneks til 40 m² 
BYA, noe som gir nytt maksimalt BYA for hver eiendom på 165 m².  Å regulere et 
forholdsvis stort område til lagringsformål, slik det foreslås, vil utfra planfaglige 
vurderinger få ei uheldig virkning for området. 

6. Ihht overnevnte økes BYA for hver eiendom til 165 m². 
7. Pkt. 3.2 D) endres til «Bygninger skal ha saltaksform med takvinkel mellom 20 og 30 

grader eller pulttak med takvinkel mellom 13 og 20 grader.» 
8. Hver kommune er selvstendig mht vurderinger av hva som er planfaglig innenfor noen 

rammer og hvordan man tenker utforming av reguleringsplaner. De grensene som er satt 
for bebygd areal på hver eiendom er en betydelig økning i forhold til dagens gjeldende 
bestemmelser.  

9. Flere av hytteeiernes ønsker er imøtekommet, helt eller delvis, gjennom justeringer av 
bestemmelsene til planen. 

10. Samme kommentar som for pkt. 9. 
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27.03.18; uttalelse fra Kystverket 
Ingen merknader til planarbeidet. 
 
 
 
03.04.2018; uttalelse fra Statens Vegvesen (SVV) 
Kommenterer at planområdet er tilknyttet kommunal vei. Reguleringsendringen vil ikke medføre 
vesentlige konsekvenser for overordnet veinett, og SVV har dermed ingen vesentlige merknader 
til planforslaget.  De ønsker likevel å gi følgende innspill til planen: 

1) For tiltak som omfatter planlegging, dimensjonering, utforming og bygging av vegareal 
ønsker SVV å vise til vegnormalen «Håndbok N100 Veg- og gateutforming».  Alle SVVs 
håndbøker er tilgjengelige på deres nettsider. 

2) Parkeringsarealene SPP1 og SPP2 bør gis en definert inn- og utkjøring fra Betholmveien.  
Slik det fremstilles i plankartet er det ingen fysisk avgrensing mellom SKV1 og 
parkeringsarealene.  Dette kan virke veldig utflytende og ikke spesielt trafikksikkert, da 
med tanke på både myke og harde trafikanter som ferdes langs veinettet. 

3) SVV stiller spørsmål til om direkteadkomst til de enkelte tomtene skal formaliseres på 
plankartet, eller om parkering til hyttene er tenkt på felles parkeringsplasser SPP1 og 
SPP2? 

 
Kommunens kommentar til innspillene: 

1. Kommunen benytter seg av veiledningsmateriell, og har så langt det lar seg gjøre brukt 
de anbefalinger som ligger i nevnte håndbok fra SVV. Det er imidlertid slik at det aller 
meste av veiene allerede er bygd ut, og dette gjør at det må tilpasses noe.  Utformingen 
av SPP2 er eksempelvis tilnærmet lik det som var gjort da reguleringsplanen ble 
utarbeidet, og plassen mellom SKV1 og de enkelte hyttetomtene setter en viss 
begrensning i detaljutformingen av dette adkomstarealet. 

2. Viser til overnevnte mht tydeliggjøring av SPP1. For hele veien SKV1 er det lagt inn 
grøftarealer som definerer skille mellom områdene. 

3. Det skal være adkomst til de enkelte tomtene, og dette er nå markert i kartet med 
adkomstpunkt. Noen tomter får felles adkomst mens andre får enkeltadkomst fra 
Betholmveien. 

 
 
 
06.04.18; uttalelse fra NVE 
Uttaler på generell basis at reell fare skal være utredet for reguleringsplaner, og at 
plandokumentene tydelig skal vise hvordan grunnforhold er vurdert og tatt hensyn til.  NVE 
mener at det er nok at planbestemmelsene ivaretar at det blir utført en geoteknisk vurdering før 
nye tiltak iverksettes, jfr. planbestemmelsenes § 7. 
NVE har ingen ytterligere merknader til planen. 
 
 
 
09.04.18; uttalelse fra Troms Fylkeskommune 
Uttaler at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til 
det enkelte byggetiltak. Planbeskrivelsen må redegjøre for hvordan universell utforming er 
ivaretatt i planområdet. TFK ber om at utforming av felles parkeringsplasser legger til rette for 
tilgjengelighet for alle brukergrupper, og at det må avsettes et minimum av det totale antall 
parkeringsplasser til HC-plasser, eksempelvis 5-10%. 
Kulturminnevern har ingen merknader til reguleringsendringen. 
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Kommunens kommentar til uttalelsen: 
Adkomst til de forskjellige hyttene ligger eller legges slik at det er mulig å komme fram til hver 
hytte med kjøretøy. SPP2, som i utgangspunktet er felles adkomstareal for 4 hytter, utformes slik 
at det er tydeliggjort hvor hver enkelt hytte får adkomst.  
For felles parkeringsplass SPP1, med formål gjesteparkering, tas det inn i bestemmelsene at det 
skal settes av 2 HC parkeringsplasser. Disse skal utformes slik at hensynene til universell 
utforming ivaretas. 
 
 
 
11.04.18; uttalelse fra Åse og Lars Mickelsen 
Her følgende merknad, gjeldende for deres tomt gnr/bnr 46/122: 

 Ber om at byggegrense mot sjø flyttes 2-4 meter nærmere sjøen for å få mer fleksibilitet i 
forhold til plassering av hytte. 

 
Kommunens kommentar til uttalelsen: 
Byggegrense mot sjø er satt restriktivt, både utfra hensynet til allmennhetens mulighet til å 
benytte strandsonen og mht vurderinger gjort i forhold til framtidig havnivåstigning, stormflo og 
lignende.  Her vises det blant annet til planbeskrivelsens risiko- og sårbarhetsanalyse, punktet 
som omhandler flom, aktsomhetsområde.   

 Dette gjelder den tomta som ligger lavest i terrenget, og som dermed vil være mest utsatt 
for ekstremvær og –situasjoner. Samtidig er det den tomta hvor plassen mellom den satte 
byggegrensen og sjøen er minst. Et ønske om å flytte byggegrensen inntil 4 meter mot 
sjøen kan ikke imøtekommes, både av hensyn til allmennhetens bruk av strandsonen og 
av hensyn til mulig flomområde.  Det gjøres ei flytting av byggegrensen på 1 meter i den 
vestlige delen av tomta og 2 meter i den østlige delen av tomta. Den østlige justeringen 
følger inn på naboeiendommen 46/129. 

 
 
 
11.04.18; uttalelse fra Mattilsynet 

1. Stiller seg undrende til at deres innspill datert 24.04.2017 ikke er med i oversikten 
innspill og merknader i planbeskrivelsen. 

2. Henviser til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) FOR-
2016-12-22-1868, §1 Formål og § 26 Kommunens plikter. 

3. Stiller spørsmål ved om det er greit at private knytter seg til kommunalt nett på eget 
initiativ, og om dette eventuelt er akseptert av kommunen.  

4. Mattilsynet mener kommunen må ta over det private ledningsnettet til hyttefeltet, og 
således få forsyningen inn i ordnede former. Dette vil være ihht drikkevannsforskriften. 

 
Kommunens kommentarer til merknadene: 

1. Mattilsynets innspillbrev var dessverre registrert feil i sakssystemet, og er derfor ikke 
kommentert i utgående planbeskrivelse. Dette beklager kommunen, og tar innspillene til 
etterretning. 

2. I både innspillsbrevet av 24.04.2017 og uttalelsesbrevet av 11.04.2018 pekes det på 
drikkevannforskriftens §§ 1 og 26.  Dette er bestemmelser som Dyrøy kommune mener 
at man har hensyntatt i det videre arbeidet. Det er blant annet satt krav om at alle hyttene 
skal knyttes til det eksisterende vannledningsnettet som er lagt fram til feltet. 

3. Det er avklart mht dimensjoner på ledningsnett fra det kommunale nettet og bakgrunn for 
hvordan denne tilknytningen ble organisert og bakgrunnen for det. Alle tilknyttede 
abonnenter betaler vannavgift ihht kommunens regulativer.  
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4. Kommunal overtakelse av det private ledningsnettet vil bli vurdert som sikring av 
framtidig forsyningssikkerhet. 

 
 
 
13.04.18; uttalelse fra Fylkesmannen i Troms 
Har følgende merknad til plandokumentene: 

o Strandsonevernet kan innarbeides mer markant i både bestemmelser og i plankartet for å 
sikre alle hytteeiere og allmennheten tilgang til strandarealene i planområdet. 

 
Kommunens kommentar til merknaden: 

o I plankartet settes byggegrense mot sjø som sammenhengende linje.  I 
planbestemmelsene tilføyes det under pkt. 5.1 at det kan anlegges gangstier til sjøen 
mellom BFF9 og BFF10 samt på østsiden av BFF14.  

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 2106002 

vedtas. Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a) Plankart, sist revidert 16.05.2018. 
b) Planbestemmelser for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
c) Planbeskrivelse for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
2. Gammel reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 1995003 oppheves. 

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  

Detaljregulering Karonskogen hyttefelt, Dyrøy kommune 
 

Utarbeidet : 01.06.98 (planid 19261995003) 

Revidert: 16.05.2018 (planid 19262016002) 

 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som i plankartet er avgrenset med 

reguleringsformål, planid 19262016002. 

 

§1 GENERELT 
Det regulerte området er vist på plankart datert 06.02.2018 med reguleringsplangrense. 

 

Området reguleres til: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG Jfr. PBL §12-5 nr. 1 

Frittliggende fritidsbebyggelse – BFF 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Jfr. PBL §12-5 nr. 2 

Kjøreveg – SKV 

Energinett 

Annen veggrunn grøntareal – SVG 

Parkeringsplasser – SPP 

 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT Jfr. PBL §12-5 nr. 5 

 

HENSYNSONER Jfr. PBL §12-6 

Frisikt – H140 

 

 

§2 FELLESBESTEMMELSER 
 

2.1 Kulturminner 
Det vises til meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2.ledd. Det pliktes å melde fra til 

kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 

 

2.2 Landskap 
Nye tiltak skal tilpasses landskapet og ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. Eksisterende 

vegetasjon søkes bevart der det er mulig. 

 

2.3 Andre anlegg 
Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige trasèer og anlegg for vann, avløp og andre 

tekniske installasjoner.  Anleggene skal ha en god terrengtilpasning og utforming som er tilpasset 

området forøvrig.  Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent teknisk plan.  Tilhørende bygninger skal 

ha god estetisk utforming. 

Areal som berøres av grøfter for tekniske anlegg eller andre inngrep skal dekkes med stedegne 

masser og vegetasjon så langt det lar seg gjøre. Skjæringer/fyllinger skal mures opp med naturstein. 
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§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.1 Fellesbestemmelser 
 

a) Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 

b) Ved utbyggingen skal det tas særlig hensyn til bevaring av skogvegetasjonen som fungerer 

som le-vegetasjon mellom bebyggelse, vei og strandkant. 

c) Bebyggelsen skal gis en tiltalende utforming når det gjelder volumer, fasadeutforming, 

materialbruk og farger. 

d) I fasaden på bygningene skal det benyttes naturlige materialer som tre og naturstein. 

e) Eventuelle forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein. 

f) Det tillates ikke oppføring av gjerder som begrenser allmenn adkomst til friområdene. 

g) Fast avfall og søppel tillates ikke nedgravd, men samles opp i anvist søppelcontainer eller i 

henhold til Dyrøy kommunes gjeldende vedtekter for søppelhåndtering. 

h) Alle hytter skal knyttes til vannforsyningsanlegget som er lagt fram til planområdet.  

Vannkvaliteten skal være sikret ihht. bestemmelsene i drikkevannsforskriften.  

i) Avløpsanlegg behandles ihht. bestemmelsene i forurensningsloven med tilhørende forskrift. 

 

3.2 Frittliggede fritidsbebyggelse – BFF 1-14 
 

a) For hver hytte skal det skilles ut tomt i henhold til reguleringskartet.  

b) Maksimalt tillatt bebygd areal, BYA, skal ikke overstige 165 m² på den enkelte tomt. Bebygd 

areal kan fordeles mellom hovedhytte på inntil 95 m², inntil 2 uthus/anneks med samlet areal 

inntil 40 m² og veranda/plattinger med inntil 30 m². Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) skal 

ikke overstige 120 m².  Parkeringsareal medregnes ikke. 

c) Tiltak skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet. 

d) Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 30 grader eller pulttak med takvinkel 

mellom 13 og 20 grader. 

e) For hovedhytte settes maksimal gesimshøyde til 3,0 meter og maksimal mønehøyde til 4,9 

meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

f) For uthus / anneks settes maksimal gesimshøyde til 2,7 meter og maksimal mønehøyde til 

4,2 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

g) Hems kan innredes. 

h) For alle hyttene forutsettes det èn parkeringsplass på eller i umiddelbar nærhet til egen 

tomt. Gjesteparkering på felles parkeringsplass. 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

4.1 Kjørevei – SV 1  
Kjørevei SV 1 er offentlig (Betholmveien). Adkomst til de enkelte hyttetomtene er markert i 

plankartet.   

 

4.2 Kjørevei – SKV1  
Kjørevei SKV1 er privat og er adkomstvei til tomtene BFF 4 – BFF 6. 
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4.3 Kjørevei – SKV 2  
Kjørevei SKV 2 er privat. Den er adkomst til utmarksområdet sør for hyttefeltet samt adkomst til 

tomtene BFF 1 og BFF 2.   

 

4.4 Parkering – SPP 1 
Parkering SPP 1 er felles for fritidsbebyggelsen i BFF 1-14 med formål gjesteparkering. Det 

opparbeides minst ½ gjesteparkeringsplass pr hyttetomt. SPP 1 er adkomst for BFF 3. To av 

parkeringsplassene skal være tilrettelagt for HC-parkering. 

 

4.5 Parkering – SPP 2 
Parkering SPP 2 er felles for BFF 11-14. På arealet kan det for hver tilknyttet eiendom anlegges 1 

biloppstillingsplass med tillegg av areal for anlegg av gangadkomst til hver eiendom.  

 

 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 

5.1 Friluftsformål – LF 

a) I område avsatt til friluftsformål er det ikke tillatt å sette opp bygningsmessige installasjoner.  

b) I område avsatt til friluftsformål kan det anlegges gangstier som adkomst til strandsonen. 

c) Eventuelle tiltak ut i sjøen behandles ihht. bestemmelsene i kystsoneplanen. 

  

 

§ 6 HENSYNSSONER 
 

6.1 Energinett 
Innenfor sonen er det ikke tillatt å anlegge konstruksjoner som er til hinder for vedlikehold eller 

ettersyn av høyspenttrasè.   

 

6.2 Frisikt 
I avkjørsler skal det være etablert frisiktsoner. Disse skal være fri for vegetasjon og andre 

sikthindrende elementer i en høyde av 0,5 meter over planet mellom avkjørsel og SKV 1.  

 

  

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSE JFR. PBL § 12-7 nr. 10 og 12 
 

Det kan ikke igangsettes videre utbygging på hyttetomtene før felles parkeringsplasser er 

opparbeidet. 

Før tillatelse til nye tiltak kan gis skal det gjøres en geoteknisk vurdering av området og de planlagte 

tiltakene.  Hvis det blir gjort funn av kvikkleire eller andre sprøbruddmaterialer skal også 

utbyggingens effekt på hele områdestabiliteten vurderes jfr. krav i TEK 17 kap. 7 og NVEs veileder nr 

7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». 
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Dyrøy kommune 
Karonskogen hyttefelt, planid 19262016002 
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1. SAMMENDRAG 
Planområdet er lokalisert på begge sider av Betholmveien, midt mellom kryss Espenes og 

veienden på Betholmen. Området ligger i Dyrøy kommune, omlag 5 km fra Brøstadbotn 

sentrum.   

Formålet med revideringen av reguleringsplanen er å legge til rette for endret utnyttelse av 

tomtene og bruk av frilufts- og fellesområder gjennom reguleringsbestemmelsene.  I tillegg 

søkes det å få endret plankartet slik at tomtenes omfang og plassering er ihht. det fradelte. 

Ni av tolv tomter i feltet er bebygd med hytter. 

 

 

2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

Bakgrunnen for revideringen av reguleringsplanen med –bestemmelser er at det er ønskelig å 

bygge med større utnyttelse enn det gjeldende bestemmelser sier.  En økning av tillatt areal på 

hver enkelt tomt vil gi rom og mulighet for å utvide hyttene samt bygge større anneks/uthus 

uten å måtte dispensasjonsbehandle hver enkelt søknad.  I tillegg er det ønskelig å 

optimalisere innenfor planområdet mht. antall hyttetomter. 

  

Del av kommunen  

Adresse Karonskogen 

Gårdsnr./bruksnr. 43/31, 106, 116, 120, 122, 127, 128, 129, 130, 

138, 142, 143, 148 og 152. 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Planid 19261995003 Karonskogen hyttefelt 
 

 

 

Forslagstiller Dyrøy kommune 

Grunneiere (sentrale) Bjarne G Pettersen v/Frode Willy Pettersen, 

Eli Stokke Qvam, Kjell Qvam, Siv-Frida 

Høgmo, Astrid Lyshaug, Lars Alvar 

Mickelsen, Åse Mickelsen, Geir Ove 

Lillegård, Stein Harald Holmseth, Oddveig 

Jevningen, Hugo Nordaas, Janne Olsen, Anne 

Valle Tangen, Kate Eidissen, Gunhild Tangen, 

Per Bjørnar Tangen, Aud Markussen. 

Plankonsulent Dyrøy kommune 
  

Ny plans hovedformål Endret/økt utnyttelse av tomtene samt 

optimalisere utnyttelsen innenfor planområdet 

mht. antall hyttetomter. 

Planområdets areal i daa Ca 30 daa 

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (T-BRA) 0 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Avstand til sjø, havstigning, stormflo. 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 17.02.2017 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei 
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Intensjonen med revideringen er å få reguleringsbestemmelser tilpasset dagens lovverk, og gi 

en helhetlig og ryddig saksbehandling i forhold til det som de enkelte hytteeiere ønsker å 

utføre på sine eiendommer.   

Videre er det fra kommunal side ønskelig med klargjørende bestemmelser for hvordan 

arealene utenfor den enkelte hyttetomt skal disponeres, og slik sett kan legge til rette for best 

mulig felles utnyttelse og bruk av friluftsområder og fellesområder. 

 

4. PLANPROSESSEN 
 

Saken om reguleringsendring for Karonskogen hyttefelt ble tatt opp i Plan- og naturutvalgets 

møte 22.09.16.  Her ble det vedtatt at arbeidet med revidering skulle iverksettes. 

Varsel om oppstart av reguleringsendringer ble annonsert i Troms Folkeblad 17.02.2017 med 

frist for innspill 17.03.2017.  

Sektormyndigheter, grunneiere/hjemmelshavere, naboer og andre berørte parter ble varslet om 

igangsetting reguleringsarbeider ved utsendelse av brev 20.02.2017. 

Kommunen har vurdert omfanget av reguleringsendringene til ikke å ha vesentlige virkninger 

på miljø og samfunn, og således ikke omfattes av forskrift for konsekvensutredning. 

 

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 

Hyttefeltet er regulert til formålet, planid 19261995003.  Karonskogen ligger forøvrig i et 

område som i kommuneplanens arealdel er regulert som LNF-S1-område.  

 
 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 

Planområdet er det samme som er omfattet av gjeldende reguleringsplan for Karonskogen 

hyttefelt. 

 

Feltet avgrenses mot sjøen i nord, mot gnr/bnr 46/31 i øst og sør, og mot 46/154 og 46/136 i 

vest. 

 

Området rundt feltet har status LNF-S1 i gjeldende arealplan for Dyrøy kommune. 

Eiendommen 43/136 er bebygd med fritidsbolig, resterende arealer er ubebygd. 

 

Ni av tolv tomter i feltet er bebygd med hytter, og noen har også uthus. Hyttene er innenfor 

dagens bestemmelser i reguleringsplanen mht størrelse og omfang.  I forhold til vedtatte plan 

er det gjort endel opparbeidelse av adkomstveier fram til de enkelte hyttene. Det er også 

etablert enkeltvis avløpsanlegg med slamavskiller og overløp ut i sjø, mens vannforsyning til 

hyttene er opparbeidet via stikkledning fra kommunal ledning.  

 

Topografi og landskapstrekk: 

Feltet ligger nordvendt mot Solbergfjorden. Terrenget er hellende mot sjøen, og de enkelte 

hyttene er plassert slik at de gir liten innvirkning på naboeiendommene. Byggestilen er 

noenlunde ensartet med hytter i en etasje, de fleste med akse-/vinkelform.  

Grunnforholdene i feltet er varierende.  

 

 

Klima: 

Feltet ligger mest utsatt for nordlige og nordvestlige vindretninger. 
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Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Vegetasjonen i og rundt planområdet er i hovedsak skog med lav og middels bonitet. Området 

grenser til sjøen hvor randsonen hovedsaklig er i form av svaberg og fjæra. 

 

Grønne interesser: 

Området preges av fritidsbruk og de bygninger og installasjoner som er anlagt i den 

forbindelse. Det er etablert veiadkomst til de fleste eiendommer inne på området, og 

tilgjengeligheten til sjøen er relativt enkel siden området ligger i umiddelbar nærhet til sjøen.  

Området brukes ikke av andre grupper enn de som har fritidsbolig der, bortsett fra sonen mot 

sjøen som er tilgjengelig via naboeiendommer eller ved bruk av båt.  

Det er ikke noen form for lekeplasser el.lign. i eller i nærheten av planområdet.  

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/Kulturminner: 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Øst for planområdet er det registrert 

bosetningsplass / hustuft (ligger inne på tunet til gnr/bnr 46/6) og en gårdshaug som ligger på 

tunet til gnr/bnr 46/5. Avstand fra planområdet til disse registrerte funnstedene er 800-1000 

meter. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Området har adkomst fra kommunal vei Betholmveien.  Trafikken langs veien er i all 

hovedsak knyttet til fritidseiendommene i området , og veien har ei fartsgrense på 60 km/t.  

Det er anlagt adkomst til de forskjellige eiendommene i planområdet fra den kommunale 

veien. Av praktiske årsaker er flere anlagt som enkeltadkomster i stedet for som del av felles 

adkomst siden plassen er begrenset. Dette gjør at hver fritidseiendom har parkeringsplasser på 

eller i umiddelbar nærhet av hver enkelt hytte.  

 

Støy: 

Området er belastet med beskjeden trafikkstøy fra den kommunale veien. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Det er ikke offentlig transporttilbud gjennom området. 

 

Vann og avløp: 

Vannforsyning til feltet er ført fram som ei stikkledning fra den kommunale ledningen. 

Dimensjon og kapasitet på denne er noe usikker da den er anlagt på privat initiativ fra 

hytteeierne i området. Avløpsanlegg for hver enkelt hytte som har innlagt vann er etablert 

med slamavskillere og overløp lagt ut i sjø. 

 

Avfall: 

Avfallshåndtering ihht kommunens vedtekter. Pr nå gjøres dette ved at det benyttes en felles 

container som er utplassert i Espenesbogen. Ny plan for avfallshåndtering i kommunen er 

under arbeid, og det vil da komme nye retningslinjer for slik håndtering. 

 

Energi: 

Det er lagt strøm inn i planområdet, fordeling via jordkabler og luftstrekk. Forøvrig har hver 

hytte installert fyringsanlegg for fast brensel (ved). 
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Privat og offentlige servicetilbud: 

Skole- og barnehagetjenester er ikke relevant for planområdet siden det er fritidsformål. 

Avstand til Brøstadbotn sentrum med offentlige og private tjenester er ca 5 km. 

 

Vurdering ift. samfunnssikkerhet: 

Planområdet er tidligere ikke vurdert til å være innenfor aktsomhetsområde for skred eller at 

det er forekomster av kvikkleire eller andre ustabile masser i grunnen.  

I den østlige delen er det Morenemateriale i tykt dekke.  I den midtre delen er det Marin 

strandavsetning, tykt dekke mens den vestlige delen i all hovedsak består av 

Avsmeltingsmorene. I den vestlige delen av feltet er det fjell i dagen ved sjøen.  Eksisterende 

bebyggelse i planområdet er plassert så høyt i terrenget at det ikke er fare forbundet med 

tidevann eller havnivåstigning.   

Området er ikke utsatt for hverken luft- eller grunnforurensing. I den sørlige delen av 

planområdet er det etablert kraftlinje til strømforsyning. 

 

Kommunikasjon: 

Det er framlagt fiber i luftstrekk i området, og det er tilgjengelig for alle hyttetomtene. 

 

Privatrettslige forhold: 

På eiendommen 46/31, som omfatter alt omkringliggende areal i forhold til de fradelte 

fritidstomtene i planområdet, er det tinglyste rettigheter til adkomstrett og vannrett til noen av 

fritidseiendommene.    

 

 

 

7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER 
 

Ikke aktuelt. 

 

 

 

8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

Innledning: 

På bakgrunn av ønsker og behov om bygging med større omfang enn dagens bestemmelser 

tilsier ønsker Dyrøy kommune å gjennomføre reguleringsendring for Karonskogen hyttefelt.  

Dette begrunnes med at kommunen ønsker en fortsatt helhetlig tenking omkring hvilket 

omfang det kan bygges i samt å unngå ressurskrevende dispensasjonsbehandlinger. Et 

oppdatert sett med bestemmelser vil også kunne gi bedre føringer mht hva som utføres 

innenfor planområdet, og det kan tas inn tiltak som er utført etter dispensasjoner tidligere.  

Det er også ønskelig med et plankart som stemmer overens med det som er fradelt av 

fritidseiendommer. 

 

Reguleringsformål: 

Tomter til fritidsformål: 15,5 daa 

Friluftsområder: 19,5 daa 

Energinett: 1,2 daa 

Parkeringsarealer/veier/annen veigrunn: 5,7 daa 

Totalt areal:  41,9 daa 
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Byggeformål: 

 

Nye tomter: 

Det foreslås to nye tomter innenfor planområdet. Disse legges til oversiden av den 

kommunale veien, mellom dagens regulerte parkeringsareal og plangrensen mot øst. 

 

Frittliggende fritidsbebyggelse.   

Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) settes til 160 m² pr fritidseiendom. Dette fordeles på 

hovedhytte 95 m², inntil 2 uthus/anneks med samlet areal 35 m² og veranda/plattinger inntil 

30 m². Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) skal ikke overstige 120 m².  

Bygninger i 1 etasje med maks gesims-/mønehøyde 3,0/4,9 meter for hovedhytte og 2,7/4,2 

meter for uthus/anneks. 

Det settes restriktive byggegrenser mot sjøen for de tomtene som ligger nærmest strandsonen. 

 

Topografi/landskapstrekk: 

Tidligere beskrevet. 

 

Klima: 

Tidligere beskrevet. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Tidligere beskrevet. 

 

Grønne interesser/grov uteromsplan: 

Se plankart med bestemmelser.  Området deles inn i arealer for fritidsbebyggelse, parkering, 

hensynssone høyspentlinje og friluftsområde. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Tidligere beskrevet. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Tidligere beskrevet. 

 

Støy: 

Tidligere beskrevet. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Tidligere beskrevet. 

 

Vann og avløp: 

Trasèer for vann- og avløpsnett kan legges i planområdet. Alle hytter skal knyttes til det 

vannledningsnettet som er lagt fram til planområdet. 

 

Avfall: 

Tidligere beskrevet, ihht kommunale vedtekter. 

 

Energi: 

Tidligere beskrevet. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Planområdet er tidligere ikke vurdert til å være innenfor aktsomhetsområde for skred eller at 

det er forekomster av kvikkleire eller andre ustabile masser i grunnen.  

I den østlige delen er det Morenemateriale i tykt dekke.  I den midtre delen er det Marin 

strandavsetning, tykt dekke mens den vestlige delen i all hovedsak består av 

Avsmeltingsmorene. I den vestlige delen av feltet er det fjell i dagen ved sjøen.  Eksisterende 

bebyggelse i planområdet er plassert så høyt i terrenget at det ikke er fare forbundet med 

tidevann eller havnivåstigning.   

 

 

 

 

9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 

Overordnede planer og vedtak: 

Planforslaget gjelder reguleringsendring av eksisterende plan. De beskrevne endringene antas 

å ha små konsekvenser. 

 

Eksisterende reguleringsplaner: 

Se ovenfor. 

 

Eksisterende bebyggelse: 

Eksisterende hytter kan bygges noe ut, og det gis anledning til bygging av uthus/anneks.  

 

Topografi/landskapstrekk: 

Ingen relevante endringer. 

 

Klima: 

Liten konsekvens. Bebyggelsen tillates ikke bygd høyere enn etter gjeldende bestemmelser. 

Ingen eller liten konsekvens for forholdene på tilstøtende eiendommer. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Beskrevet tidligere. Det gis i bestemmelsene innskjerping i forhold til bruk og utnyttelse av 

sonen mot sjøen. 

 

Grønne interesser: 

Endringene i plan og bestemmelser for området anses å ha liten eller ingen innvirkning på 

arealer satt av til barn og unge siden det i dag ikke er planlagt med egne lekeområder innen 

planområdet. Det anses heller ikke som nødvendig å avsette arealer til slikt formål all den tid 

det er forholdsvis store arealer som er satt som friluftsområder. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Beskrevet tidligere. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Planforslaget legger opp til tydeligere avgrenset område for parkering og adkomst til de 

enkelte eiendommene. Noen opparbeidede veier tas inn i planen og beskrives som 

adkomstveier til eiendommene.  
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Støy: 

Endringene i planen vil ikke gi endring i situasjonen mht. støyforurensing. 

 

Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning: 

Beskrevet tidligere. 

 

Vann og avløp: 

Det er ikke utbygd offentlig avløpsnett i området. Nye tiltak i planområdet vil ikke utløse 

behov for offentlig tilførsel av slik infrastruktur.  Vanntilførsel er hittil gjort gjennom 

framlegging av stikkledning fra kommunal ledning. Det er ikke vurdert hvorvidt utbygging av 

de tre eksisterende og to framtidige tomtene i feltet vil utløse behov for endring i kapasitet inn 

til feltet. Dette må i såfall løses gjennom velforening/hytteforening. 

 

Energi: 

Beskrevet tidligere. 

 

Privat og offentlige servicetilbud: 

Beskrevet tidligere. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Planområdet har ikke vært gjenstand for tidligere vurderinger. Dyrøy kommune gjør derfor en 

ROS-analyse rettet mot aktuelle forhold og områder som kan ha innvirkning på de endringene 

som søkes gjort. 

 

Vurderingene er gjort utfra kjent informasjon og kartgrunnlag fra blant annet NVE Atlas og 

Tromsatlas.  

 

 
     Flybilde hentet fra NVE Atlas. DOK Løsmasser er lagt på bildet. 
 

I den østlige delen av feltet (grønn farge) er det registrert «Randmorene / randmorenebelte; 

Rygger eller belte av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten. Materialet er 
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usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Noen steder kan morenematerialet 

finnes i veksling med breelvmateriale.»  

 

Det er i dette området, på øversiden av Betholmveien, at det planlegges to nye tomter.  

Fra hjemmelshaver for 46/127, som ligger på nedsiden av veien, har vi fått opplyst at på hans 

eiendom var grunnforholdene slik: 15-20 cm morenemasser, ett sjikt på 1-1,5 meter bestående 

av blanding fra leire til blokk før han støtte på tørr og fast leire. Den hytta er fundamentert på 

dette sjiktet.  Fra andre grunneiere har vi fått liknende informasjon.  Dette gir imidlertid ingen 

indikasjon på hvor tykt det faste leiresjiktet er og heller ikke hvilke masser som er under det.  

 

I den midtre delen av feltet (blå farge) er det registrert «Marin strandavsetning, 

sammenhengende dekke; Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5m, 

dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte 

rundet og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er 

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

sedimenter».  

Her er det ihht. gjeldende plan bygd ei hytte på øversiden av veien. På den ubebygde tomta på 

nedsiden av veien er det gjort oppfylling av masser som forberedelse til bygging. Denne tomta 

ligger så nær sjøen at byggegrense mot sjø og høydeangivelse settes restriktivt.  Forøvrig vil 

alle tomter på nedsiden av veien, også de bebygde, få restriktive byggegrenser mot sjøen. 

 

 
     Kartutsnitt hentet fra Tromsatlas. DOK Løsmasser og dagens tomtegrenser er lagt på. 
 

I den vestlige delen (lys grønngul farge) er det registrert «Hav- og fjordavsetning og 

strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen; Grunnlendte 

områder/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, 

men den kan helt lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav-, fjord- og 

strandavsetning.  Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk». 

På flybilder ser man tydelig at strandsonen i den vestlige delen av hyttefeltet består av fast 

fjell.  Eksisterende bebyggelse i planområdet er plassert så høyt i terrenget at det ikke er fare 

forbundet med tidevann eller havnivåstigning.  
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Flom, aktsomhetsområde: 

 
    Utsnitt fra NVE Atlas – Flom, aktsomhetsområde 
 

Markeringene i kartet er ikke finmasket, men gir en indikator på hvor det kan være fare for 

flom. Av ubebygde tomter vil aktsomhetsområdet strekke seg inn på ei tomt, men det settes 

her restriktiv byggegrense mot sjøen for å oppnå tilstrekkelig h.o.h. også sett utfra fare for 

flom. Byggegrensene settes restriktivt også på de bebygde tomtene, her er det to hytter som 

ligger i teoretisk grenseland. 

 

 

Natur- og miljøforhold 

Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering 

Jord-/leire-/løsmasseskred Ja Planområdet ligger under marin grense, og på 

varierende grunnforhold. Kart- og datagrunnlaget gir 

ingen avklaringer på om det er sprøbruddmateriale 

eller kvikkleire i området. 

Kvikkleire, ustadige 

grunnforhold 

Ja Kart- og datagrunnlaget gir ingen avklaringer på om 

det er sprøbruddmateriale eller kvikkleire i området.  

Steinras, steinsprang Nei Ihht. kartgrunnlag Tromsatlas 

Is-/snøskred Nei Ihht. kartgrunnlag Tromsatlas 

Kjente historiske skred, 

utbredelse 

Nei Ihht. Kartgrunnlag Tromsatlas 

Flomfare Ja Iht. kartgrunnlag NVE Atlas. Områdene hensyntas, 

og det settes restriktive byggegrenser og –høyder mot 

sjøen. 

Springflo Ja Samme vurdering som for flomfare. 

Flomsonekart, historisk 

nivå 

Ja Samme vurdering som for flomfare. 

Sterkt vindutsatt, 

storm/orkan etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  

Store snømengder Nei  

Radon Nei Temakart Tromsatlas for Radon aktsomhet viser at 

østlig del av feltet er kategorisert som «Moderat til 

lav aktsomhet» mens vestlig del har aktsomhetsgrad 
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«Usikker aktsomhet». Ingen målinger i bolig utført. 

Annet Nei  

 

Det er ikke gjort nærmere kartlegginger for å avklare om det er faresoner for kvikkleireskred i 

området.  Dette, sammen med de beskrevne grunnforholdene i feltet, gjør at det vil settes krav 

om geoteknisk vurdering av grunnforholdene før nye tiltak igangsettes.  Dette tas inn som 

rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsene. 

 

Telefoni og fiberoptikk: 

Beskrevet tidligere. 

 

Konsekvenser for næringsinteresser: 

Ingen reelle.  

 

Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen: 

Ingen. Kostnader til tiltak innenfor planområdet dekkes av den enkelte tiltakshaver eller 

tiltakshavere i fellesskap. 

 

Utbyggings-/opparbeidingsavtale: 

Det kan ikke gjennomføres ytterligere bygging i planområdet før felles parkeringsplass er fullt 

opparbeidet og vegetasjonsrydding i avkjørsler mot Betholmveien er gjort.  Det bør også være 

opprettet og offentlig registrert en hytte-/velforening som gjelder alle eiendommer i feltet. 

Denne foreningen kan i sine vedtekter blant annet bestemme hvordan fellestiltak i feltet skal 

finansieres og belastes hver enkelt hytteeier. 

 

 

10. INNSPILL OG MERKNADER 
 

Sammendrag av innspill og merknader med forslagstillers kommentar. Følgende 

hovedpunkter kan trekkes ut fra innspillene som kom før høringsrunden: 

 

 

Anne Valle Tangen, mail av 18.02.17: 

1) Anmerker at kartet er feil ift. hennes fradelte tomt.  Det ble gjort et makebytte slik at 

hun istedet fikk areal tillagt sin eiendom østover for å få plass til et uthus.  

 Kommunens kommentar er at det nye plankartet korrigeres i forhold til 

omreguleringen som var gjort ifm. makebyttet, og området mellom hennes eiendom og 

sjøen inngår i friluftsområdet. Dette området skal forøvrig være inngrepsfritt. 

 

Sametinget/Sámediggi, brev av 07.03.2017: 

1) Minner om det generelle aktsomhetsansvaret. Foreslår derfor følgende tekst som del 

av reguleringsbestemmelsene: «Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det 

under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 

Fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 

annet ledd.  Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til 

dem som skal utføre arbeidet i marken.» 

2) Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge 

lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 4 annet ledd. 
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 Kommunens kommentar er at det under Fellesbestemmelsene tas inn bestemmelse 

omkring Kulturminner. 

 

 

Hytteeiere v/Kate Eidissen og Geir Johansen (46/138), Anne Valle Tangen (46/130), Monica 

Karlsen og Jack Karlsen (46/129), Oddveig Jevningen og Stein Harald Holmseth (46/128) og 

Geir Lillegård (46/127), brev datert 12.03.2017: 

1) Påpeker i innledningen at flere eiendommer har tinglyste rettigheter som går ut over 

det som reguleringsplanen og –bestemmelsene tilsier.  

2) Foreslår utvidelse av tillatt BYA for hver tomt til 25-30%.  

3) Foreslår at det gis anledning til å bygge uthus som tilsvarer allerede oppsatte uthus i 

området eller inntil 50 m², forutsatt at det ikke er til sjenanse for naboer.  

4) Foreslår at det ikke legges føringer ift. utforming av uthus siden terrenget er forskjellig 

fra eiendom til eiendom.  

5) Stiller spørsmål ved teksten i dagens bestemmelser som henviser til et naustområde. 

6) Foreslår at dagens «Felles adkomst» fjernes og at arealet tilfaller de eiendommene som 

berøres av dette. Dette ønskes gjort ved at tomtelinjen mot veien blir lik tomtelinjen til 

46/122.  Minner om at det for 2 av eiendommene er tinglyst rettigheter som ikke har 

grunnlag i dagens plan. 

7) Det er ønskelig at FA2 flyttes mot øst og at 46/138 gis adkomstrett med mulighet for 

erverv av areal mellom dagens vei og østlig tomtegrense for 46/138. 

8) Ønsker et tillegg i bestemmelsene som sier noe om fortynning av skog innenfor 

planområdet. 

9) Ønsker bestemmelser om anlegg av felles båtstø inn i planen.  

 

Kommunens kommentarer til disse innspillene: 

1) Privatrettslige avtaler som inngås er ikke del av planbestemmelsene.  

2) Utnyttelse av tomtene er en av årsakene til at reguleringsendringene er igangsatt.  Ei 

oppgradering av disse vil gjøre at man unngår dispensasjonsbehandling ved søknad 

om tiltak. Følgende foreslås som del av nye bestemmelser: Maksimalt tillatt bebygd 

areal (BYA) settes til 160 m² pr fritidseiendom.  

3) Uthus/anneks tas inn som egen punkt i bestemmelsene, omfattes da av BYA for hver 

tomt. Forslaget om inntil 50 m² pr enhet er ut over det som anses som nødvendig i et 

hyttefelt, og det foreslås inntil 2 uthus/anneks på hver eiendom på samlet areal inntil 

35 m². 

4) I bestemmelsene må det settes begrensninger ift utforming av bygninger, både 

hovedhytte og uthus/anneks. Følgende foreslås som del av nye bestemmelser: 

Bygninger i 1 etasje med maks gesims-/mønehøyde 3,0/4,9 meter for hovedhytte og 

2,7/4,2 meter for uthus/anneks. 

5) Naustområde var med i en tidlig fase da Karonskogen ble regulert. Det ble tatt ut av 

planen underveis, men det «henger igjen» noe på tekstdelen. Dette tas ut ved 

revideringen. 

6) Felles adkomst foreslås ikke fjernet. Dette fordi hyttetomtene er store nok i omfang til 

å bebygges ihht. reviderte bestemmelser. Det lages i stedet reviderte bestemmelser og 

henvisninger i kart for bruk av disse områdene. Tinglyste rettigheter er kommentert 

tidligere. 

7) At det er anlagt adkomstvei til en eiendom i strid med eksisterende plan er beklagelig. 

Adkomsten til 46/138 er lagt over det som er regulert til felles parkering for dagens H3 

og H4, og vil gjøre det nødvendig med justering av den felles parkeringen. Revidering 

med kombinert bruk av areal legges inn i nytt plankart og nye bestemmelser. 
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8) Hogst innenfor området avtales med aktuelle grunneierne. 

9) Av flybilder fremgår det at det ved flere av eiendommene allerede er anlagt båtstø. 

Dette er ikke ihht. plan og heller ikke omsøkt og dermed gjort uten tillatelse. Innenfor 

planområdet er det ikke noe naturlig sted å etablere båtstø. Det ble i 

reguleringsplanarbeidet før planen ble vedtatt i 1996 fjernet et aktuelt naustområde i 

området nedenfor 46/122 og 46/120.  Det anmerkes også at det er tillatt anlagt fylling 

med flytebrygge umiddelbart vest for hyttefeltet. Dette anlegget er det gitt tillatelse til 

med hovedvekt på at det skal kunne benyttes fritt av samtlige fra Betholmen til 

Karonskogen (saks-/arkivnr 2008/95). Med dette som bakgrunn vil behovet for 

ilandstigning være tilgjengelig i umiddelbar nærhet til hyttefeltet.  Det foreslås derfor 

ikke noen regulert plass til felles båtstø innenfor planområdet. 

 

 

Fylkesmannen i Troms, brev av 15.03.2017: 

1. Anmerker at det i oppstartsvarselet ikke er angitt noe om hvorvidt området allerede er 

bebygd. 

2. Anmerker at det ut fra fly- og skråbilder ser ut til at endel utførte inngrep ikke ser ut til 

å være i tråd med gjeldende plan. 

3. Krever ROS-analyse for området ihht. PBL § 4-3. Planområdet ligger under marin 

grense og svært nær sjø. Må utredes bl.a. ift. grunnforhold, havstigningsnivå og 

stormflo. 

4. Anmerker at bygging av fritidsboliger etter eksisterende plan ikke er i tråd med dagens 

føringer for strandsoneforvaltning. FM ber om at det sikres at det skal være mulig å gå 

langs fjæra innenfor planområdet. 

5. Anmerker at virkning av byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for 

byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer der det ikke er fastsatt byggegrense. 

 

Kommunens kommentarer til disse innspillene: 

1. Området er bebygd på 9 av 12 tomter. Denne opplysningen var dessverre ikke tatt med 

i oppstartsvarselet. 

2. Endel tiltak mht. tilrettelegging i fjæra, adkomst til tomter og plassering av bygg er 

ikke i tråd med plan. Noe er behandlet og utført etter søknad, og noe er utført uten 

søknad. 

3. ROS-analysen er gjort uten geoteknisk vurdering eller grunnundersøkelser.  Krav om 

dette tas inn i planbestemmelsene. 

4. Det vil settes ei restriktiv byggegrense mot sjø, og den skal hensynta både fri ferdsel i 

strandsonen og byggehøyde når det vurderes utfra mulig havnivåstigning og stormflo. 

5. Se kommentar ovenfor mht. restriktiv plassering av byggegrense mot sjøen. 

 

 

Fylkesmannen i Troms, mail datert 15.03.2017: 

o Anmerker at NVE og Mattilsynet ikke står på mottakerlista for oppstartsvarselet og at 

de som hovedregel bør stå på mottakerlista i plansaker. 

 Kommunens kommentar til innspillet er at varsel om oppstart ble ettersendt 

umiddelbart etter innkommet merknad, og nevnte instanser nå står på standard 

mottakerliste i plansaker. 

 

Siv Frida Høgmo og Thor-Arne Ervik (eiere av 46/106), mail datert 15.03.2017: 

1) Ønsker at den kommunale veien utbedres og bygges bredere med møteplasser ift. 

andre bilister, tungtrafikk, gående, hester o.l.   
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2) Ønsker bedre vedlikehold av vei, sommer og vinter. Asfaltering. 

3) Ønsker felles avfallskontainere, parkeringsplasser og rasteplass for turister/andre 

besøkende.  

4) Bedret uteområde for å ha båt ved sin eiendom siden svaberg ikke muliggjør anlegg av 

båtstø.  

5) Ønsker begrenset og kontrollert tilgang på hytteutbyggingen pga. landskapet og den 

rekreasjonen som hytteeiere skal ha. 

 

Kommunens kommentarer til merknadene: 

1) Veien vurderes til å være tilstrekkelig bred og ha de møteplasser som er nødvendig i 

forhold til trafikkbelastningen. 

2) Standard og vedlikehold av veien anses ikke som del av denne planprosessen, men 

som mulig del av det kommunale vedlikeholds- og utbedringsprogrammet. 

3) Avfallshåndtering ihht. kommunale vedtekter. Parkeringsplasser for eiere og 

besøkende til hyttefeltet er løst gjennom parkeringsarealer i feltet.  Rasteplasser for 

turister og andre besøkende anbefales løst utenfor planområdet. 

4) Det vises til svar på pkt 9) i tilsvar til øvrige hytteeieres innspill mht. båtstø, inngrep i 

strandsonen osv.  

5) De reviderte bestemmelsene vil sette klare og forholdsvis restriktive grenser for 

hvordan det kan bygges i området.  

 

 

Troms Fylkeskommune, brev av 16.03.2017: 

1. Det antas at omreguleringen omfatter gjeldende reguleringsplan for Karonskogen 

hyttefelt med planid 19261995003. Anmerker også at det ikke fremgår av 

oppstartsvarselet hvor mange nye hytter omreguleringen omfatter.  

2. Er positive til fortetting av eksisterende regulerte hytteområder fremfor å ta i bruk nye 

ubebygde områder til fritidsbebyggelse. 

3. Det er viktig å ta hensyn til hvordan hyttene på en best mulig måte kan spille sammen 

med eksisterende miljø og landskap når man fastsetter bestemmelser for utforming, 

utnyttelsesgrad og plassering i terrenget. 

4. Ber om at tomteopparbeiding gjøres slik at inngrep og ulemper i forhold til 

tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. 

5. Minner om aktsomhets- og meldeplikt jfr. Lov om kulturminner av 1978, §8, som sier 

at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles dersom tiltakshaver under 

arbeidet skulle oppdage gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig 

aktivitet. Ber om at dette tas med i bestemmelsene. 

 

 

Kommunens kommentarer til innspill og merknader:  

1. Omreguleringen gjelder Karonskogen hyttefelt. Dette planarbeidet får planid 

19262016002. Vurderingen er at det foreslås utvidelse med 2 tomter i feltet i tillegg til 

endringer i bestemmelsene som gir mulighet for større grad av utnytting på 

eiendommene.  

2. Se kommentar til pkt. 1). 

3. Forslag til de nye bestemmelsene tar blant annet utgangspunkt i bebyggelsen slik den 

er utført i dag. Det gis ikke åpning for å bygge noe som skiller seg fra eksisterende 

bebyggelse mht. utforming og byggeskikk.  

4. Byggegrense mot sjøen settes restriktiv for å unngå inngrep i strandsonen. 

5. Det tas inn som del av bestemmelsene til ny plan. 
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Det har ikke vært invitert til ytterligere medvirkning i forhold til innspill enn annonsering i 

media og utsendelse av varsel til berørte myndigheter og grunneiere. 

 

 

MERKNADER SOM KOM INN ETTER HØRINGSRUNDEN: 

 

26.03.18; anmerkninger og kommentarer fra hytteeiere i Karonskogen v/Anne Valle Tangen, 

Astrid Lyshaug og Aksel Høgmo, Geir Johansen og Kate Eidissen, Geir og Janne Lillegård, 

Gunnhild og Per Tangen, Hugo Nordaas og Janne Olsen, Kjell og Eli Qvam, Lars og Åse 

Mickelsen, Siv-Frida Høgmo, Stein Harald Holmseth og Oddveig Jevningen 

Har følgende merknader til plandokumentene: 

1. Til planbeskrivelsens pkt. 4 «Planprosessen» anmerkes det en skrivefeil. Det bes om 

korrigering her. 

2. Til planbeskrivelsens pkt. 6 «Beskrivelse av planområdet (dagens situasjon)» 

bemerkes det at det er lagt fiber i luftstrekk, og det er tilgjengelig for alle tomtene. 

3. Til planbeskrivelsens pkt. 8 «Beskrivelse av planforslaget» anmerkes det at det ikke er 

noe som tilsier behov for flere tomter innenfor planområdet.  

4. Til planbeskrivelsens pkt. 8 bemerkes det at det er hytteeierne som har etablert og eier 

vannforsyningen til feltet, og at den er dimensjonert utfra dagens behov. Det hevdes 

videre at etablering av to nye tomter i feltet kan medføre behov for utvidelse av 

kapasiteten. Det antas derfor at kommunen tar kostnadene ved en eventuell utvidelse 

av vannforsyningen siden det er kommunen som foreslår nye tomter i feltet. Det bes 

om bekreftelse fra kommunen på dette før nye tomter reguleres inn i planen. 

5. Til planbeskrivelsens pkt. 8, underpunkt «Frittliggende fritidsbebyggelse» 

kommenteres det at hovedhytte på inntil 95 m² BYA er tilfredsstillende. For uthus 

anmerkes det at foreslått BYA på 35 m² anses som for lite, blant annet siden det ikke 

er regulert naustområde i feltet. De påpekes at det i hyttefeltet Furstrand kan bygges 

inntil 30 m² uthus og inntil 20 m² naust pr hytteeiendom. Dette ønskes satt som totalt 

mulig areal for uthus i Karonskogen. Alternativt foreslås det å regulere arealet som er 

foreslått til to nye hyttetomter til felles område for naust/uthus for å gi plass til 

innomhus lagring av f.eks. båter på henger. 

6. Til reguleringsbestemmelsene har hytteeierne følgende kommentarer: For § 3.2 

«Frittliggende fritidsbebyggelse – BFF 1-14» foreslås det økning av totalt BYA for 

hver tomt til 175 m² slik at ønsket om uthus med inntil 50 m² innfris. 

7. Ønsker flere muligheter/løsninger for form på takkonstruksjoner. 

8. Henviser til hva som er tilfelle i et par andre kommuner mht hva som tillates bygd i 

hyttefelt.  

9. Viser til rapporten «Erfaringer og lærdom av prosjektet Dyrøy 2017» som sier at 

Dyrøy er fylkets 4. største hyttekommune og at hytteeiere er et stort strategisk 

potensiale for kommunen. Mener derfor at kommunen med dette som bakgrunn bør 

imøtekomme hytteeiernes ønsker om tilpasninger i revidert reguleringsplan. 

10. Oppsummerer med at det må tilstrebes å få til ei best mulig løsning som gir 

hytteeierne plass til både rekreasjon og lagring. 

 

Til merknadene er det også utarbeidet skisseforslag med situasjonsplan og tegninger som 

viser foreslått område for felles uthus/naust innenfor området.  Disse skissene følger vedlagt 

saken. 
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Kommunens kommentarer til merknadene: 

1. Navnet Furstrand endres til Karonskogen. 

2. I underpunktet Kommunikasjon endres det til: «Det er framlagt fiber i luftstrekk i 

området, og det er tilgjengelig for alle hyttetomtene.» 

3. Nasjonale føringer i forhold til reguleringsplaner sier at der det er mulig skal det 

legges til rette for fortetting innenfor eksisterende planområder. Her ligger det 

arealmessig til rette for to nye tomter innenfor planområdet, og kommunen som 

planmyndighet anbefaler derfor at dette gjøres. 

4. En sjekk av dimensjonering for vannledninger viser at økning i forbruk fra 12 til 14 

enheter ikke vil utgjøre noen endringer av vesentlig art mht vannkapasitet og –trykk. 

5. Behovet for lagringskapasitet vil variere fra eiendom til eiendom. Å prøve å ta høyde 

for veldig plasskrevende ting som f.eks. båt på henger, vil kreve mye areal. Når man 

ser til øvrige uthus/garasjer i feltet er det tidligere godkjent en garasje med størrelse på 

40 m². Med dette som bakgrunn økes grensen for bebygd areal for inntil 2 

uthus/anneks til 40 m² BYA, noe som gir nytt maksimalt BYA for hver eiendom på 

165 m².  Å regulere et forholdsvis stort område til lagringsformål, slik det foreslås, vil 

utfra planfaglige vurderinger få ei uheldig virkning for området. 

6. Ihht overnevnte økes BYA for hver eiendom til 165 m². 

7. Pkt. 3.2 D) endres til «Bygninger skal ha saltaksform med takvinkel mellom 20 og 30 

grader eller pulttak med takvinkel mellom 13 og 20 grader.» 

8. Hver kommune er selvstendig mht vurderinger av hva som er planfaglig innenfor noen 

rammer og hvordan man tenker utforming av reguleringsplaner. De grensene som er 

satt for bebygd areal på hver eiendom er en betydelig økning i forhold til dagens 

gjeldende bestemmelser.  

9. Flere av hytteeiernes ønsker er imøtekommet, helt eller delvis, gjennom justeringer av 

bestemmelsene til planen. 

10. Samme kommentar som for pkt. 9. 

 

 

 

27.03.18; uttalelse fra Kystverket 

Ingen merknader til planarbeidet. 

 

 

 

03.04.2018; uttalelse fra Statens Vegvesen (SVV) 

Kommenterer at planområdet er tilknyttet kommunal vei. Reguleringsendringen vil ikke 

medføre vesentlige konsekvenser for overordnet veinett, og SVV har dermed ingen vesentlige 

merknader til planforslaget.  De ønsker likevel å gi følgende innspill til planen: 

1) For tiltak som omfatter planlegging, dimensjonering, utforming og bygging av 

vegareal ønsker SVV å vise til vegnormalen «Håndbok N100 Veg- og gateutforming».  

Alle SVVs håndbøker er tilgjengelige på deres nettsider. 

2) Parkeringsarealene SPP1 og SPP2 bør gis en definert inn- og utkjøring fra 

Betholmveien.  Slik det fremstilles i plankartet er det ingen fysisk avgrensing mellom 

SKV1 og parkeringsarealene.  Dette kan virke veldig utflytende og ikke spesielt 

trafikksikkert, da med tanke på både myke og harde trafikanter som ferdes langs 

veinettet. 

3) SVV stiller spørsmål til om direkteadkomst til de enkelte tomtene skal formaliseres på 

plankartet, eller om parkering til hyttene er tenkt på felles parkeringsplasser SPP1 og 

SPP2? 
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Kommunens kommentar til innspillene: 

1. Kommunen benytter seg av veiledningsmateriell, og har så langt det lar seg gjøre brukt 

de anbefalinger som ligger i nevnte håndbok fra SVV. Det er imidlertid slik at det aller 

meste av veiene allerede er bygd ut, og dette gjør at det må tilpasses noe.  

Utformingen av SPP2 er eksempelvis tilnærmet lik det som var gjort da 

reguleringsplanen ble utarbeidet, og plassen mellom SKV1 og de enkelte hyttetomtene 

setter en viss begrensning i detaljutformingen av dette adkomstarealet. 

2. Viser til overnevnte mht tydeliggjøring av SPP1. For hele veien SKV1 er det lagt inn 

grøftarealer som definerer skille mellom områdene. 

3. Det skal være adkomst til de enkelte tomtene, og dette er nå markert i kartet med 

adkomstpunkt. Noen tomter får felles adkomst mens andre får enkeltadkomst fra 

Betholmveien. 

 

 

 

06.04.18; uttalelse fra NVE 

Uttaler på generell basis at reell fare skal være utredet for reguleringsplaner, og at 

plandokumentene tydelig skal vise hvordan grunnforhold er vurdert og tatt hensyn til.  NVE 

mener at det er nok at planbestemmelsene ivaretar at det blir utført en geoteknisk vurdering 

før nye tiltak iverksettes, jfr. planbestemmelsenes § 7. 

NVE har ingen ytterligere merknader til planen. 

 

 

 

09.04.18; uttalelse fra Troms Fylkeskommune 

Uttaler at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene 

til det enkelte byggetiltak. Planbeskrivelsen må redegjøre for hvordan universell utforming er 

ivaretatt i planområdet. TFK ber om at utforming av felles parkeringsplasser legger til rette 

for tilgjengelighet for alle brukergrupper, og at det må avsettes et minimum av det totale 

antall parkeringsplasser til HC-plasser, eksempelvis 5-10%. 

Kulturminnevern har ingen merknader til reguleringsendringen. 

 

Kommunens kommentar til uttalelsen: 

Adkomst til de forskjellige hyttene ligger eller legges slik at det er mulig å komme fram til 

hver hytte med kjøretøy. SPP2, som i utgangspunktet er felles adkomstareal for 4 hytter, 

utformes slik at det er tydeliggjort hvor hver enkelt hytte får adkomst.  

For felles parkeringsplass SPP1, med formål gjesteparkering, tas det inn i bestemmelsene at 

det skal settes av 2 HC parkeringsplasser. Disse skal utformes slik at hensynene til universell 

utforming ivaretas. 

 

 

 

11.04.18; uttalelse fra Åse og Lars Mickelsen 

Her følgende merknad, gjeldende for deres tomt gnr/bnr 46/122: 

 Ber om at byggegrense mot sjø flyttes 2-4 meter nærmere sjøen for å få mer 

fleksibilitet i forhold til plassering av hytte. 
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Kommunens kommentar til uttalelsen: 

Byggegrense mot sjø er satt restriktivt, både utfra hensynet til allmennhetens mulighet til å 

benytte strandsonen og mht vurderinger gjort i forhold til framtidig havnivåstigning, stormflo 

og lignende.  Her vises det blant annet til planbeskrivelsens risiko- og sårbarhetsanalyse, 

punktet som omhandler flom, aktsomhetsområde.   

 Dette gjelder den tomta som ligger lavest i terrenget, og som dermed vil være mest 

utsatt for ekstremvær og –situasjoner. Samtidig er det den tomta hvor plassen mellom 

den satte byggegrensen og sjøen er minst. Et ønske om å flytte byggegrensen inntil 4 

meter mot sjøen kan ikke imøtekommes, både av hensyn til allmennhetens bruk av 

strandsonen og av hensyn til mulig flomområde.  Det gjøres ei flytting av 

byggegrensen på 1 meter i den vestlige delen av tomta og 2 meter i den østlige delen 

av tomta. Den østlige justeringen følger inn på naboeiendommen 46/129. 

 

 

 

11.04.18; uttalelse fra Mattilsynet 

1. Stiller seg undrende til at deres innspill datert 24.04.2017 ikke er med i oversikten 

innspill og merknader i planbeskrivelsen. 

2. Henviser til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) FOR-

2016-12-22-1868, §1 Formål og § 26 Kommunens plikter. 

3. Stiller spørsmål ved om det er greit at private knytter seg til kommunalt nett på eget 

initiativ, og om dette eventuelt er akseptert av kommunen.  

4. Mattilsynet mener kommunen må ta over det private ledningsnettet til hyttefeltet, og 

således få forsyningen inn i ordnede former. Dette vil være ihht 

drikkevannsforskriften. 

 

Kommunens kommentarer til merknadene: 

1. Mattilsynets innspillbrev var dessverre registrert feil i sakssystemet, og er derfor ikke 

kommentert i utgående planbeskrivelse. Dette beklager kommunen, og tar innspillene 

til etterretning. 

2. I både innspillsbrevet av 24.04.2017 og uttalelsesbrevet av 11.04.2018 pekes det på 

drikkevannforskriftens §§ 1 og 26.  Dette er bestemmelser som Dyrøy kommune 

mener at man har hensyntatt i det videre arbeidet. Det er blant annet satt krav om at 

alle hyttene skal knyttes til det eksisterende vannledningsnettet som er lagt fram til 

feltet. 

3. Det er avklart mht dimensjoner på ledningsnett fra det kommunale nettet og bakgrunn 

for hvordan denne tilknytningen ble organisert og bakgrunnen for det. Alle tilknyttede 

abonnenter betaler vannavgift ihht kommunens regulativer.  

4. Kommunal overtakelse av det private ledningsnettet vil bli vurdert som sikring av 

framtidig forsyningssikkerhet. 

 

 

 

13.04.18; uttalelse fra Fylkesmannen i Troms 

Har følgende merknad til plandokumentene: 

o Strandsonevernet kan innarbeides mer markant i både bestemmelser og i plankartet for 

å sikre alle hytteeiere og allmennheten tilgang til strandarealene i planområdet. 
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Kommunens kommentar til merknaden: 

o I plankartet settes byggegrense mot sjø som sammenhengende linje.  I 

planbestemmelsene tilføyes det under pkt. 5.1 at det kan anlegges gangstier til sjøen 

mellom BFF9 og BFF10 samt på østsiden av BFF14.  

 

 

 

 

11. FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 

Eksisterende reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt ble vedtatt i 1995.  Prosessen med 

reguleringsendring av planen ble iverksatt av kommunen med bakgrunn i at det er ønsker og 

behov for å bygge med større og annerledes utnyttelse av tomtene enn det bestemmelsene 

tilsier.  

Ni av tolv tomter i eksisterende plan er allerede bebygd, og i tillegg til disse foreslås det to 

nye tomter innenfor planområdet.  De nye bestemmelsene vil sette klare grenser for hva og 

hvordan det kan bygges innenfor planområdet. 

I tillegg ønskes det at etablert infrastruktur implementeres i planbestemmelser og –kart.  Det 

er hensyntatt regionale signaler mht ønske om å bruke eksisterende regulerte områder til 

fortetting av hytter. 

 

Formålet med reguleringsendringene er å unngå tid- og ressurskrevende 

dispensasjonsbehandling samt å ha et ensartet og oppdatert sett med bestemmelser som alle 

tiltakshavere kan forholde seg til.   
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