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Saksopplysninger 
Kommuneplanens arealdel har vært på offentlig høring og ettersyn, og til plandokumentene er 
det kommet merknader og innsigelser fra regionale og statlige myndigheter, bedrifter og 
privatpersoner. Innkomne dokumenter ligger vedlagt saksframlegget.   
Det har vært gjennomført et dialogmøte med Fylkesmannen med gjennomgang av deres 
innsigelser og merknader, og dette møtet danner grunnlag for den kommunale behandlingen av 
innsigelsene.  
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Administrasjonens vurdering 
Alle merknader er kommentert og behandlet etter følgende oppsett, nummerert fra 1 til 49. Her 
er det gjort planfaglige vurderinger og justeringer i forhold til innkomne merknader, og dette 
danner grunnlag for rådmannens innstilling til endringer i kommuneplanens arealdel. 
 
 
Behandling av innsigelser og merknader - Høringsuttalelser til forslag til 
kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018-2029 
 
Nr Fra/ uttalelse Rådmannens kommentar 

 
Fylkesmann i Troms Fylkesmannens merknader og innsigelser følger benevnelsene i 

KU-en. I høringsversjonen av 15.5.2018 er ikke benevnelsene i 
KU-en koordinert mot de aktuelle områdene i 
planbestemmelser og plankart. Korrigerte benevnelser tas 
fortløpende. Benevnelsene i KU-dokumentet rettes. 

1 BFR2 Fritidsbebyggelse 
Ørnneset.  
Merknad:  
Arealet reduseres pga. for 
stort areal med lav 
utnyttelsesgrad. Anbefaler å 
redusere arealet med bedre 
arrondering. 
Stiller krav til 
friluftsinteressene, 
myrområdene, naturtyper og 
landskap. 

 
Figur 1 

Arealet reduseres for BFR2 og BFR3 og tydeliggjør i større 
grad lokalisering av fritidsbebyggelse og tar ut myrer og 
friluftsområder, jf. kartskisse Figur 1. Antall planlagte 
enheter opprettholdes da på et mindre areal. 

2 BA4 fritidsbebyggelse 
Espejord/ Elvetun. 
Merknad: 
Stiller spørsmål ved omfang 
og lokalisering; mye 
fritidsbebyggelse i denne 
del av kommunen. Dyrka 
mark, jordvernhensyn. 

 
Figur 2 
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Arealet reduseres jf. Kartskisse figur 2. Funksjoner som det 
planlegges for, beskrives med fritid- og turistformål for 
gammelskolen og fritidsbebyggelse lenger sør.  
Området kan egne seg for felles tilrettelegging med 
småbåthavn. Utbygging med fritidsbebyggelse øker 
etterspørselen etter småbåthavn. Viktig å se området i helhet og 
også i sammenheng med eksisterende hyttefelt Furuheim, som 
grenser inntil området i sør-øst. 

3 BA2 Bolig og 
fritidsbebyggelse 
Bjørkebakken. 
Innsigelse: 
Viktig landbruk og 
reindriftsområde. Berører 
reindriftas særverdiområder 
og ikke ønskelig med mere 
hytter og ferdsel i området. 

 

 
Figur 3 

 

 
Figur 4 

BA2 er i planforslaget delt opp med ulike formål; BFR4 
fritidsbebyggelse med inntil 6 enheter og LSB13, spredt 
boligbebyggelse Johaugen, med inntil 4 enheter, jf Figur 3. 
Området omfatter en landbrukseiendom som er uten 
våningshus, og dette kan bygges i LNFR-området. 
Naboeiendommen i sør er også en landbrukseiendom uten 
våningshus, noe som gir mulighet for inntil 2 boliger på 
landbrukseiendom i området. 
Det settes av areal for spredt bolig i LNFR med inntil 3 
boligtomter. Område for fritidsbebyggelse tas ut av planen, jf. 
Figur 4. 

4 N2 Bebyggelse og anlegg 
Espenes 
Merknad:  
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Forslaget vil føre til 
nedbygging av dyrkbar 
mark av god kvalitet og 
gode driftsforhold. Det 
stilles spørsmål ved 
kommunens ambisjon og 
om et næringsareal bør 
lokaliseres et annet sted. 

Figur 5 
 
N1: Området er delvis utbygd etter gjeldende reguleringsplan 
og det er gjort store tilretteleggingstiltak med infrastruktur 
planering av terreng (sprengt ut og planert) og framført V/A. 
Kommunen har etterspørsel fra interessenter som ser potensial 
i området dersom det kan utvides som foreslått. 
Arealet for næringsformål gjelder bare BN1, mens BA2 er 
makebytte for å få frigitt deler av allerede regulert næringsareal 
for videresalg til aktuelle næringsaktører. 
Ingen endring av plankart. 

5 R1 Råstoffutvinning 
Evertmoen: 
Innsigelse: 
Kommunen har ikke gjort 
rede for behovet for den 
foreslåtte utvidelsen, og 
avklart om det eksisterende 
massetaket vil dekke 
behovet for grusressurser i 
en overkommelig fremtid. 
Det går heller ikke fram av 
plandokumentene i hvilken 
grad det gamle massetaket 
er tilbakeført og satt i ny 
landbruksproduksjon, enten 
som skogsmark eller som 
dyrket mark 

 
 

 
Figur 6  
 

 
Figur 7 
 
Område for steinbrudd; BRU2, reduseres til nødvendig 
anleggs- og uttaksområde. 
Kommunen kommer med supplerende informasjon om behov 
og evt. tilbakeføring til landbruksareal av avslutta massetak. 
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6 FT2 Fritids- og 
turistformål 
Mikkelbostad: 
Innsigelse: 
Utbygging i strid med 
nasjonale mål for jordvern. 
Turistvirksomheten må ta 
utgangs-punkt i at den dyrka 
marka sikres. 
Strandsonevern og 
tilgjengelighet for 
allmenheten må hensyntas. 

 
Figur 8 
 
Arealet er redusert av hensyn til jordvern i forhold til 
opprinnelig forslag som er presentert i KU. Området som er 
berglendt og lite egnet til landbruksformål er tatt inn i arealet. 
Aktiv reiselivsvirksomhet på arealet i dag.  

7 I2 Leirduebane, 
Evertmoen 
Innsigelse: 
Etterlyser moment som 
tilsier at landbruks-
interessene skal vike til 
fordel for andre 
samfunnsinteresser. 

 

 
Figur 9 
 
I forhold til KU er området flyttet og redusert i størrelse, først 
i arealplankartet og nå ytterligere redusert (se BIA1). 
Hensynssone legges til ihht. markering i figur 9. Området 
brukes på kveldstid og dekker skyttermiljøet for hele 
kommunen. Vanskelig å dekke behovet for de ulike 
skyttergrenene uten parallelle baner.  

8 LSB2 spredt boligbygging 
i LNFR, Faksfjord 
Innsigelse: 
Den østlige delen vil berøre 
pågående verneprosess for 
Grønlikollen, og det vestlige 
område omfatter deler av 
kartlagt område Sørberg 
som er verdisatt til verdi 
viktig B. 
 

KU-versjon: 

 
Figur 10 
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Området er redusert til ett område i planforslaget, LSB8, og 
ligger i sin helhet på nedsiden av kraftlinja, jf Figur 11. 
Området berører hverken forslag til skogsvern for Grønlikollen 
(Kastnesåsen) eller kartlagt naturtype «Langberget»; 
naturbase.no ID: BN00038646. 

 
Figur 11 
 

9 SB Sæter (LSB7 i kart).  
Merknad: 
FM ønsker at bredden på 
korridoren gjøres smalere 
av hensyn til jordvern. 

 
Figur 12 
 
Innafor den forholdsvis lange korridoren er det satt av inntil 4 
tomter til boligformål. Disse tomtene er tenkt plassert der det er 
«restarealer» av mindre interesse for landbruket mellom 
eksisterende boliger og gode dyrkede arealer. Utstrekning i 
lengderetningen er noe redusert i forhold til KU-versjonen. 

10 SB6 Furstrand (LSB1 og 
LSB2 i kart).  
Innsigelse: 
Her uttaler FM at den vestre 
delen må settes til LNFR av 
hensyn til jordvern og 
landbruksinteresser. 

 
Figur 13 
 
Det vestre området (LSB2) er endret if KU. Det er nå holdt 
utenfor fulldyrka areal, og ligger plassert langs allerede etablert 
vei til boliger. Området er vurdert til at det kan etableres inntil 
2 nye boliger innafor LSB2. 
LSB1 er i tillegg redusert i nordøstlig retning. 

11 SF1 Hompan (LSF1 i 
kart).  
Merknad: 

Opprinnelig innspill gjaldt fritidsboliger på dyrka mark, og 
disse ble flyttet av hensyn til jordvern. Forslaget inneholder 
plassering av inntil 2 fritidsboliger innenfor området. 
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Her uttaler FM at det tas 
særlig hensyn til plassering 
av hytter i området, og at 
det ved forrige vurdering 
ble forutsatt at det ble 
utarbeidet plan med omfang 
og plassering. Det er ikke 
ønskelig med en gradvis 
bygging av hytter langs en 
eksisterende skogsbilvei. 

Plassering av disse kan settes med en minimumsavstand fra 
skogsbilvei. 

12 SF2 Sørfjord (LSF2 i 
kart).  
Innsigelse: 
Kreves tatt ut av planen og 
satt til LNFR med bakgrunn 
i områdets viktighet for 
reindrifta. Viser også til 
uttalelse fra Hjerttind 
reinbeitedistrikt. 

Området tas ut av plan. 

13 GS1 Gang- og sykkelsti  
Merknad: 
Brøstadelva-Finnlandsnes. 
FM ber om vurdering av 
forlengelse til 
Finnlandsholmen. 

 
Figur 14 
 
Forslaget er tegnet fram til Finnlandsholmen. 

14 BFT1 Sandvika (BFT3 i 
kart). 
Merknad: 
Viktig at ikkje strandsonen 
bygges ned. Østre del av 
strandområdet er svært 
viktig naturtype 
bløtbunnsområde i 
strandsonen. 

Det tas hensyn FMs merknader. Foreslår byggegrense for 
avgrensing av tiltak i området: 

 
Figur 15 
 

15 BA3 Laukeberget. Tas til orientering 
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Merknad: 
Ved etablering av hotell 
mellom to viktige 
badeplasser er det viktig at 
disse ikke privatiseres 

16 Planbeskrivelsen:  
FM slutter seg til 
planbeskrivelsen og har 
ingen vesentlige merknader. 

Tas til orientering 

17 Planbestemmelsene:  
FM kan i hovedsak slutte 
seg til bestemmelsene, men 
det er deler av 
bestemmelsene som må 
omarbeides for å ivareta 
nødvendige 
forvaltningskrav. 
Dette gjelder  
- opplisting av plankrav   
- unntak fra plankrav  
- anvendelse av § 11-

10 for boligformål og 
fritidsformål.  

- «Situasjonsplan» som 
plantype  

- Angivelse av hvilken 
landbruksaktivitet 
som skal være tillatt i 
100-mteresbelte. 

Foreslåtte justeringer søkes innarbeidet. 

18 Plankart: 
100-metersbelte langs sjø 
og vassdrag må angis i 
kartet som et eget formål. 

Tas til etterretning 

19 Konsekvensutredning:  
FM har ingen merknader til 
KU. 

Tas til orientering 

Troms fylkeskommune 
20 Merknad:  

Forstår det slik at regulert 
hytteområde i PlanID 
1995001/002 ikke er fullt 
utbygd. Vi anmoder om at 
også oppfylling av dette 
området (inkludert 
fortetting) tas med som 
vilkår før man kan 
igangsette utbygging av 
feltet Klauvhamnveien. 

Tas til etterretning. Nytt rekkefølgekrav tilføyes. 

21 BFR2 og BFR3 i 
bestemmelsenes pkt. 3.2 er 
bytta om i forhold til pkt. 
2.5 og i plankartet. 

Oppdateres 

22 Merknad:  
Langs foreslått g/s-veg fra 
Elvetun skole og til 

Tas til orientering 
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Finnlandsholmen er det 
registrert automatisk freda 
kulturminner. Det er stor 
sannsynlighet for ytterligere 
funn av hittil ukjente 
automatisk freda 
kulturminner. Eventuell 
konflikt på dette plannivået 
vil måtte vurderes på neste 
plannivå. 

23 TFK har endret omfanget av 
den automatisk freda 
fangstlokaliteten, ID 68361, 
ved Klauvhamna og ber om 
at rett omfang tas inn på 
plankartet som hensynssone 
d) 

Justeres 

24 Ved Laukeberget (BA3) er 
det registrert et 
friluftsområde langs 
strandsonen. Det er viktig at 
kvalitetene og tilgangen til 
dette 
friluftsområdet 
opprettholdes også ved 
fremtidig utbygging i 
nærområdet 

Tas til orientering 

25 For næringsareal i Sørfjord 
(BN2), der det er snakk om 
utvidelse av eksisterende 
settefiskanlegg, ligger et 
svært viktig friluftsområde 
tilgrensende mot vest. Det 
er viktig at nye utvidelser av 
næringsarealet ikke 
forringer kvaliteten på 
frilufts-området og ikke går 
ut over tilgangen til 
turvegen langs fjæra 

Tas til orientering 

26 Det er positivt at området 
ved Sandvika (BFT3) kan 
tilrettelegges for lettere 
tilgjengelighet, 
men samtidig er det viktig 
at strandsonen holdes åpen 
for allmenn ferdsel og bruk 

Tas til orientering. Se også pkt. 14, merknad fra 
Fylkesmannen i samme sak. 

27 I bestemmelsenes pkt. 3.7 
finner vi noen 
uoverensstemmelser i 
forhold til angivelsene på 
plankartet og beskrivelsens 
side 40. 

Justeres 

Sametinget 
28 SF2, fritidsbebyggelse ved 

Nervatn  
Merknad: 

Jf. punkt 12: Området tas ut av plan 
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Ber om at området 
Sørfjorden, tas ut 
av planen for å sikre 
reindriften fortsatt tilgang 
til området. 

29 LSB1 Øvre Espenes samt 
BA2- LSB7 Bjørkebakken 
Merknad: 
Utbyggingen vil være 
uheldige inngrep for 
reindriften. Ved eventuelt 
utbygging der ber vi Dyrøy 
kommune om å gå i dialog 
med reinbeitedistriktet for å 
sikre at de fortsatt har 
tilgang til områdene 

Området justeres jf. pkt. 3 for Bjørkebakken. Øvrige 
punkter hensyntas i det videre planarbeidet. 

30 Samiske kulturminner 
Sametinget oppfordrer 
Dyrøy kommune til å 
utarbeide kulturminneplan 
for å oppnå bedre kunnskap 
og bedre forvaltningen av 
kulturminner i kommunen. 

Tas til orientering 

Direktoratet for mineralforvaltning 
31 Kommunen bidrar til god 

forvaltning av 
mineralressursene ved å 
sette 
krav til reguleringsplan ved 
større inngrep, hvor det skal 
inngå konsultering av 
landskapsarkitekt og 
beskrivelse av sluttføring og 
lukking av uttaket. DMF 
anbefaler at kommunen i 
tillegg setter krav til 
bergfaglig vurdering og 
egnethet til drift 

Tas til etterretning. 
Krav om bergfaglig vurdering og egnethet tas inn. 

32 DMF ser positivt på at man 
i arealplanens arealstrategi 
fremhever som et 
overordnet 
mål at hensynssoner for 
mineralressurser skal 
kartfestes. Anbefaler å 
benytte hensynssone for 
forekomstene av sand og 
grus på Evertmoen og for 
mineralressursene over 
Espenes 

Det settes av hensynssone for forekomstene av sand og grus på 
Evertmoen 

Kystverket 
33 Kystsoneplanen er ikke 

nevnt under "Lokale 
føringer" i planbeskrivelsen. 
Kystverket Troms og 
Finnmark ser ikke 
sammenhengen mellom 

Tas til etterretning. Planbeskrivelsen oppdateres. 
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KPA og kystsoneplanen og 
forventer at Dyrøy 
kommune belyser denne 
sammenhengen mellom 
KPA, kystsoneplan vedtatt i 
2015 og pågående 
revidering av Kystplan 
Midt- og Sør-Troms. 

Mattilsynet 
34 Ut fra Mattilsynets 

interesseområder er 
hovedinntrykket at planen 
virker fornuftig. Har videre 
informasjon om viktigheten 
av å tenke klima-endringer i 
sikringsarbeidet med 
drikkevannskilder, legge til 
rette for gode 
toalettløsninger og 
avfallshåndtering i møte 
med økende turisme og 
unngå å legge til rette for 
turløyper i nedslagsfelt for 
drikkevann. 

Tas til orientering 

Statens vegvesen 
35 Ved utarbeidelse av 

reguleringsplan for de 
enkelte 
utbyggingsområdene vil 
Statens vegvesen komme 
tilbake med krav knyttet til 
blant annet 
byggegrense, adkomst, 
ivaretakelse av myke 
trafikanter, trafikksikkerhet 
mm 

Tas til orientering 

36 Statens vegvesen anbefaler 
en restriktiv politikk når det 
gjelder etablering av boliger 
i områder der det er 
mangelfull infrastruktur. 
Det er særlig hensynet til 
trafikksikkerhet og trygg 
skoleveg som gjør oss 
betenkt. Behov for bedring 
av vegnettet, bygging av 
nye gang- og sykkelveger, 
kollektivtilrettelegging, 
belysning, nedsetting av 
fartsgrenser osv. vil være en 
naturlig konsekvens av økt 
spredt boligbygging. 

Tas til orientering 

37 Viser til at alle 
utbyggingsplaner for g/s-
veger må innarbeides i 
Regional transportplan og 

Tas til orientering 
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Handlingsprogram for 
finansiering. 

Demas AS 
38 Viser til tidligere uttalelser 

om ønske om at ny 
vannledningstrasé legges 
utenom deres tomt og at de 
ønsker å utvide sin tomt helt 
ned til Stadheim 
 

Området ligger i reguleringsplan 2004001; Brøstadbotn 
sentrum. Eventuelle endringer må løses i mer detaljerte planer 
for kommunens vannforvaltning og for arealforvaltningen i 
Brøstadbotn sentrum. 

Berit Nikolaisen 
39 Det bør settes av areal til 

framtidig utvidelse av 
kirkegårdene, spesielt på 
Brøstad, men også gjerne 
Moen 
og Holm. 

Området vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet for denne 
planperioden. Tas opp ved neste rullering av arealplanen.  

40 Nedslagsfelt til vannverket 
på Vinje bør kanskje 
skraveres ut 

Hensynssone vann markeres i plankartet. 

41 Heimly bygdetun i 
Bjørkebakken kunne også 
vært merka slik som 
Kastnes bygdetun 

Tas inn som offentlig og privat tjenesteyting 

42 Kvalnes og Gjeskevik bør 
merkes som friluftsområder 

Disse områdene er ikke registrert i kommunens 
friluftskartlegging. 
 

Britt Rosenvold og Edgar Pettersen 
43 Ber om at deres eiendom, 

Kaffeveien 40, blir tatt 
hensyn til i det videre arbeid 

Eiendommen ligger i område BA2 hvor det ved eventuelle 
endringer og utbyggingstiltak må utarbeides reguleringsplan. 
Som berørt part vil de bli involvert i framtidig planprosess. 

Harald Killi Hansen 
44 Er sterkt kritisk til at B2 

settes av til framtidig 
boligformål slik at 
eiendommen Gnr/bnr 3/1 
får ytterligere redusert sine 
landbruks-arealer. Det 
forringer mulighetene for 
framtidig landbruksdrift på 
2eiendommen og 
nåværende jordleiearealer 
må termineres. 
Ut fra 
befolkningsframskrivingene 
fra SSB, vil folketallet i 
Dyrøy gå ned med ca. 200 
fram mot 2040. En nedgang 
i folketallet og sterk aldring 
i kommunen vil neppe føre 
til særlig boligbygging. 

Dette området må sees i sammenheng med de endringer som 
gjøres fra gjeldene arealplan og kommunedelplan for 
Brøstad/Finland. B2 erstatter både planlagt boligbebyggelse på 
nedsiden av kraftlinja i samme område, og området Bakåsen. 
Dette vises nå som framtidig LNFR i plankartet. 
Områder for framtidig boligbebyggelse er betydelig redusert i 
forhold til gjeldene plan. B2-området er skog av middels eller 
lav bonitet og impediment. Ut fra et helhetlig syn blir viktige 
landbruksareal og dyrka mark mindre berørt med disse 
omdisponeringene for framtidig boligutvikling i Brøstadbotn 
sentrum. 

Thor M Sørensen 
45 Sier at Lillevannet og 

Storvannet ikke er 
drikkevannskilde og at det 
ikke er gitt tillatelser for å ta 

Vannet som benyttes til settefiskproduksjon, brukes i tillegg til 
drikkevann for ansatte. Hensynssone består, jf merknad og 
mail fra Mattilsynet. 
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ut vann til produksjon av 
settefisk. Anmoder om å 
endre hensynssone for 
drikkevann her. 

46 Ønsker å opprettholde sitt 
innspill om 
fritidsbebyggelse ved 
Lillevannet og Storvannet. 
Forslag til fritidsbebyggelse 
behøver ikke ta hensyn til 
nedslagsfelt for drikkevann 
jamfør pkt. 44. 

Rådmann tilrår å ta område SF2 ut av planen, jamfør innsigelse 
fra Fylkesmann (pkt. 12) og merknader fra Sametinget (pkt 28) 
og Hjerttind reinbeitedistrikt (pkt. 49).  

47 Ber om at areal for teknisk 
infrastruktur og 
infrastruktur i Sørfjorden, 
STI1 blir redusert til å bare 
omfatte rørgata 

Arealet reduseres til å omfatte rørgata. 

48 Næringsareal N2 berører 
Sørensens eiendom på 
nordsida av Storelva. Er 
avhengig av å disponere 
tilgang til egen eiendom for 
eget formål. Det er uheldig 
at næringsareal utvides på 
bekostning av 
landbruksareal og hensynet 
til hekkende sjøfugler. 
Føler seg overkjørt av 
kommunen. 
 

De lys lilla arealene på nordsida av Storelva viser gjeldene 
arealbruk som er næringsformål. Dersom eiendommen gnr/bnr 
21/7 benyttes til landbruk eller næring som er basert på gården 
ressurser, endres arealformålet til LNFR. Området BN2 er satt 
av som framtidig næringsareal; mørk lilla. 

Hjerttind reinbeitedistrikt 
49 Går imot område for 

fritidsbebyggelse SF2 
Sørfjord/Nervatnet fordi 
dette er viktig for høst-
vinter, vinter og vårbeite. I 
området rundt Storvatn er 
det ofte gode vinterbeiter 
når beitene på fjellet er låst 
og er 
derfor særs verdifullt.  

Rådmannen tilrår å ta område SF2 ut av planen, jamfør 
innsigelse fra Fylkesmann (pkt. 12) og merknader fra 
Sametinget (pkt 28). 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune endrer plandokumentene for kommuneplanens arealdel 2018-2029 ihht. pkt. 1-

49.  
2. Dokumentet «Behandling av innsigelser og merknader - Høringsuttalelser til forslag til 

kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018-2029» sendes til berørte parter. 
 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

15



  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune, v/ Kjell Rune Martinsen 

Merknad angående ny arealplan – Espenesområdet 

 

Jeg viser til telefonsamtale i dag. 

Jeg er først nylig blitt oppmerksom på at en endring av arealplanen i Dyrøy er under arbeid og sendt 
ut på høring. 

Min bror Edgar Pettersen og jeg eier sammen Kaffeveien 40. Dette huset er vårt barndomshjem, og vi 
bruker det nå som feriebolig. For vår del er det planen om å utvide industrikaia på Espenes som er av 
interesse. Den er planlagt nordover til «Haugeiendommen» (jfr. Sak RS 30/18 i formannskapet nå i 
august). Dessuten vet vi at det er planlagt en småbåthavn sør for den gamle kaia og lageret som eies 
av vår niese Tone Pettersen. 

Vi ber om at det tas tilbørlig hensyn til vår eiendom i det videre arbeidet, slik at vi og våre 
etterkommere fortsatt kan ha glede av huset. 

 

Med hilsen 

Britt Rosenvold        Edgar Pettersen 

Kjelleviktoppen 3       Kløfterhagen 77 

4637 Kristiansand       1067 Oslo 

90513306        95854511 
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Stabssjef 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Dyrøy kommune  

Dyrøytunet 1 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/6039-8 Bjørg Kippersund 140 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

51658/18 77 78 81 57 2018/317-9  04.09.2018 

 

 

Uttalelse - Dyrøy kommune - Kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Dyrøy kommune - 

offentlig ettersyn og høring 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 30.05.2018, med avtale om utsatt høringsfrist til 

04.09.2018. Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms 

fylkeskommune på vegne av våre ulike fagetater. 

 

Formålet med planarbeidet er jfr. planbeskrivelsen «å få på plass en arealplan som både er 

oppdatert i forhold til plan- og bygningsloven av 2008, inneholder relevant og oppdatert 

arealinformasjon, og som tar høyde for kommunens utviklings- og arealbehov for de neste 12 

år.» 

 

Generelt innspill 

Planen har vært tema på regionalt planforum tre ganger, i ulike faser av planarbeidet. Første 

gang var i desember 2014 i forbindelse med arealstrategi samfunnsdelen/oppstart arealdelen, 

videre i april 2017 underveis i planarbeidet og sist i januar 2018 i sluttfasen av arbeidet med 

planforslaget. Dette gjør at vi har kunnet følge kommunens vurderinger og prioriteringer 

underveis, og har hatt anledning til å gi konkrete innspill både til foreslått arealbruk og 

utforming av bestemmelser. Denne prosessen mener vi har bidratt til at vi har få merknader, 

og ingen innsigelser, til planforslaget som nå er på høring.  

 

Planbeskrivelsen redegjør godt for kommunens nåsituasjon og utfordringer, samt løsninger i 

plan og virkningen av disse. Sammenhengen med kommuneplanens samfunnsdel er tydelig. 

 

Nye byggearealer er i all hovedsak lagt inntil/tilknyttet eksisterende bebyggelse. For ny 

arealbruk er det lagt inn rekkefølgebestemmelser som skal sikre at igangsatte områder skal 

utnyttes før nye tas i bruk. Vi er tilfreds med at det stilles krav om detaljregulering for nye 

byggeområder, og at det er tydelige bestemmelser der det ikke kreves reguleringsplan. 
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Merknader  

Fritidsbebyggelse Ørnneset, Andreasmyra, Klauvhamnveien (BFR2 og 3, samt eksisterende 

reguleringsplaner) 

Vi forstår at regulert hytteområde i PID 1995001/002 ikke er fullt utbygd. Vi anmoder om at 

også oppfylling av dette området (inkludert fortetting) tas med som vilkår før man kan 

igangsette utbygging av feltet Klauvhamnveien (bestemmelse 2.5, kulepkt. 4. under 

utbyggingsrekkefølge). 

 

Det ser ut som om BFR2 og BFR3 er bytta om i bestemmelsenes pkt 3.2 i forhold til pkt. 2.5 

og kartet – sjekk også samsvar med tabell i beskrivelsen s. 40. 

 

Merknader – Kulturminnevernet: 

Planforslaget legger til rette for etablering av en gang- og sykkelvei mellom Elvetun skole og 

Finnlandsholmen. Innenfor dette arealet er det registrert et automatisk freda kulturminne som 

kan være i konflikt med formålet. Det er også et stort potensiale for ytterligere funn av hittil 

ukjente automatisk freda kulturminner. Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap til å vurdere en 

eventuell konflikt på dette plannivået. Dette vil vi måtte vurdere på neste plannivå. 

 

Vi har endret omfanget av den automatisk fredete fangstlokaliteten, ID 68361, ved 

Klauvhamna og ber om at rett omfang tas inn på plankartet som hensynssone d).  

 

Ut over dette har kulturminnevernet ingen merknader til planforslaget.  

 

Merknader - Friluftsliv 

I det aktuelle området for hotell eller boligformål ved Laukeberget (BA3) er det registrert et 

friluftsområde langs strandsonen. Det er viktig at kvalitetene og tilgangen til dette 

friluftsområdet opprettholdes også ved fremtidig utbygging i nærområdet. 

  

For næringsareal i Sørfjord (BN2), der det er snakk om utvidelse av eksisterende 

settefiskanlegg, ligger et svært viktig friluftsområde tilgrensende mot vest. Det er viktig at 

nye utvidelser av næringsarealet ikke forringer kvaliteten på friluftsområdet og ikke går ut 

over tilgangen til turvegen langs fjæra. 

  

Det er positivt at området ved Sandvika (BFT3) kan tilrettelegges for lettere tilgjengelighet, 

men samtidig er det viktig at strandsonen holdes åpen for allmenn ferdsel og bruk. Det er også 

positivt at Dyrøy kommune legger opp til utfartsparkering ved de viktige friluftsområdene ved 

Hompan og Finnlandsstrand og dermed åpner opp for lettere og ordnet tilgjengelighet til disse 

områdene.  

 

Plankartet/Bestemmelser:  

I bestemmelsenes pkt. 3.7 finner vi noen uoverenstemmelser i forhold til angivelsene på 

plankartet og beskrivelsens side 40.  

 

Avslutning 

Vi takker for god anledning til medvirkning, og ønsker lykke til med sluttføringen av planen. 

Ta gjerne kontakt ved videre behov for avklaringer, råd og veiledning.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Bjørg Kippersund 

 seniorrådgiver   
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105,  9291 TROMSØ 

Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ 

Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Silje Hovdenak 

Tel: +47 78 48 42 80 

  
 
 

 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

18/3196 - 3 18/22921 2018/317-9 03.09.2018  

 

Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2029  
 
Viser til brev som vi mottok fra dere 08.06.2018. Vi takker for imøtekommelse av utsatt frist for 
svar på høringen til 4.09.18, jamfør e-post fra dere saksbehandler 24.08.18.  
 
I vår uttalelse til planprogrammet for arealdelen datert 28.11.13 viser vi til bruk av Sametingets 
planveileder, medvirkning av samiske interesser og merknad i henhold til fortetning av bolig og - 
fritidsbebyggelse, jamfør planveilederens punkt 4.3 og 5.4. I tillegg uttalte vi oss om at det må 
utredes og synliggjøres for samiske kulturminner i kommunen. 
 
Merknad samisk natur og kulturgrunnlag, herunder reindrift 
Reindriften har tilhørighet i Dyrøy kommune og er en viktig identitetsbærer for samisk næring, 
språk og kultur i kommunen. Næringen er arealkrevende og er stadig under press for 
utbygginger. Sametinget er stort sett tilfreds med at Dyrøy kommune har hatt dialog med 
Hjerttind reinbeitedistrikt, som har sitt tilhold i kommunen, og i de fleste tilfellene har tilrettelagt 
for bolig og fritidsutbygging til allerede eksisterende utbygginger. Men vi registrerer at det er 
noen tilfeller av utbygging som vil være kritisk for reindriften. 
 
Vi har mottatt tilbakemelding fra reinbeitedistriktet om at det er tatt inn et område for spredt 
fritidsutbygging ved SF2 Sørfjorden Nervatn. Dette er et område som tidligere ikke er utbygd og 
som er et viktig og uforstyrret område for reindriften. Det er også uheldig at det tas inn et slik 
forslag i planen i etterkant av dialogmøte med reindriften. Sametinget ber om at området tas ut 
av planen for å sikre reindriften fortsatt tilgang til området. 
 
I dialog med Fylkesmannen er vi også informert om at utbygging LSB1 Øvre Espenes samt 
BA2- LSB7 Bjørkebakken vil være uheldige inngrep for reindriften. Ved eventuelt utbygging der 
ber vi Dyrøy kommune om å gå i dialog med reinbeitedistriktet for å sikre at de fortsatt har 
tilgang til områdene. 
 
 
Samiske kulturminner 
Sametinget oppfordrer Dyrøy kommune til å utarbeide kulturminneplan for å oppnå bedre 
kunnskap og bedre forvaltningen av kulturminner i kommunen.  
 
Dyrøy kommune har i liten grad vært arkeologisk undersøkt. Det gjelder ikke minst 
innlandsområdene, men også kystnære områder. Dette gjenspeiles tydelig i det lave antallet 
automatisk fredete kulturminner. Gamle etnografiske kart og stedsnavn, tyder på at det har vært 
betydelig med samisk bosetting og bruk i kommunen. Det er derfor svært sannsynlig at det 
finnes automatisk fredete samiske kulturminner i kommunen som ikke er registrert.  
 
Vi minner om at fredningsgrensen for samiske kulturminner nå er fast og er satt til 1917, dette 
etter vedtak i Stortinget 22.05.2018. Sametinget har delegert forvaltningsansvar for samiske 
kulturminner.  Sametinget kan bistå med faglig støtte og minner Dyrøy kommune om at 
arealsaker skal sendes oss på høring. 
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Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Silje Hovdenak 
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

 
Kopiija / Kopi til:    
Fylkesmannen i Troms Romssa 
Fylkkamánni 

Miljøvernavdelingen 9291 TROMSØ 

Romssa fylkkasuohkan - Troms 
fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 

Stállonjárga / Hjerttind 
reinbeitedistrikt 

v. Ante Johan Oskal 9310 SØRREISA 
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Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  04.09.2018 
Vår ref:  18/02885-5 
Deres ref:      

 

Uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel for Dyrøy 
kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 28. juni 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om saken 
Høring av kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune. 
 
Uttalelse 
DMF bifaller at det i arealplanen påpekes viktigheten av en oversikt over kommunens 
mineralressurser for å kunne bruke disse til egnede formål og se muligheter for 
kommersiell virksomhet. DMF minner om at ressursene også bør sees på i en regional 
sammenheng, jfr. Regjeringens forventninger til forvaltning av mineralressurser i 
planarbeidet. Kommunen bidrar til god forvaltning av mineralressursene ved å sette 
krav til reguleringsplan ved større inngrep, hvor det skal inngå konsultering av 
landskapsarkitekt og beskrivelse av sluttføring og lukking av uttaket. DMF anbefaler at 
kommunen i tillegg setter krav til bergfaglig vurdering og egnethet til drift.  
 
DMF ser positivt på at man i arealplanens arealstrategi fremhever som et overordnet 
mål at hensynssoner for mineralressurser skal kartfestes. Dette er et nyttig verktøy for 
å sikre at disse ikke-fornybare ressursene bygges ned uten at man har avveid dette 
mot andre løsninger, og gir mulighet til å nyttiggjøre eventuelle forekomster av sand, 
grus og pukk som byggeråstoff hvis området skal bygges ut.  
 
DMF registrerer at det ikke er lagt inn hensynssoner for mineralressurser i plankartet 
som ligger ute til høring. Vi oppfordrer kommunen å benytte muligheten til å bruke 
hensynssoner allerede nå slik at ressursene sikres fram til neste planperiode. På denne 
måten vil den enkelte forekomst bli hensyntatt ved arealavklaringer og nye 
reguleringsplaner som kan båndlegge ressursen. Kanskje kan man prioritere andre 
områder til utbygging inntil man har utarbeidet en oversikt over mineralressursene i 
kommunen og regionen, og gjort vurderinger om hvilke ressurser som er viktige for 
kommunen. Som et eksempel kan forekomsten av sand og grus på Evertmoen nevnes. 
Denne forekomsten har ifølge Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) sine databaser 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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stor utbredelse og er av større lokal betydning. Her bør kommunen vurdere å legge 
hensynssone over de deler av ressursen som ikke allerede er avsatt til råstoffutvinning, 
og som ikke er i konflikt med landbruk og eksisterende bebyggelse. Dette for å sikre at 
forekomsten kan bli utnyttet i sin helhet, man kan unngå å unødig åpne nye uttak 
andre steder i kommunen, og man kan sikre seg at ressursen drives ut før man 
eventuelt bebygger området. 
 
DMF minner om at kommunen ifølge NGU også har flere forekomster av jernmetaller, 
karbonatmineraler og silika. Det kan være slik at disse mineralene ikke er økonomisk å 
ta ut i dag, men med ny teknologi og endret etterspørsel i markedet kan dette endre 
seg i fremtiden. Her bør man også, allerede nå, sikre forekomstene med hensynssone 
for fremtidige generasjoner.  
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 
 
 
Mottakere: 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Kopi  ti l:  

Troms fylkeskommune Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Oddvar Brenna 77 64 21 74 25.06.2018 2018/3578  421.3 
   Deres dato Deres ref. 
  30.05.18 2018/317-9 

                                                                    
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Plan, reindrift og 

samfunnssikkerhet 
www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
Dyrøy kommune   
Dyrøytunet 1  
9311  Brøstadbotn 
 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2029 FOR DYRØY KOMMUNE – 
SAMORDNET HØRINGSUTTALELSE. 
 
Fylkesmannen i Troms viser til nevnte plan med høringsfrist den 15.08.18.  Fylkesmannen har 
bedt om forlenget høringsfrist til den 04.09.18 for å ivareta nødvendige rutiner i samband med 
samordningsrutinen. Kommunen har i imøtekommet anmodningen. 
 
Kommunen har lagt ut på høring og offentlig ettersyn alle relevante dokumenter; 
planbeskrivelse, konsekvensutredning, planbestemmelser og kart. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune vil legge grunnlaget for en målrettet 
utvikling og forvaltning av kommunen. I kombinasjon med kommuneplanens 
samfunnsdel, vil Dyrøy kommune nå ha gode styringsverktøy. 
 
Fylkesmannen skal samordne regionale statsetaters uttalelser med innsigelser og 
eventuelt avskjære en innsigelse.  Ingen regionale statsetater har reiset innsigelse, og 
samordningsbehovet er derfor ikke til stede i denne saken. 
 
Fylkesmannen reiser følgende innsigelser: 

 Arealformål: 
Følgende områder må tas ut av planen og arealene avsettes som LNFR-sone: 
BA2, R1, FT2, I2, LSB2, SB6, SF2, 
 

 Planbestemmelser: 
Kommunen må justere planbestemmelsene i samsvar med Fylkesmannens 
kommentarer.  

 
 
Fylkesmannen reiser følgende merknader: 

 Arealformål: 
Følgende områder anbefales justert i samsvar med våre faglige råd: 
BFR2, BA4, N2, LSB2 – vestre del, SB Sæter, GS1, BFT1, BA3 
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Side 2 av 9 

 
Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet 
med planen. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Fylkesmannen har i brev av 13.01.14 gitt innspill til varsel om oppstart av planarbeidet.  
Dyrøy kommune har også lagt planen fram i Planforum den 20.04.17 og fått kommentarer til 
plankartet med formål, lokalisering og arrondering før planen ble lagt ut til offentlig ettersyn 
og høring. Kommunen har ført en hyppig og god dialog med ulike offentlige 
sektormyndigheter og private aktører, og har slik sett søkt å avklare og løse mulige konflikter 
for omfang og lokalisering av ulike formål i en tidlig fase. Planen bygger på en god dialog, og 
slik sett er det noen formål hvor det er forventet en uenighet mellom sektormyndigheter og 
kommunens ønsker og ambisjoner for en utvikling. 
 
Kommunen har hatt fokus på bosettingsmønster og sysselsetting. Det er et senter i Dyrøy 
kommune, og kommunen har søkt å forsterke bosetting i sentrum samtidig som spredt 
bosetting og næringsutvikling i distriktene skal ivaretas.   Kommunen har gode jord- og 
skogressurser og det gir gode vilkår for landbruksnæringen.  Næringen er stedbunden og det 
er derfor viktig å sikre ressursgrunnlaget.  Kartfestingen av landbrukets kjerneområder er også 
et viktig virkemiddel for plan- og byggesaksforvaltningen.   
 
Kommunen har også hatt møte med det berørte reinbeitedistriktet og hatt en god dialog om 
reindriftsinteressene. Det er positivt at kommunen har tatt med reindriftas flyttveier som 
hensynsone reindrift i arealplanen. 
 
 
SAMORDNING: 
Statens vegvesen Region Nord har avgitt sin uttalelse den 208.08.18 og reiser ikke innsigelse, 
men fremmer merknader. 
 
Kystverket har avgitt sin uttalelse i brev av 23.07.18 og reiser ikke innsigelse, men fremmer 
merknader. 
 
NVE Region Nord har ikke avgitt innen fristens utløp, men det forventes at etaten avgir sin 
uttalelse direkte til kommunen.  Sikker byggegrunn er et sentralt fagområde som NVE har 
ansvaret for, og dette er et hensyn som alltid må imøtekommes av fremtidige utbyggere.  
NVE har en kapasitets utfordring med et stort antall saker i øyeblikket.  Derfor ettersendes en 
uttalelse. 
 
I samsvar med rutinene for samordning har de regionale statlige fagmyndigheter sendt sin 
uttalelse direkte til kommunen fordi det ikke reises innsigelse men kun merknader.  Det er 
dermed ikke behov for en samordning og en eventuell avskjæring av en innsigelse fra en 
sektormyndighet. 
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FYLKESMANNENS UTTALELSE: 
 
Fylkesmannen vil kun kommentere punkter hvor vi har et annet syn enn kommunens forslag 
til formål, kart og bestemmelser. 
 
Det er uklarheter mellom konsekvensutrednings navnsetting og tabell 5.8 i planbeskrivelsen.  
Fylkesmannen tar derfor utgangspunkt i nummer og navn angitt i konsekvensutredningen. 
 
 
AREALFORMÅL MED KONSEKVENSUTREDNING 
Fylkesmannen har ingen merknader til konsekvensutredningen.  Den er laget etter samme 
modell som er anvendt av flere kommuner tidligere, og angir berørte interesser.  Kommunen 
har anvendt relevante datakilder og laget en konklusjon om området.  Fylkesmannen kan ha 
en annen vekting av berørte interesser og dermed komme til en annen konklusjon for 
enkeltområder.  
 
 
BFR2 Fritidsbebyggelse Ørnneset:  
Kommunen angir i tabell 5.8 at det skal bygges 12 enheter.  Dette gir en lav utnyttelse dersom 
arealet skal omdisponeres.  En omdisponering vil føre til privatisering av et attraktivt 
friluftsområde for både kommunens innbyggere men også for regionen. Fylkesmannen reiser 
spørsmål ved lokalisering, arrondering og størrelsen på det foreslåtte området, og anbefaler 
kommunen om å redusere arealet og i større grad vektlegge mer konsentrert utbygging av 
mindre områder samtidig som Ørnneset sikres for friluftsliv gjennom et LNFR-formål. 
 
Det settes et plankrav for utbyggingen, og det må forventes at friluftsinteresser og 
skoginteresser må ivaretas når en reguleringsplan utarbeides, noe som vil føre til at areal må 
avsettes til landbruk/friluftsliv i kombinasjon med byggeformålet.  Fylkesmannen anbefaler at 
en eventuell avgrensing tas på overordnet nivå, slik at utarbeidelsen av en reguleringsplan vil 
følge et mer forutsigbart spor for forslagstiller/tiltakshaver i forhold til tilgjengelig areal som 
kan omdisponeres. 
 
Dette er et nokså stort areal som gjennomskjæres av en sti til Klauvhamna. Myrene bør 
undersøkes for fugl, og eventuelt for naturtype. Det er også viktig å tenke på landskap ved 
plassering av nye hytter.  
 
 
BA4 fritidsbebyggelse, Espejord/Elvetun  
Det legges opp til en relativt omfattende utbygging av fritidsbebyggelse i denne delen av 
kommunen.  Det kan reises spørsmål om omfang og lokalisering av formålet i forhold til den 
samlede belastningen av hytter/fritidsboliger i denne delen av kommunen.   
 
Planområdet omfatter dyrket mark og dyrkbar mark.  Kommunen bør derfor vurdere om 
jordvern skal veie tyngre enn en omdisponering til hytteformål.  Behovet for hytter kan 
dekkes gjennom de andre nærliggende områdene som er satt av til formålet. 
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BA2 bolig og fritidsbebyggelse, Bjørkebakken  
Kommunens konsekvensutredning viser at dette er viktige landbruks- og reindriftsområder. 
En utbygging vil føre til nedbygging av dyrket mark i drift og dyrkbar skogsmark, og være i 
strid med nasjonale interesser. For å ivareta jordvern og sikre landbrukets ressursgrunnlag, må 
området opprettholdes som et LNFR-område. 
 
Dette feltet ses i sammenheng med LSB7 Bjørkebakken. BA2 ligger innenfor vår, høst, 
høstvinter og seinvinterbeiter for rein. I tillegg berører det avsatte området flytt og trekkvei 
for rein. Dette fremkommer ikke i kart, men det ble tatt opp i møte kommunen hadde med 
distriktet og fylkesmannen i juni 2017. Kommunen vurderer området til å ha middels negativ 
konsekvenser for reindriften i området. Tiltaket berører reindriftas særverdiområder, samt 
vinterbeiter for rein. Vinterbeiter er minimumsfaktor i Hjertind reinbeitedistrikt. Det er ikke 
ønskelig med flere hytter og mer ferdsel i området. Det antas at behovet for boliger kan 
dekkes i allerede avsatt boligfelt og i LSB7. 
 
Arealet må tas ut av planen og avsettes som LNFR-område.  En eventuell utbygging bør 
presiseres mer i forhold til omfang og lokalisering av de ulike formålene. 
 
 
N2 Bebyggelse og anlegg, Espenes.  
Forslaget vil føre til nedbygging av dyrkbar mark av god kvalitet og med gode driftsforhold.  
På begge sider av det foreslåtte arealet er det dyrket mark.  Det kan reises spørsmål om 
kommunens ambisjon og et næringsareal bør lokaliseres et annet sted.  Det bør vurderes om 
deler av arealet skal avsettes som LNFR og gå inn i landbrukets kjerneområde som en 
dyrkingsreserve.  Arealet er av svært god kvalitet, og det er ikke lagt fram momenter som 
tilsier at landbruksinteressene skal vike til fordel for andre samfunnsinteresser. 
 
 
R1 Råstoffutvinning, Evertmoen 
De foreslåtte utvidelsene ligger i tilknytning til et større massetak.  Kommunen har ikke gjort 
rede for behovet for den foreslåtte utvidelsen, og avklart om det eksisterende massetaket vil 
dekke behovet for grusressurser i en overkommelig fremtid.  Det går heller ikke fram av 
plandokumentene i hvilken grad det gamle massetaket er tilbakeført og satt i ny 
landbruksproduksjon, enten som skogsmark eller som dyrket mark. Tilbakeføringen har vært 
et sentralt tema i tidligere drøftinger med regionale landbruksmyndigheter. 
 
Det foreslåtte arealet er lettdrevet dyrkbar skogsmark som må sikres som en dyrkingsreserve.  
Det er ikke lagt fram momenter som tilsier at landbruksinteressene skal vike til fordel for 
andre samfunnsinteresser. Arealet må avsettes som LNFR-område for å sikre 
landbruksinteressene og jordvern. 
 
 
FT2 Fritids- og turistformål, Mikkebostad 
Arealet er i sin helhet dyrket mark i drift med gode driftsforhold. Det er ikke lagt fram 
momenter som tilsier at landbruksinteressene skal vike til fordel for andre samfunnsinteresser. 
Arealet må avsettes som LNFR-sone. En utbygging vil være i strid med nasjonale mål for 
jordvernet. 
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Dersom det skal etableres en turistvirksomhet i denne delen av kommunen, må 
utgangspunktet for en satsing være at den dyrkede marka sikres.  Videre må hensynet til 
strandsonevernet og allmennhetens adgang til strandområdet i denne delen av kommunen 
ivaretas. 
 
 
I2 leirduebane, Evertmoen 
Det foreslåtte arealet er lettdrevet dyrkbar skogsmark som må sikres som en dyrkingsreserve.  
Det er ikke lagt fram momenter som tilsier at landbruksinteressene skal vike til fordel for 
andre samfunnsinteresser. Arealet må avsettes som LNFR-område for å sikre 
landbruksinteressene. 
 
Formålet bør kunne dekkes innenfor eksisterende skytebane, evt at det foreslås en ny 
begrenset utvidelse.  
 
 
LSB2 spredt boligbygging i LNFR, Faksfjord 
Det er inntegnet to områder i KU-en. Den østlige delen av LSB2 vil berøre verneprosessen, 
noe kommunen er gjort oppmerksom på i e-post datert den 22.03.18. Ovenfor kraftlinja har 
Fylkesmannen gitt endelig tilråding til Miljødirektoratet om vern av Grønlikollen (tidligere 
kalt Kastnesåsen) naturreservat. Skogreservat skal etableres gjennom en frivillig vern-prosess 
i løpet av 2018. I arealplanen må det nevnte området avsettes som LNFR med hensynssoner 
iht pbl § 11-8, d: «Båndlegging etter lov om naturvern». Boligbygging vil være i strid med 
nasjonale interesser. 

 
Det vestligste boligområdet i KU er tenkt nedenfor vegen. Et område registrert som 
Slåttemark (forhenværende) og eller Sørberg/sørskrent er kartlagt og verdisatt til verdi viktig 
B. Området er artsrikt og med vamekjære arter.. Området har litt overlapp på det foreslåtte 
skogvernområdet i vest. Av hensyn til skogvernet bør også dette arealet tas ut av planen, 
alternativt reduseres slik at naturkvalitetene sikres i samsvar med verneprosessen. 
 
 
SB Spredt boligbygging i LNFR, Sæter 
Av hensyn til jordvern. Må bredden på korridoren smales inn.   
Området er i sin helhet dyrket mark egnet for moderne maskinell drift.  Jodvernet må veie 
tungt, samtidig somn hensynet til distriktsbosetting må ivaretas.  Jordvern kan derfor vike, 
men avgangen av dyrket mark må begrenses mest mulig. 
 
 
SB6 spredt boligbygging i LNFR, Furstrand 
Området er delt i to, og den vester delen ligger på dyrket mark med gode driftsforhold. 
 
Det vestre området må avsettes som LNFR område av hensyn til jordvern og 
landbruksinteressene. Det er ikke lagt fram momenter som tilsier at landbruksinteressene skal 
vike til fordel for andre samfunnsinteresser. En omdisponering vil være i strid med nasjonale 
mål for jordvern. 
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SF1 spredt fritidsbebyggelse i LNFR, Hompan. 
I reindriften er området benyttes til flere årstidsbeiter, vårbeiter, høstvinterbeiter og 
vinterbeiter. Fylkesmannen ønsker at det tas særskilt hensyn til plassering av hytter i dette 
området. Ved sist revisjon ble det forutsatt at utbyggingen av området skulle gjennomføres på 
en slik måte at reindrifts interessene ble ivaretatt og at det ble utarbeidet en plan for omfang 
og plassering. Dette er ønskelig med tanke fremtidig utnyttelse av området slik at det ikke blir 
en «bit for bit» bygging av hytter langs en eksisterende skogsbilvei. Mrk!! 
 
 
SF2 spredt fritidsbebyggelse i LNFR, Sørfjorden. 
Området mellom Faksfjorden og kommunegrensa mot Salangen benyttes som vår, sommer, 
seinhøst og vinter. Spesielt vinterstid kan dette være svært viktige områder. Vinterbeiter 
karakteriseres som minimumsbeiter. Dvs. det beitet som avgjør distriktets øvre reintall. Dette 
gjorde distriktet og daværende sektormyndighet, områdestyret for Troms reinbeiteområde, 
kommunen oppmerksom på. Områdets viktighet fremkommer også i distriktets uttalelse hvor 
de ber kommunen ta dette området ut av arealplanen. Området er i kommunens 
«verdivurdering» gitt -2, middels negativ verdi.  Arealet må avsettes som LNFR-område. 
 
 
GS1 Gang- og sykkelveg  Brøstadelva - Finnlandsnes.  
Det bør vurderes om det kan etableres gang-og sykkelveg på fyllingen over til det statlig 
sikrete friluftsområdet Finnlandsholmen og til Dyrøy båtforenings båthavn. Det er da kanskje 
behov for mer utfylling/bredere veg for sikker adkomst for f.eks barn som sykler alene. 
 
 
BFT1 Sandvika Fritids og turistformål Sandvika 
Viktig at strandområdene ikke bygges ned.  Østre del av strandområdene er svært viktig 
naturtype bløtbunnsområder i strandsonen, som innehar verdi for vadefugl ved næringstilgang 
mv.  
 
 
BA3 Laukeberget 
Hotellet vil etablere seg midt mellom de to viktigste badeplassene i kommunen. Det er viktig 
at disse ikke privatiseres. 
 
 
 
PLANBESKRIVELSE 
Kommunen har utarbeidet en god planbeskrivelse som gir gode koblinger med 
kommuneplanens samfunnsdel.   
 
Det er en klar målsetting om å sikre primærnæringene, reindrift og landbruk, samtidig som 
hensynet til bosetting ivaretas. Lokalisering og omfang av ulike formål støtter godt opp om 
dette målet.  
 
Kommunen har gode jord- og skogressurser og det er en klar målsetting om å ivareta 
grunnlaget for stedbunden næring.  Kommune har gjort en god jobb med «Landbrukets 
kjerneområder» og har avsatt disse i samsvar med «Regional landbruksplan». Kartfestingen 
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vil synliggjøre de sentrale driftsarealene i kommunen og gi bedre forvaltningsgrunnlag for 
både landbruks- og byggesaksforvaltningen. 
 
Kommunen må gå gjennom navnsetting og nummerering i tabell 5.8 slik at tabellen og KU-en 
er lik. 
 
Fylkesmannen kan slutte seg til Planbeskrivelsen og har ingen vesentlige merknader. 
 
 
 
PLANBESTEMMELSER 
Fylkesmannen kan i hovedsak slutte seg til bestemmelsene, men det er deler av 
bestemmelsene som må omarbeides for å ivareta nødvendige forvaltningskrav.  
Fylkesmannen kommenterer kun de bestemmelsene som må justeres, og forutsetter at 
kommunen retter opp disse opp. Dette er en teknisk innsigelse, som ikke er gjenstand for et 
kommunalt skjønn.   
 
Det er angitt hvilke paragrafer i plan- og bygningsloven som bestemmelsene bygger på.  Dette 
er en viktig opplysning som letter forståelsen av bestemmelsene. 
 
2.1 Plankrav 
Kommunen bør liste opp alle nye områder med plankrav i retningslinjene.  Det vil klargjøre 
for alle hvilke områder som er gjenstand for dette vilkåret.  Det bør også utarbeides en 
liste/tabell over hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde og dermed vil gjelde foran 
kommuneplanens bestemmelser.  
 
2.2. Unntak fra plankrav. 
Punkt b)bolig, c)fritidsbebyggelse og d)næring gjelder bestemmelser for spredt utbygging i 
LNFR for bolig, hytter og næring. Vilkårene må flyttes til punkt 6 som angir utbygginger i de 
nummererte LNFR-områdene.  Det er et vilkår at omfang og lokalisering er konkret angitt for 
hvert område. 
 
Fylkesmannen har ikke merknader til lokaliseringskriteriene, men vil anbefale at det angis 
presist antall enheter for hvert område. 
 
Punkt e) dispensasjon skal angis som en retningslinje og ikke som en bestemmelse.  Det er 
informasjon om hvilke momenter kommunen skal vektlegge ved enkeltsøknader som ikke er i 
samsvar med plankartet. 
 
 
3.1 Boligformål. 
For å anvende § 11-10 må områdene konkret angis hvor de aktuelle vilkårene skal gjelde. 
Områdene må avsettes i plankartet med nummer og navn. 
 
Fylkesmannen har ellers ikke merknader til de aktuelle vilkårene som listes opp. 
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3.2 Fritidsbebyggelse 
For å anvende § 11-10 må områdene konkret angis hvor de aktuelle vilkårene skal gjelde.  
Områdene må avsettes i plankartet med nummer og navn. 
 
Fylkesmannen har ellers ikke merknader til de aktuelle vilkårene som listes opp. 
 
 
3.3 Fritids- og turistformål 
«Situasjonsplan» er ikke en plantype forankret i plan- og bygningsloven.  Det er derfor en 
uklarhet mellom kommunens krav og vilkår til en mulig utbygging.  
 
 
5.1 Friområder 
«Situasjonsplan» er ikke en plantype forankret i plan- og bygningsloven.  Det er derfor en 
uklarhet mellom kommunens krav og vilkår til en mulig utbygging.   
 
 
6. Landbruk-, natur og friluftsområder samt reindrift. 
Dette kapittelet må justeres i samsvar med kommentarene til punkt. 2.2.  Lokalisering og 
omfang for spredt utbygging i LNFR må innarbeides i bestemmelsene knyttet til de ulike 
formålene, bolig, fritidsboliger og næring. 
 
 
7.1 Byggeforbud langs sjø og vassdrag. 
I 2. avsnitt må kommunen tydelig angi hvilken landbruksvirksomhet som skal være tillatt i 
100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, jfr. Pbl. § 11-11 nr. 4.  Fylkesmannen anser at 2. 
avsnitt angir kommunens intensjon, men anbefaler at virksomheten for primærnæringene 
angis mer utfyllende med angivelse av nevnte paragraf i pbl.  
 
«100-metersbeltet langs sjø og vassdrag» må også angis i plankartet som et eget formål, jfr 
pbl § 1-8.  Kommunen har angitt bredde i teksten, men sonen må også avsettes i kart. 
. 
 
 
PLANKART 
Statens kartverk Troms har tatt en SOSI-kontroll av plankartet.  Kommentarer og tekniske 
anvisninger sendes over i egen fil.  Kommentaren for Statens kartverk er ikke egnet for å 
legges inn i dette tekstdokumentet. 
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AVSLUTNING  
Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med 
planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Elisabeth Vik Aspaker  
fylkesmann  

 

  
Per Elvestad 
plandirektør  

 
 
 
Kopi til: 
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø 
Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund 
Statens vegvesen region Nord, Postboks 1403, 8002 Bodø 
NVE Region Nord, Kongens gate 14-18, 8514 Narvik 
 
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Mellomveien 40 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9007 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Andreas Schultz Olsen / 

77617291 

18/129577-4 2018/317-9 20.08.2018 

     

      

Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2029 for Dyrøy kommune - 

Plandokumenter til offentlig ettersyn og Høring 

Viser til oversendelse datert 30.05.2018 vedrørende offentlig ettersyn av kommuneplanens 

arealdel for Dyrøy kommune 2018-2029.. 

 

Vår rolle 

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks- 

og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig sektoransvar på vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

Planen håndteres etter «Samordningsrutinen» hvor Fylkesmannen skal samordne innsigelser 

fra regionale statlige fagmyndigheter og eventuelt avskjære en innsigelse fra en regional 

statlig faginstans. 

 

Arealplanens hovedformål er å følge opp visjon og mål fra kommuneplanens samfunnsdel: 

«Dyrøy skal være en attraktiv kommune som skal legge til rette for bosetting og 

næringsutvikling».  

 

Statens vegvesen har følgende innspill til planforslaget som er lagt ut på høring; 

Nye områder for bebyggelse og/eller anlegg 

I forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune legges det opp til flere nye tiltak 

og utbyggingsområder. Før utvikling av disse områdene kan igangsettes skal det, slik 

Statens vegvesen har forstått, utarbeides og foreligge vedtatt reguleringsplan eller 
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områdeplan. I prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan for de enkelte 

utbyggingsområdene vil Statens vegvesen komme tilbake med krav knyttet til blant annet 

byggegrense, adkomst, ivaretakelse av myke trafikanter, trafikksikkerhet også videre. 

 

Spredt boligbygging 

Statens vegvesen anbefaler en restriktiv politikk når det gjelder etablering av boliger i 

områder der det er mangelfull infrastruktur. Det er særlig hensynet til trafikksikkerhet og 

trygg skoleveg som gjør oss betenkt. Behov for bedring av vegnettet, bygging av nye gang- 

og sykkelveger, kollektivtilrettelegging, belysning, nedsetting av fartsgrenser osv. vil være 

en naturlig konsekvens av økt spredt boligbygging. 

 

Gang- og sykkelveg 

I bestemmelsen er det listet opp flere strekninger langs fylkesvegnettet hvor man har lagt 

inn framtidige gang- og sykkelveg. Statens vegvesen viser til at alle utbyggingsplaner må 

innarbeides i Regional transportplan og Handlingsprogram for finansiering. 

 

Veglister  

I forbindelse med lokalisering av utbyggingsområder/ større anlegg som vil generere 

tungtrafikk vises det til veglistene. Her ligger opplysninger om vegens tillatte bruksklasse 

sommer og vinter, tillatt totalvekt og dimensjon på kjøretøy. Dette er en viktig premissgiver i 

kommunens arealdisponering. 

 

Statens vegvesen har ingen flere innspill til kommuneplanens arealdel. 

 

Plan - og forvaltning - Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Olsen Andreas Schultz 

Rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

 

38



39



40



41



Fra: Berit Nikolaisen (beriniko@online.no)
Sendt: 16.08.2018 01:03:27
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Innspill arealplan
Vedlegg: 
Kommer med noen innspill til arealplanen:
‐ Det bør settes av areal til framtidig utvidelse av kirkegårdene, spesielt på Brøstad, men også gjerne Moen
og Holm.
‐ Nedslagsfelt til vannverket på Vinje bør kanskje skraveres ut.
‐ Heimly bygdetun i Bjørkebakken kunne også vært merka slik som Kastnes bygdetun
‐ Kvalnes og Gjeskevik bør merkes som friluftsområder
Jeg kan komme bortover å vise på kartet om ønskelig.
 
Berit Nikolaisen, Vinje
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Region Kystverket Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 
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Deres ref.: 
2018/317-9 

Vår ref.: 
2018/1966-4 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Jannicke Røren 

Dato: 
23.07.2018 

Uttalelse fra Kystverket - Offentlig ettersyn og høring - Kommuneplanens 
arealdel 2018-2029 - Dyrøy kommune - Troms fylke 
Vi viser til Deres brev datert 30.05.2018 vedrørende overnevnte. Dyrøy kommune legger 
kommuneplanens arealdel 2018-2029 ut på offentlig ettersyn og høring. Planforslaget 
gjelder landområdene i kommunen.  
Kystverket forutsetter at sjøarealene i kommunen blir en integrert del av kommuneplanens 
arealdel (KPA). I den forbindelse er det viktig at dette blir en plan som er fremtidsrettet, 
avklarer arealbruken og gir en forutsigbar arealforvaltning.  
Dyrøy kommune deltok i det interkommunale samarbeide Kystplan Midt- og Sør-Troms og 
vedtok kommunens kystsoneplan oktober 2015. Denne planen er ikke nevnt i 
plandokumentene og er heller ikke en del av arealplankartet for Dyrøy kommunes 
landområder. Det er kun kystplanen fra 2002 som blir nevnt et sted i planbeskrivelsen.  
Kystsoneplanen er heller ikke nevnt under "Lokale føringer" i planbeskrivelsen. Kystverket 
Troms og Finnmark ser derfor ikke sammenhengen mellom KPA og kystsoneplanen og 
forventer at Dyrøy kommune belyser denne sammenhengen mellom KPA, kystsoneplan 
vedtatt i 2015 og pågående revidering av Kystplan Midt- og Sør-Troms. 
Kystverket Troms og Finnmark har videre ingen merknader til planen og ønsker lykke til 
videre med arbeidet.  
 

Med hilsen 
 
 
 
Liisa Himanka 

 
 
 
 
Jannicke Røren 

fungerende regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Eksterne kopimottakere: 
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Troms og Finnmark
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KOMMUNEPLANS AREALDEL 2018/2029 
 
Hjerttindreinbeite distriktet går i mot SF2 Sørfjord/nervatnet. Området er viktig høst-vinter, vinter-
og vår beite. Vinter beite situasjon for hjerttind er svært vanskelig fortiden på grunn av manglende 
reinbeitekonvensjon, derfor blir gjenverende vinterbeite områder svært viktig for hjerttindreinbeite 
distrikt. I området rundt Storvatn er det ofte gode vinterbeiter når beitene på fjellet er låst og er 
derfor særs verdifullt. Distriktet ber om at SF2 Sørfjord/Nervatn strykes fra arealplan.  
 
Mvh Hjerttind Reinbeitedistrikt ved Ante Johan Oskal
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Fra:                                    Rakel Jensen
Sendt:                                fredag 13. oktober 2017 12.11
Til:                                      Dyrøy kommune postmottak;Marit Alvig Espenes;Erla Sverdrup
Cc:                                      Per Jensen;Levi Jensen;Ann Brith Jensen
Emne:                                Ad. forsterkning av vannledning i Brøstadbotn sentrum
Vedlegg:                           11.10.2017. Vannledningskart med inntegnet forslag til ny vl.trase Brøstadbotn 
sentrum.pdf

Til Rådmann og Ordfører i Dyrøy kommune,
 
Vi har fått kjennskap til at det i forbindelse med planer om forsterkning av eksisterende vannledning i 
Brøstadbotn sentrum også er foreslått en ny trasé for vannledningen, se vedlagt kartutsnitt hvor dette 
fremkommer. Vi har i tillegg vært i kontakt med Svein Eriksen i Sweco for å få bekreftet forslag til endring 
av trasé. Vi er klar over at dette foreløpig bare er et forslag, men da dette er av svært stor betydning for 
oss ønsker vi å være i forkant før kommunen går videre med dette forslaget. I følge vedlagt kartutsnitt vil 
ny trasé gå over betydelig deler av tomten til Demas. Dersom forslag til endring av traseen blir en realitet 
må det graves langs hele tomten til Demas som vender opp mot utleiebygget og fotballbanen samt tvers 
over tomten som vender mot lokalene til Teknisk Enhet. Dette vil medføre en stor inngripen i Demas` 
naturtomt og ikke minst i steinlagt gårdsplass med tilhørende belysning. Vi i Demas bruker og har brukt 
svært mye tid og ressurser på våre utearealer. Dette fordi vi ønsker å gjøre vårt for at sentrum av 
Brøstadbotn skal se både pent, ryddig og ordentlig ut. Til informasjon har vi benyttet over 9 MNOK på 
utearealene våre i Brøstadbotn sentrum. En endring av traseen som går over vår tomt slik det er skissert 
i vedlegget vil, slik vi ser det, ødelegge mye av det vi har brukt enormt med tid og penger på å få til – og 
vi vil derfor gjøre alt vi kan for å forhindre at dette skjer da det vil bli både kostbart og arbeidskrevende å 
få det tilbake i den stand det er i dag.  
 
Vi har forståelse for at Dyrøy kommune har behov for økt kapasitet og at eksisterende vannledning må 
forsterkes, men vi må be om at det lages nye forslag der vannledningen ikke går langs og rett over den 
opparbeidede industritomten til Demas. Arealer er det nok av i Dyrøy og det bør være tungtveiende 
argumenter som legges til grunn dersom man i fremtiden ikke kan bruke eksisterende trasé eller en trasé 
som ikke vil medføre så betydelige økonomiske og ødeleggende konsekvenser for Demas` og sentrums 
utearealer som vedlagte forslag vil medføre.  
 
Vi ber om rask tilbakemelding på hvor realistisk overnevnte forslag til endring av trasé til vannledning er 
– og hvilke tungtveiende argumenter som ligger til grunn for at ny trasé er foreslått lagt over store deler 
av industritomten til Demas.  
 
 
Med vennlig hilsen/Best Regards
 

Rakel Jensen
Business Controller Hovedkontor Brøstadbotn og Avdeling Øst, Eggemoen

e-post: rakel@demas.no
tlf.: +47 77 18 91 35
mob.: +47 976 47 678

web: www.demas.no | e-post: demas@demas.no
tlf.: +47 77 18 91 00 | faks: +47 77 18 91 30
adr.: Demas AS, avd. Øst, Flyplassveien 31, 3514 Hønefoss
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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 

 

 
 DEMAS AS 

Tverrveien 27 
9311  BRØSTADBOTN 
 
Att.: Business Controller Rakel Jensen 

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

 
2017/1048 
Øystein Rørslett 
 
M03 
 
09.11.2017 

 
 

Vannledning i Brøstadbotn sentrum - svar på henvendelse i e-post 13.10.2017 

Vi viser til Deres henvendelse i nevnte e-post 13.10.2017 og vedlagte kartskisse hvor 
eksisterende vannledninger og kummer var inntegnet etter befaring. I tillegg var det dratt en tykk 
tusjstrek benevnt «ny vl.trasé». 
 
Kartskissen er et internt arbeidsdokument i første fase av planleggingen av en ny forsterket 
vannledning i Brøstadbotn sentrum. Den unøyaktige tusjstreken er ment å illustrere at en naturlig 
trasé for vannledningen kan være å følge den kommunale veien (veigrøft eller veiskulder). Det er 
vanlig løsning i tettbygde områder, men det vil naturligvis være mulig å holde seg på utsiden av 
private eiendommer. 
 
Det presiseres at planleggingsarbeidet nettopp er påbegynt og at ingen beslutninger er tatt på 
nåværende tidspunkt. Deres henvendelse vil inngå som et innspill til planleggingsprosessen. 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Øystein Rørslett 
fungerende rådmann 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Øivind Fossli (Oivind.Fossli@mattilsynet.no)
Sendt: 16.11.2018 10:51:35
Til: Ragnvald Tollefsen
Kopi: Margareth Bergesen

Emne: Spørsmål angående hensynssoner arealplan
Vedlegg: 
Hei. Viser til telefon forrige uke. Lovte å sende epost denne uken.
 
Dette gjelder settefiskanlegg i Sørfjorden, og vannkilden. Bedriften bruker kilden til drikkevann for de ansatte,
mens hovedbruken er selvfølgelig til smolten. Siden vannet også brukes til drikkevann, så blir det definert som et
vannverk. Jeg kjenner ikke til vannverket, men det vil være naturlig for meg å ta en befaring i løpet av neste år,
siden jeg jobber med drikkevann.
 
Har pratet kort med Margareth som jobber med fiskehelse, og hun sier det vil være strengere regler på
drikkevannsområdet i forhold til vannkvaliteten til smolten. Dog skal også smolten få godt vann.
 
Mitt svar vil være at det må være hensynssoner også rundt denne vannkilden, siden det defineres som en
drikkevannskilde. Vi i Mattilsynet ønsker hensynssoner eventuelt klausulering rundt alle vannkilder. Noen ganger
pålegger vi det, andre ganger oppfordrer vi til det ved uttalelser i plansaker. Det er selvfølgelig forskjell mellom
vannverkene. Ved et stort vannverk med mange abonnenter vil fokuset vårt være større for å få dette i orden.
Siden dette vannet også brukes til smolt, så tenker jeg at det også er et godt argument for å ha hensynssone.
 
Med vennlig hilsen
 
Øivind Fossli
seniorinspektør/næringsmiddelteknolog
Mattilsynet, Avdeling for Troms og Svalbard, seksjon fisk og mat.
Kontorsted Finnsnes.
Telefon:22 77 87 76 mobil:95 11 40 90
Besøksadresse: Sjøgata 39, 9300 Finnsnes
 
Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no
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