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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 06.06.2019 

 

 
Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll KS 11.04.19 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 26/19 13.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Møteprotokollen av 11.04.19 godkjennes. 

Kort sammendrag 
Møteprotokollen fra møte i kommunestyret 11.april 2019 er tilgjengelig elektronisk på 
kommunens nettside: 
 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4469999.296.kiz7n7bbbbpns7/KS_Protokoll_19041
1.pdf 

Saksutredning 
 

Administrasjonens vurdering 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 
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9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
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 Kommunestyret 

 
   
 
 

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

 
2019/439 
Aud Moan Kastnes 
 
 
 
29.05.2019 

 
 

Årsrapport / Årsregnskap 2018 - Skatteregnskapet i Dyrøy 

 
Herved oversendes årsrapport med regnskap for 2018 samt årsrapport fra Midt-Troms 
arbeidsgiverkontroll. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Aud Moan Kastnes 
Skatteoppkrever 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
Hålogaland revisjon as    

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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  Foto 22.1.18 av Gøril Olsen
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Innledning 
 
Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr. 1 utarbeide en årsrapport i 
samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. I henhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren 
også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten. 
 
Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er 
ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret. 
  

1.    Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 
1.1 Skatteoppkreverkontoret – organisering, ressurser og kompetanse 
Organisering 

Dyrøy kommune er organisert som en to-nivå kommune med egne enheter.  
Økonomikontoret har 3 stillinger ved kontoret.  Økonomileder er også en del av den øverste 
administrative ledergruppa i kommunen. 

Skatteoppkreverfunksjon er administrativt underlagt økonomiavdelingen og den faglige biten er 
underlagt Skatt Nord. 
 
Regnskapskontrollør er faglig underlagt skatteoppkreveren. 
 
De skatterelaterte oppgavene utføres av Aud Moan Kastnes som også har den formelle 
skatteoppkreverfunksjon. Ved fravær utføres daglige regnskapstransaksjoner av May Ludvigsen, 
alternativt av skatteoppkreveren i Sørreisa.  
For attestasjon og anvisning i Sofie er det 3 personer med tilgang hvorav 1 gjennom 
kommunesamarbeid.  For autorisering i bank er det 2 personer.  
 
Ressurser 
 
For 2018 er det 0,6 årsverk ved skatteoppkreverkontoret som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen.   
 
Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk per område 
 Årsverk %-andel 

fordelt 
Skatteregnskap 0,20 33 %           
Innfordring  0,25 42 % 
Arbeidsgiverkontroll  0,10 17 % 
Administrative oppgaver 0,05 8 % 
SUM 0,60 100 % 

 
Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse 
 
Arbeidssituasjon ved kontoret har også for 2018 hatt innvirkning på skatteoppkreverfunksjon fordi 
kontoret bare var bemannet med 2 stillinger i halvparten av året.. 
Gjensidig samarbeidsavtale med Sørreisa kommune står fortsatt ved lag. Avtalen har i veldig liten grad 
vært benyttet dette året. 

1.2 Internkontroll  
 
Kontoret har ajourført bare deler av Rutinebeskrivelse i 2018. Stabilitet og god oversikt gir delvis bra 
interkontroll men stor arbeidsbelastning kan til tider være svekkende. En fast avtale med annen 
skatteoppkrever, samt et godt samarbeid med de andre kommunene i MTAK, gjør at det ikke blir et 
stort problem dersom et plutselig frafall skulle skje. 
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1.3 Skatteutvalg 
 
Det er ikke behandlet saker til skatteutvalget i 2018. 

1.4 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 
 
Skattekontoret har ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 2018.  
Det er imidlertid gjennomført kontorkontroller med følende pålegg: 

 Manglende periodisk avvikskontroll for 2015 og 2016 med tilhørende brudd på 
forretningsreglene 184, 185 og 200. 

 Manglende eller for sjelden foretatt kontroll på innleverte A-meldinger 2015-2017. 
 Pålegg om ajourhold av skriftlige rutiner og anmerkning for manglende utarbeidelse av 

Virksomhetsplan 2018 som skulle vært gjennomført innen 1. mars 2018. 
 
Kontoret har gitt sitt svar og vist til at avstemminger som var foretatt tidligere ikke hadde gitt differanser. 
Fram til april i 2017 manglet det på kjennskap til de nye rutinene som skulle avdekke differanser og de 
to avvikene som var på grunnlag for arbeidsgiveravgift, var så små at de ikke ble tatt opp til endring. 
Kontrollmyndigheten har fått tilsendt noen oppdaterte rutiner som var forspurt. 
For øvrig ble rapporten tatt til etterretning. 
 

2.    Skatteregnskapet 
Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse, 
behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.   

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet 
 
Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet for 2018 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med 
gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.   
 

2.2 Vurdering av skatteinngangen 
 
Det vedlagte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsåret 2018. 
 
Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår 

      2017 2018 Økning 2017/2018 

Sum innbetalt skatter og avgifter 87 882 085 92 547 439 4 665 354 
 
Økning på 565 tusen (0,53 %), er en liten økning i forhold til forrige år der økningen var 4,9%.  
 
Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 
 

År Kommunens 
andel 

Økning/            
Nedgang (-) 

Budsjett Diff.  Budsjett /  
regnskap 

2017 23 986 153 1 284 149  23 257 000  729 153 

2018 25 457 144 1 470 991  24 726 000               731 132 
 

Kommunens andel økte med 6,1% som er 0,4% høyere enn økningen i 2017.  I forhold til kommunens 
budsjett ble det en økning på 3%. 
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2.3 Margin 
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal 
skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som 
margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning. 
 
Tabellen under viser marginavsetning for inntektsårene 2017 og 2018. 
 

 
per 31.10.2018 

(inntektsåret 2017) 
per 31.12.2018 

(inntektsåret 2018) 
Innestående margin 1 285 285 9 337 590 
For mye avsatt margin 1 285 282  
For lite avsatt margin   
Prosentsats 12% 12% 

 
 
Kommentarer til marginavsetningen 
 
For mye avsatt margin for 2017 ble nesten 1,3 mill.  Det tilsvarer en nedgang på 0,9 mill i forhold til 
2016. 
Kommunens andel av for mye avsatt margin utgjorde ca 390 tusen.  Fordelingsprosenten ble ikke lagt 
fram til politisk behandling i 2018 og ut fra den store nedgangen for 2017 foreslås marginprosenten å 
stå uendret på 12%, 
 
 

3.    Innfordring av krav 
I henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter 
forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal 
skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan 
skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet 
som forholdene tillater. 
 

3.1 Restanseutviklingen 
 
Totale restanser og berostilte krav 
Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2018 og 2017, samt endring fra i fjor for restanse 
og berostilte krav.  

Skatteart 

 
Restanse 
31.12.2018                  

 
Herav 
berostilt 
restanse 
31.12.2018 

 
Restanse   
31.12.2017                 

 
Herav 
berostilt 
restanse 
31.12.2017 

 
Endring i 
restanse 

 
 

Reduksjon 
(-) 

Økning (+)                   

 
Endring i 
berostilt 
restanse  

 
Reduksjon 

(-) 
Økning (+)                   

Sum restanse 
 pr. skatteart 

1 875 906 0 1 568 157 0 + 307 749 0 

Arbeidsgiveravgift  400 0 6 269 0 -5 869 0 
Artistskatt 0 0 0 0 0 0 
Finansskatt 0 0 0 0 0 0 
Forsinkelsesrenter 246 259 0 151 175 0  + 95 084 0 
Forskuddsskatt 0 0 0 0 0 0 
Forskuddsskatt 
person 

545 783 0 358 159 0 + 187 624 0 

Forskuddstrekk  1 603 0 5 714  -4 114    0 
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Gebyr 0 0 0 0 0 0 
Innfordringsinntekter 14 363 0 19 671  -5 308                   0 
Inntekt av summarisk 
fellesoppgjør 

0 0 0 0 0 0 

Kildeskatt 0 0 0 0 0 0 
Restskatt 15 701 0 42 802 0 -27 101 0 
Restskatt person  839 794 0 838 139 0 + 1 655                   0 
Tvangsmulkt 212 003 0          146 228 0  + 65 775 0 
Sum restanse 
diverse krav 

1 875 906 0 1 568 157 0 307 749 0 

Diverse krav 0 0 0 0 0 0 
Sum restanse 
pr. skatteart 
inkl. diverse krav 

1 875 906 0 1 568 157 0 307 749 0 

 
 
Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser  
 
Tabellen viser en total økning i restansemassen på 307 749 i motsetning til 2017 der det var nedgang 
på 154 tusen.  Økningen antas å være skjønnsfastsatt forskuddsskatt person og tvangsmulkt på 
avslutta foretak.  Disse restansene kan bli vanskelig å få innkrevd. 
 
Restanser eldre år  
 
Tabellen viser totale restanser eldre år og restansene på restskatt person for de samme årene.  

Inntektsår Sum restanse (debet) Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2016 277 721 113 441 
2015 197 753 197 753 
2014 1 591 0 
2013 – 1998 599 254 317 635 
 1 076 319 ---------------------------------- 

 
 
Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år 
 
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2018 = en skatteyter med restskatt, forsinkelsesrente og gebyr for 
perioden 1998 til 2004. Konkurs er avsluttet i 2010. 
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2018: kr 197 709. 
 
Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten Restanseliste – forelda krav dato t.o.m. 31.12.2018.  
Som tabellen viser så er den høyeste restansen i tidsrommet 1998 – 2013. Denne restansen er 
redusert med 150 tusen i forhold til forrige år. Foreldet restanse vil føres bort i 2019.  Resterende beløp 
gjelder et veldig lite antall skatteytere hvor det for øyeblikket bare er innbetalingsaktivitet fra halvparten. 
For nyere restanser har vi 2-3 skatteytere hvorav en utland. 
 
Det er avskrevet skatterestanse for avsluttet gjeldsordning med kr 466 tusen og konkurs med kr 12 
tusen. 

3.2 Innfordringens effektivitet  
 
Vurdering av resultatet pr. 31.12.2018 (Tabellen er sakset fra resultatrapp pr 31.12.18 til kontrolletaten) 
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Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat 
 
Det er ikke aktiviteten som er årsaken til manglende oppfylling av resultatkravet for restskatt og 
forskuddsskatt.  Det er ikke så mange alternativ som kan gi bedre resultat på siste punkt i statistikken. 
Det har vært avholdt 2 utlegg med resultat «intet til utlegg» Ingen tvangssalg eller konkurs. 
 
Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen 
 
Året 2018 ble veldig likt år 2017 med hensyn til bemanningen ved økonomiavdeling. Det vurderes å 
midlertidig kjøpe hjelp fra annet SKO-kontor. 
 
Omtale av spesielle forhold 
 
Kontoret har også i 2018 hatt serviceavtale for skatteetaten og har i den sammenheng bistått med 
informasjon og veiledning til både innenbygds- og utenlandske skatteytere. 
 

3.3 Særnamskompetanse 
 
Kompetansen er viktig i forhold til at man kan være raskt ute med tiltak der dette viser seg å være 
nødvendig. 
 

4.   Arbeidsgiverkontroll 
 

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen  
 
Dyrøy kommune deltar i interkommunalt samarbeid når det gjelder arbeidsgiverkontrollen.  Til sammen 
er det nå 7 kommuner som er tilsluttet ordningen.  Vår andel av stillingen til kontrollørene brukes til 
stedlig kontroll hos arbeidsgiverne.  I tillegg utføres det også en del kontormessige kontroller 

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller 
 
Antall planlagte kontroller for 2018 var 2. Dette utgjør ca 4,5% av totalt antall opplysningspliktige i 
kommunen. 
 
Antall gjennomførte kontroller i 2018 var 0. Dette utgjør 0 % av totalt antall opplysningspliktige i 
kommunen.  
 
Antall gjennomførte kontroller i 2017 var 2.  
 

4.3 Resultater fra kontrollene 
 
Ingen kontroll, ingen resultat 
Det vises til godkjent samlet rapportering for hele ordningen (alle kommunene). 

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten 
 
I 2018 har MTAK vært med på kunnskapskontroller som er en analysekontroll i regi av skatteetaten. 
Dette og det at ordningen på grunn av sykdom bare har vært bemannet med en person, forklarer 
manglende utførte kontroller. 
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Kontoret har ikke egne ressurser tilgjengelig for å utføre kontroller og det er derfor viktig at 
Dyrøy kommune er med i kontrollordningen slik den nå er planlagt sammen med 
«Senjakommunen»  
 

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører  
 
Kontrollør i MTAK har bistått nytilsatt trekkontrollør i Lenvik. 

4.6 Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak   
 
Ingen formelle informasjonstiltak mot arbeidsgivere eller regnskapskontor. Uformell informasjon skjer pr 
telefon og samarbeidet med regnskapskontoret er meget bra. 
 
 
 
 
 
 
Sted/dato:  Brøstadbotn, 23.1.2019     
 

 
_______________________________ 
Skatteoppkreverens signatur 
 
 
 
Vedlegg:  Årsregnskapet for 2018 
  Vedlegg til årsregnskapet 
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Vedlegg til årsregnskapet for 2018 
 
 
Årsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er 
innbetalt i løpet av regnskapsåret. 
 
Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten 
(skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. 
 
 
Sumlinjene i årsregnskapet: 
 

 Likvider 
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt 
kontantbeholdning. 
 

 Skyldig skattekreditorene 
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr. 31.12. 
Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar. 
 
Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene. 
Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar. 
 

 Skyldig andre 
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt 
til skattekreditorene pga mangelfull informasjon fra den som innbetaler.  
 

 Innestående margin 
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal 
det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin. 
Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.  
 

 Udisponert resultat 
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. 
 

 Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring 
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning, 
forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for 
personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, tvangmulkt samt renter og gebyrer.  
 

 Fordelt til skattekreditorene 
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i henhold til 
gjeldende fordelingstall.  
 

 Krav som er ufordelt 
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. 
 

 Videresending plassering mellom kommuner 
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap.
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 22.05.2019 

 

ÅRSMELDING FOR DYRØY ELDRERÅD 2018 
 
 

 
 
 
 

1. RÅDETS SAMMENSETNING: 

For valgperioden 2015-2019  består Dyrøy eldreråd av følgende representanter 
- 2018: 
 
Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 
1. William Melbye 1. Ronald Kristiansen 
2. Kristine Fossmo 2. Ethel Eilertsen 
3. Marius Johansen 3. Halvor Arntsen 
4. Ingjerd Johansen 4. Ingebjørg Nordmo 
5. Kjærlaug Pedersen 5. Bjørg Dahl 

 
Ved konstituering av Eldrerådet 02.12.15 ble følgende valgt til leder og nestleder: 

 
Leder: William Melbye.  Nestleder: Ingjerd Johansen. 

 
Sekretær for eldrerådet er Kine Svendsen. 

 
 

 
Dyrøy eldreråd er et rådgivende organ for det kommunale- og det politiske styringsverket i 
kommunen, og skal ha framlagt for seg alle saker av særlig interesse som vedgår de eldre i 
kommunen. 
 
Budsjett/regnskap og kommunedelplaner skal legges fram for rådet før formannskapet og 
kommunestyret vedtar disse. 
 
Eldrerådet skal gi sitt syn på saker, som det arbeides med i kommunen og i det politiske 
organet, som kan ha innflytelse på den eldre befolkningens livskvalitet. 
 
Etter intensjonen med oppretting av eldrerådene skal rådet også være en “igangsetter„ og 
“pådriver„ for å få fremmet saker som kan bedre den eldre befolkningens levekår både 
generelt og i forbindelse med spesielle saker som er under planlegging/arbeid i kommunen. 
 
Videre kan eldrerådet på eget initiativ ta opp saker som vedgår de eldre i kommunen.  
Dette er avhengig av engasjement fra de enkelte medlemmene i rådet. 
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2. BUDSJETT: 

 

3. MØTER: 

• Det har vært avholdt 5 møter i Eldrerådet, alle møter på møterom, kommunehuset: 
21.mars, 4.juni, 28.juni, 25.september og 6.november.  
 

• 13.november: fellesmøte med eldrerådene i Dyrøy og Sørreisa og råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne for Dyrøy og Sørreisa.  
 

• 15.november: fellesmøte med Dyrøy eldrerådet og Dyrøy ungdomsrådet. 
 

• Regioneldrerådet for Midt-Troms: Ingen møter i 2018. 
 

 

Møtedato: 21.03 04.06 28.06 25.09 06.11 13.11 15.11 

1.medlem William 
Melbye  X X  X X X 

Personlig 
varamedlem 

Ronald 
Kristiansen        

2.medlem Kristine 
Fossmo  X X X X X X 

Personlig 
varamedlem 

Ethel 
Eilertsen X       

3.medlem Marius 
Johansen X X X X X X X 

Personlig 
varamedlem 

Halvor 
Arntsen        

4.medlem Ingjerd 
Johansen X X  X X X X 

Personlig 
varamedlem 

Ingebjørg 
Nordmo        

5.medlem Kjærlaug 
Pedersen X X X X X X X 

Personlig 
varamedlem 

Bjørg Dahl        
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Fra administrasjon møtte følgende: 
 

Møtedato: 21.03 04.06 28.06 25.09 06.11 13.11 15.11 

Sekretær Kine Svendsen X X X X X  X 
Rådmann Tore Uthaug   X X    
Ordfører Marit Espenes  X  X    
Kommunalsjef Karl J. Olsen X X   X  X 
Rådgiver Kjell Rune Marthinsen   X     
Trine Nygård       X 

 
 
 

4. DELTAKELSE PÅ KONFERANSER/KURS: 

• 19. og 20.september: Eldrerådskonferansen 2018, Harstad. 
Følgende deltok: Kjærlaug Pedersen og Kristine Fossmo. 
 
 

 
5. SAKER 
Rådet har behandlet til sammen 7 PS saker med fattet vedtak. 
 

• PS 2/18 Omsorgsboliger ved Dyrøytunet – Innspill fra organisasjonene 
• PS 3/18 Høringsbrev Forskrift om langtidsopphold i Dyrøy kommune 
• PS 4/18 Bekymringsmelding 
• PS 6/18 Helsestasjon for eldre 
• PS 7/18 Årsmelding 2017 Dyrøy eldreråd 
• PS 8/18 Eldrerådskonferansen 2018 Harstad 
• PS 9/18 Eventuelt 
• PS 10/18 Høring av kommuneplanens arealdel 2018-2029 Dyrøy kommune 
• PS 12/18 Invitasjon til fellesmøte eldreråd og råd for funksjonshemmede i Dyrøy og 

Sørreisa 
• PS 13/18 Eventuelt 
• PS 16/18 Generasjonsarbeid i Dyrøy kommune 
• PS 17/18 Lavterskel DigiDyrøy 
• PS 18/18 Budsjett 2019 / Økonomiplan 2019-2022 
• PS 19/18 Eventuelt 
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6. HØRINGER/UTTALELSER: 

I tillegg har eldrerådet fått referert og drøftet tilsendte saker fra flere instanser. 
 

7. RÅDETS DELTAKELSE I RELATERTE PROSJEKTER/UTVALG 

- 

8. ELDRERÅDETS SATSNINGSOMRÅDER  

- 

9. ELDRERÅDETS ENGASJEMENT  

- 

10. EVENTUELT 

- 
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Fra: Marit Alvig Espenes (marit.espenes@dyroy.kommune.no)
Sendt: 06.06.2019 08:40:08
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: VS: Møtebok KomRev NORD IKS representantskapsmøte den 29.4.19
Vedlegg: 050619 - SIGNERT møtebok representantskapet 2019.pdf
Legg som referatsak til KS 13.6.
 
M
 

Fra: Post <post@komrevnord.no> 
Sendt: 5. juni 2019 14:56
Til: Per Kristian Arntzen <per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no>; Gunda Johansen
<gunda.johansen@balsfjord.kommune.no>; Torill Johansen <Torillj5@online.no>; jan.harald.jansen@gmail.com;
Rolf‐Hugo Eriksen <rolf.eriksen@vkbb.no>; Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>; 'Sisilja
Viksund' <sisilja.viksund@evenes.kommune.no>; Terje Flaaten‐Stokkan <terje@nnfa.no>; halvahan@online.no;
Christine Trones <christine.trones@hemnes.kommune.no>; Jim Kristiansen <Jim.kristiansen1917@gmail.com>;
Mona Pedersen <Mona.pedersen@karlsoy.kommune.no>; Torbjørn Larsen
<Torbjorn.larsen@kvafjord.kommune.no>; geirsk@kraftlaget.no; Svein P Pedersen <pedersen@nordtroms.net>;
Jon Eliassen <jon.eliassen@gmail.com>; 90136676@online.no; Dan Håvard Johnsen
<ordforer@lyngen.kommune.no>; Atle Andersen <atle.andersen@lodingen.kommune.no>; Elin Andersen
<elin.andersen@online.no>; Helge Lagaard <helgelagaard@gmail.com>; John Karlsen
<John.karlsen@tromsfylke.no>; Jarle Adolfsen <jaadol@online.no>; Irene Toresen
<Irene.toresen@skjervoy.kommune.no>; torbjorn.larssen@jobzone.no; Mona Sandvold
<Monasandvold@gmail.com>; Solveig Sommerseth <solveig.sommerseth@politiker.storfjord.no>; Jan‐Eirik
Nordahl <Jan‐eirik.nordahl@sorreisa.kommune.no>; Jostein Aarsund <jaarsund@yahoo.no>; Grete Pedersen
<grete.pedersen@nergard.no>; Malene Åsali Jenssen <Malene.asali@hotmail.com>; Arne Bergland
<Arne.bergland@tromsfylke.no>; Kristian August Eilertsen <Kristian.Eilertsen@tromsfylke.no>; Benjamin Arvola
Notkevich <Benjamin.arvola.notkevich@tromso.kommune.no>; frid.e.fossbakk@tromso.kommune.no; 'Tor Asgeir
Johnsen' <Tor.Johansen@tysfjord.kommune.no>; egil.frantzen@siemens.com; Per Carstens
<Per.carstens@online.no>; Viggo Myhre <viggm@online.no>; Robert Jensen
<Robert.jensen@vardo.kommune.no>; Emma Kristensen <emmpolit@gmail.com>; Berit Tunstad
<berit.tu@online.no>; unntove2017@gmail.com
Emne: Møtebok KomRev NORD IKS representantskapsmøte den 29.4.19
 
Hei !
Vedlagt følger signert møtebok etter møtet den 29.4.19 i Tromsø.
 
Med hilsen
Liv Aamnes
Regnskapsrevisor
KomRev NORD IKS
77041409/47758206
www.komrevnord.no
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 014 

Saksmappe: 2018/11 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 06.06.2019 

 

 
Saksframlegg 

KS Valgløfte - Dyrøy kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 28/19 13.06.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Valgloftet-2019 

 

Rådmannens innstilling: 
Dyrøy kommunestyre slutter seg til Valgløftet 2019. 
 

Saksutredning 
Saken er bestilt av ordfører med bakgrunn i en landsdekkende kampanje initiert av KS, 
hvor man ønsker å sette fokus på en valgkamp uten hets, mobbing, trakassering og 
personangrep. Dette er også i tråd med uttalelse fra årets kommunalpolitiske toppmøte i 
KS den 9. april i år. 
 
KS har gjennom en rapport avdekt at 43% av alle norske lokalpolitikere har opplevd 
hatefulle ytringer eller trusler. Halvparten av de som har opplevd dette sier samtidig at de 
har vurdert å trekke seg med bakgrunn i opplevelsen. I forbindelse med feiringen av at 
det er 100 år siden alle fikk stemmerett, har KS tatt initiativ til en kampanje for å løfte 
demokratiet. Dette skjer gjennom KS sitt valgløfte, som ordfører nå tar initiativ til å støtte 
opp omkring også i Dyrøy kommune. 

 
KS sin uttalelse er vedlagt saken og refereres dermed ikke i sin helhet. Hovedpunktene er 
som følger: 
 
I årets valgkamp sier vi nei til: 
Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep. 

 
Vi sier ja til: 
Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon. 

 
Vi forventer: 
At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter. 

 
Vi vil bidra med: 
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Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre. Opplysende og 
ansvarsfulle diskusjoner og debatter. 

 
I valgkampen ønsker vi at: 
Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige. Vi alle jobber aktivt for at alle 
stemmer kan bli hørt. Vi viser hverandre gjensidig tillit.  Vi jobber for at flest mulig vil 
bruke stemmeretten. 
Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for. 

Administrasjonens vurdering 
Ordfører ber om at rådmannen legger fram en sak til kommunestyret den 13.6. basert på KS 
Valgløfte 2019 – med bakgrunn i ønske om en valgkamp uten hets, trakassering og 
personangrep.  
 
En viktig forutsetning for at vi skal bestå som kommune, er at vi i fellesskap tar vare på og 
styrker lokaldemokratiet. Det må skje gjennom en ryddig lokalpolitisk arena. Saken er ment som 
en påminning om at vi som tillitsvalgte i Dyrøy bærer et ansvar for å være gode forbilder. Vi har 
tidligere hatt tema oppe i forbindelse med folkevalgtopplæringen. 
 
Vi behøver rekruttering til lokalpolitikken.  Det er viktig at folk opplever det som en berikelse å 
gå inn i politikken, og ikke som en belastning.  
 
Gjennom å slutte oss til valgløftet 2019 tar vi et klart standpunkt til hvordan partiene og vi som 
enkeltpersoner skal gjennomføre valgkampen. Dersom vi klarer å holde løftet vil det trolig styrke 
kommunens omdømme og gjøre oss mer attraktiv for egne og nye innbyggere. 
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2019 er lokaldemokratiets år. Det er 100 år siden vi fikk stemmerett for alle. 
Landets ordførere og lokalpolitiske ledere som er samlet på Kommunalpolitisk 
toppmøte, ser hver dag hva lokaldemokratiet betyr for innbyggerne i Norge. 
Det motvirker utenforskap, forsterker inkludering og sikrer folk gode liv. 

Samtidig er vi bekymret over valgdeltakelsen og tonen i samfunnsdebatten. 
Nær halvparten av våre lokalpolitikere har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller 
konkrete trusler, og valgdeltakelsen har gått ned over tid.

Vi vil at alle som har noe å si, skal kunne bli hørt i framtiden. Barn og unge må 
inspireres til selv å ville påvirke og bidra. Demokratiet skal være for alle. Høy 
valgdeltakelse er viktig for å utvikle lokaldemokratiet videre i nye 100 år til inn-
byggernes beste.

På vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

I årets valgkamp sier vi nei til:
Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep.

Vi sier ja til:
Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon.

Vi forventer:
At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter.

Vi vil bidra med:
Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre.
Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter.

I valgkampen ønsker vi at:
Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige.
Vi alle jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt.
Vi viser hverandre gjensidig tillit.
Vi jobber for at flest mulig vil bruke stemmeretten.
Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for.

VALGLØFTET 2019
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L10 

Saksmappe: 2018/317 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 06.06.2019 

 

 
Saksframlegg 

Behandling av kommuneplanens arealdel 2019 - 2029 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 29/19 13.06.2019 

 

Vedlegg 
1 Bestemmelser og retningslinjer 130619 
2 Planbeskrivelse 130619.docx 
3 KU Arealdelen Dyrøy 130619 
4 Løsning av innsigelser - fylkesmannens tilsvar 
5 Brev til Fylkesmannen - behandling av innsigelser 
6 Protokoll Bjørkebakken og Omegn Grendelag 
7 Fylkesmannens kommentar til kommunens behandling av innsigelser og merknader 
8 Behandling av innsigelser og merknader til kommuneplanens arealdel 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2019 – 2029. Tilhørende dokumenter 

er: 
a) Plankart, datert 13.06.2019 
b) Bestemmelser og retningslinjer, datert 13.06.2019 
c) Planbeskrivelse, datert 13.06.2019 
d) Konsekvensutredning med ROS, datert 13.06.2019 

Kort sammendrag 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel ble startet i 2017. Gjennom en lang og grundig prosess 
med folkemøter, møter med enkeltgrupper og innspill med bearbeiding av disse ble 
plandokumentene lagt ut på høring på forsommeren 2018. Til høringsdokumentene hadde 
Fylkesmannen, sektormyndigheter og private en rekke innsigelser og merknader som var oppe til 
behandling i kommunestyrets møte 18.12.2018. 
Her ba kommunestyret om at det skulle gås i forhandlinger med Fylkesmannen på de områdene 
hvor det forelå innsigelser.  Melding om vedtak ble sendt til Fylkesmannen 09.01.2019.  
 

Saksutredning 
I Fylkesmannens svarbrev av 19.02.2019 ble innsigelsene for BRU1 Råstoffutvinning 
Evertmoen, BFT1 Mikkelbostad, BIA1 Leirduebane Evertmoen, LSB8 Faksfjord, LSB7 Sæter 
og LSB2 Furstrand trukket.  Innsigelse for områdene LSB13 Bjørkebakken (spredt 
boligbygging) og LSF2 Sørfjord (spredt hyttebygging) ble opprettholdt. 
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Fylkesmannen inviterte kommunen til drøftingsmøte på Bardufoss 15.03.2019, og her ble det fra 
kommunens side framlagt forsterkende argumenter og avbøtende tiltak for å imøtekomme 
Fylkesmannens gjenstående innsigelser. 
 
LSB 13 Bjørkebakken: Det ble fra kommunens side argumentert med viktigheten av å ha 
mulighet til å bygge boliger også i denne delen av Bjørkebakken. Av momenter nevnes behov 
for levende bygdesamfunn, nærhet til grendehus, god solgang, enkel tilknytning til kommunal 
infrastruktur (vann) og ivaretakelse av stedbunden næring.   
 
Det ble i møtet gitt signaler om at 
kommunen kunne komme i mål for 
LSB13 Bjørkebakken ved å redusere 
arealet ytterligere for å unngå dyrket 
mark.  Området er derfor redusert i 
størrelse, slik at det nå er omlag 5 
dekar og gir plass til inntil 3 boliger. 
Dette er gjort til kommunens 
oversendelse til Fylkesmannen 
29.05.2019. Fylkesmannen har med 
dette som bakgrunn frafalt 
innsigelsen for LSB13 Bjørkebakken, 
og området legges inn i 
arealplankartet og tilhørende 
bestemmelser. 
 
 
LSF2 Sørfjord: Her ble det fra kommunens side fremlagt argumenter for å opprettholde et 
hytteområde.  Av nye argumenter fra kommunen ble det i drøftingsmøtet med Fylkesmannen 
fremlagt at det blant annet er planer om å bygge visningshytter for potensielle kunder av en 
hytteprodusent med tilhold i nabokommunen. Dette ble fremhevet som en viktig næringssak 
siden forslagsstiller har firma som produserer og fører opp hytter. Kommunen anser også det 
som viktig at forslagsstiller gis mulighet til å føre opp fritidsbolig på egen eiendom, noe som vil 
forsterke bolyst og bidra til at familien kan bruke området mer aktivt. 
Fylkesmannen ba blant annet kommunen om å kontakte Hjerttind reinbeitedistrikt for en dialog 
omkring hvorvidt det er plasseringer innenfor området som kan aksepteres fra distriktets side.  
I telefondialog med kommunen har distriktet opplyst at de ikke kunne se for seg noen aktuell 
plassering siden hele fjellområdet er viktige beiteområder, særlig vinterbeite og vårbeite med 
kalvingsland.  Initiativtaker har også vært i kontakt med distriktet, og gjennom samtale med 
representanter derfra kommet til at et begrenset område ved nordøstlig del av Litjevatnet kan 
aksepteres som byggeområde for hytter. Dette området er forøvrig innenfor det som initiativtaker 
hadde innspill på ved oppstart planarbeid. Ingen av tilbakemeldingene fra reinbeitedistriktet er 
skriftliggjort.   
I brevet til Fylkesmannen av 29.05.2019 har kommunen flyttet LSF2 fra plassering angitt i 
høringsdokumentene og lagt det innenfor ett av områdene hvor initiativtaker hadde sitt 
opprinnelige innspill.  Kommunen ser at plasseringen er i utløpsområde for snøskred, og det ble 
derfor forsøkt lagt inn vilkår i planbestemmelsene om skredfaglig vurdering for området ved 
byggesøknad. Detaljert redegjørelse er gjort i 
kommunens oversendelse til Fylkesmannen 
29.05.2019.  
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Kommunen har i tillegg, som et alternativ til plassering i skredutsatt område, foreslått å flytte 
hytteområdet til vestlig del av vatnet.   
I kartutsnittet vises LSF2 slik det ligger i høringsdokumentene (25,6 dekar), ønsket området i 
nordøstlig del av vatnet (2,9 dekar) som ligger i utløsnings- og utløpsområde for snøskred og 
foreslått alternativ plassering av hytteområdet på vestsiden av vatnet (5,1 dekar).  
Den alternative plasseringen på vestsiden av vatnet ligger utenfor utløpsområde for snøskred. For 
øvrig er det plassert slik at det ligger omlag 150 meter fra det området som lå i høringsutkastet 
med egen konsekvensutredning (KU), og således vil de overordnede vurderingene i KU også 
være gjeldende her.  
Med dette som bakgrunn mente kommunen at området kan tas inn i planen uten at den sendes på 
ny høring til berørte parter.  
Etter samtale med Fylkesmannen og oversendelse av alternativ plassering som skissert langs 
vestsiden av Litjevatnet bekrefter Fylkesmannen at innsigelsen for LSF2 Sørfjord likevel 
opprettholdes. Dette med bakgrunn i at området ligger i et særlig viktig område for reindrifta. 
Utfyllende brev fra Fylkesmannen følger vedlagt saken. 
 
Oppsummert ift. innsigelser: 
Fylkesmannen imøtekommer kommunen etter endringer som er gjort for LSB13 Bjørkebakken, 
og trekker innsigelsen der.  Innsigelsen for LSF2 Sørfjord opprettholdes.   
 
Øvrige endringer i plankartet: 
Alle bebygde bolig- og fritidsboligtomter i LNFR-områder er markert i plankartet og gitt 
nummerering. Det er videre gitt egne bestemmelser for disse slik at saksbehandling ift byggesak 
ikke skal være nødvendig å behandle som dispensasjon.  Dette forenkler saksbehandlingen 
betydelig. 
Byggeforbudssonen langs sjø og vassdrag er lagt inn i kartet. Der offentlig vei ligger nærmere 
sjø og vassdrag enn hhv. 100 og 50 meter vil veien være betegnet som avgrensende linje. 
 
Merknader til planbestemmelsene: 
Sektormyndighetene hadde en rekke merknader til planbestemmelsene som forelå i 
høringsdokumentene. Disse merknadene er behandlet og korrigert ift de uklarheter og som 
forelå, og det foreligger nå ingen merknader. 
Av korrigeringer og presiseringer som er gjort kan nevnes nytt pkt. 3.0 som omhandler tilpasning 
til eksisterende bebyggelse. Videre er bestemmelsenes henvisninger innad i dokumentene 
harmonisert slik at uklarheter ift gjeldende krav og betingelser ikke oppstår. 
 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen tilrår kommunestyret å vedta kommuneplanens arealdel med de endringer som er 
gjort.  Innsigelse er frafalt i et område som skal benyttes til bolig, mens det er opprettholdt 
innsigelse på område tenkt benyttet til fritidsbolig. 
Det omstridte hytteområdet i Sørfjord ligger som tidligere nevnt i et sårbart område sett fra 
reindriftas side, og i tillegg er ønsket plassering av hytter i rasfarlig område.  Rådmannen kan 
vanskelig se at sektormyndighetene v/Fylkesmannen vil frafalle innsigelsen etter mekling, all 
den tid området er et av få viktige områder i Dyrøy som er uberørt, har viktige årsbeiter og 
kalvingsland for reindrifta og foreslått plassering i tillegg er i skredutsatt område.   
Et vedtak etter innstillingen vil gjøre at kommuneplanens arealdel trer i kraft nå, og kommunens 
innbyggere og næringsliv vil ha en ny arealplan å forholde seg til.
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1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
 

1.1 Planens formål og rettsvirkning 
Kommuneplanens arealdel skal følge opp visjon og mål fra kommuneplanens samfunnsdel. Det overordna 

målet for Dyrøy kommune er: 

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

Dyrøy vil jobbe for å stabilisere folketallet både ved å legge til rette for et mere allsidig næringsliv og ved å 

kunne tilby gode boligområder i sentrum og tydelige muligheter for ny bosetting i de ulike bygdelag. 

Planen legger opp til gode løsninger med nyansering i formål og utnyttelse for det videre 

utviklingsarbeidet. I detaljplanleggingen må det gis rom for fleksibilitet innenfor rammen av viktige 

samfunnshensyn.  Innafor enkelte formål er det gitt bestemmelser direkte til arealplanen, blant annet 

spredt bolig- og fritidsbebyggelse, campingformål og parkeringsplasser for utfartsområder. Ytterligere 

plankrav er myknet opp, og på denne måten er planen et verktøy for god og effektiv saksbehandling.  

PBL § 11-7, nr. 1-6 angir arealformålene med underformål.  

1.1.1 UTFYLLENDE PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 
Tekst i ramme er juridisk bindende bestemmelser etter § 11-7, 11-8, 11-9, 11-10 og 11.11 i plan- og 

bygningsloven. Tekst som ikke er rammet inn er retningslinjer. Disse vil bli vektlagt ved behandling av 

enkeltsaker. 

1.1.2 PLANOMRÅDET 
Planområdet omfatter hele Dyrøy kommune. 

1.1.3 PLANKARTET 
Plankartet er i målestokk 1 : 35 000 og er i tillegg tilgjengelig i digital innsynsløsning ved kommunens 

hjemmeside og www.tromsatlas.no . 

1.1.4 RETTSVIRKNING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
Planen fastsetter framtidig arealbruk og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak 
innenfor planområdet, jf. § 11-6. Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og 
generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. 
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2 GENERELLE BESTEMMELSER 

2.1 Plankrav etter § 11-9 nr 1 
I område for bebyggelse og/eller anlegg kan det ikke gis tillatelse til søknadspliktige tiltak (PBL § 20-1) 

før det foreligger områdeplan eller detaljreguleringsplan. 

For utarbeidelse av nye planer gjelder kravene som er opplistet i kap. 9.   

Vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner jf. planarkiv for Dyrøy kommune, gjelder med unntak av 

utnyttelsesgraden for boligtomter, hvor bestemmelse nr. 3.1 gjelder foran planer vedtatt før 2010.  

Digitale planer er tilgjengelig kommunens hjemmeside eller ved henvendelse i kommunens servicetorg. 

Retningslinjer: 
Kommuneplanen skal gjelde foran reguleringsplaner der det er motstrid. Kommunen kan kreve utarbeidet 

reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak selv om det i utgangspunktet ikke reises plankrav direkte 

av kommuneplanens bestemmelser.  

 

Plankrav gjelder for følgende områder: 

Kode Område Formål 

B1 Skogstad Bolig 
B2 Foråsen Bolig 
B3 Brøstadbakken Bolig 
BFR1 Brattli Fritidsbebyggelse 
BFR2 Andreasmyra Fritidsbebyggelse 
BFR3 Klauvhamnveien Fritidsbebyggelse 
BFT1 Mikkelbostad Fritids- og turistformål 
BFT2 Dyrøy camping Fritids- og turistformål 
BFT3 Sandvika Fritids- og turistformål 
BRU1 Evertmoen øst Råstoffutvinning 
BRU2 Evertmoen vest Råstoffutvinning 
BN1  Espenesbogen Næring 
BN2 Sørfjorden Næring 
BA1 Mohamn Bebyggelse og anlegg 
BA2 Espenesbogen Bebyggelse og anlegg 
BA3 Laukeberget Bebyggelse og anlegg 
BA4 Elvetun Bebyggelse og anlegg 
BA7 Kastneshamn Bebyggelse og anlegg 
BA11 Langhamn Bebyggelse og anlegg 
BA10  Espejord Bebyggelse og anlegg 
SGS1 Espenesveien Gang- og sykkelveg 
SGS2 Elvetun skole – Finnlandsholmen Gang- og sykkelveg 
SGS3 Brøstadveien - BERGAN Gang- og sykkelveg 
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2.2 Unntak fra plankrav §§ 11-10 og 11-11  
For eksisterende bolig- eller fritidseiendommer uten reguleringsplan, samt eksisterende bolig- eller 

fritidseiendommer i LNFR- områder for spredt bolig, fritidsbolig og/eller næring, kan oppføring av 

anneks/uthus/garasje, mindre tiltak på eksisterende bygninger (PBL § 20-5), utvidelse/fortetting av 

eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse, samt VA-anlegg, godkjennes uten plankrav forutsatt at de 

ikke er i strid med kriteriene i pkt. 6.2 og bestemmelsene i pkt. 3.1 eller pkt. 3.2. Dette gjelder for 

områder som i plankartet er satt av til LSB1 – LSB13 og LS1 – LS2. 

Retningslinje: 
Ved søknad om dispensasjon fra arealplanen i LNFR-områder for bolig og fritidsbolig, skal kriteriene i pkt 

6.2 vektlegges. Bosetting i distrikta er viktig for Dyrøy kommune og skal vektlegges. 

2.3 Innhold i utbyggingsavtaler § 11-9 nr. 2 
Ved utbygging av areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til, og som skal reguleres til 

bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og infrastruktur, skal behov for utbyggingsavtaler avklares 

ved oppstart av planarbeid. Utbyggingsavtale vil kunne omfatte opprusting, etablering og 

drift/vedlikehold av nødvendig intern og ekstern teknisk og grønn infrastruktur, herunder avklare 

rettigheter til grunn. Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak kan være miljø- 

og kulturtiltak, organisatoriske tiltak, finansielle tiltak og utbyggingstakt.  

I alle større utbyggingsområder for bolig skal det vurderes om kommunen eller andre skal ha 

fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. Avtalen vil kunne omfatte antall boliger i 

et område, største og minste boligstørrelse og nærmere krav om boligstørrelse. Hovedprinsippet er at 

utbygger/grunneier besørger eller bekoster tilrettelegging av nødvendig intern og ekstern infrastruktur, 

samt andre nødvendige tiltak innenfor lovens krav om nødvendighet og forholdsmessighet. jf. PBL § 11-

9 nr.2. 

Reguleringsplan regulerer de fysiske realitetene som innhold og kvalitet og sikrer gjennomføring ved 

utforming av rekkefølgebestemmelser. Utbyggingsavtale regulerer gjennomføring av kommunal 

arealplan ved å avklare partenes rettigheter og plikter, herunder hvem som skal finansiere tiltak og stå 

for gjennomføringen.  

Følgende dokumenter legger føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i forhold til utbygging 

av infrastrukturtiltak som hovedveger, hovedanlegg for vann og avløp, energi og grønnstruktur:  

 Arealdelen  

 Trafikksikkerhetsplan 

 Hovedplan for vann og avløp, vedtas i løpet av 2018 

 Økonomiplanen. 

 

65



KOMMUNEPLANENS AREALDEL DYRØY 2019-2029  7 
 

2.4 Krav til, eller eventuelt forbud mot eller påbud om, 
nærmere angitte løsninger for veg, vann, avløp, transport, 
tekniske krav og eventuell tilrettelegging for vannbåren varme 
§ 11-9 nr. 3 

Vann og avløpsanlegg 

Hovedplaner for vann og avløp må legges til grunn i planleggingen av nye vann- og avløpsanlegg. 

Bestemmelser gitt i lov og forskrift og VA-normen må følges. 

Det er tilknytningsplikt der det utbygd med offentlig vann- og avløpsnett. 

Fjernvarme 

Kommunale bygg tilknyttes eksisterende fjernvarmeanlegg 

Fritidsboliger uten innlagt vann og avløp og ikke tilknyttet veg  

Det tillates ikke innlagt vann og avløp i spredt fritidsbebyggelse.   

 

2.5 Rekkefølgekrav for å sikre samfunnsservice, teknisk 
infrastruktur, grønnstruktur før områder kan tas i bruk og 
tidspunkt for når områder kan tas i bruk til bygge- og 
anleggsformål, herunder rekkefølgen på utbyggingen § 11-9 
nr. 4 

Rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grønnstruktur før 

områder kan tas i bruk, skal fastsettes i reguleringsplan. 

Som en del av planarbeidet skal det utføres risiko- og sårbarhetsanalyser for aktuelle utbyggingsareal. I 

områder som er vist som fareområder for skred og flom samt områder med marin leire, må det utføres 

nærmere undersøkelser før eventuell utbygging kan skje. Det skal utarbeides dokumentasjon på at 

planforslaget tilfredsstiller kravene i TEK 17 §§ 7-2 og 7-3.  

I områder med marin leire der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse av 

reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres en geoteknisk 

vurdering av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire må områdestabiliteten dokumenteres. 

Sikkerhetsnivået er gitt i TEK17 § 7-3 med tilhørende veiledning. 

I aktsomhetsområder med skredfare må det ved utarbeidelse av reguleringsplan, eller ved 

enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres en fagkyndig vurdering av skredfaren. 

Sikkerhetsnivået er gitt i TEK17 § 7-3 med tilhørende veiledning. 

I områder satt av til byggeformål kan tiltak etter PBL § 1-6 ikke igangsettes før det foreligger godkjent 

plan for tekniske anlegg, veg, vann og avløp. 
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Avkjørselstillatelse: Nye tiltak skal bruke eksisterende avkjørsler der det ligger til rette for det. Alle tiltak 

skal ha tillatelse til avkjøring fra vegmyndigheten. Før det gis byggetillatelse skal det opparbeides sikker 

adkomst i henhold til Statens vegvesen til enhver tid gjeldende vegnormal. 

Jordlov og skogbrukslov gjelder uavkortet inntil det foreligger godkjent reguleringsplan/byggesøknad 

for nye utbyggingsområder. For tiltak som ikke krever plan skal endret arealbruk forelegges 

landbruksmyndigheten for oppdatering i Landbruksregisteret. 

Kulturminneloven gjelder uavkortet for foreslått arealbruk og nye utbyggingstiltak inntil 

kulturminnemyndighetene (Sametinget og fylkeskommunens kulturetat) har godkjent tiltaket. Dersom 

det under arbeid i marken skulle komme fram gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet i 

området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene. 

Naturmangfoldloven med forskrifter skal legges til grunn for all planlegging av arealbruk. 

Utbyggingsrekkefølge: 

 For områder avsatt til utbyggingsformål kan ikke utbygging finne sted før arealer til lek og 

fritidsaktiviteter for barn og unge er tilfredsstillende opparbeidet 
 BA3 Laukeberget: Området er satt av til bygge- og anleggsområde i arealplanen. I påvente av 

nyetableringer skal området repareres ved å tilføre jord og revegeteres. Innen ett år fra vedtatt 

arealdel skal det utarbeides en plan for arbeidet som skal godkjennes av kommunen.  

 Område B2 Foråsen skal ikke bygges ut før 80% av dagens reserve av regulerte tomter i 

sentrum er tatt i bruk, jf tabell i pkt 4.10 i planbeskrivelsen og pkt 8.4.2 i bestemmelsen for 

H820_2 Finnlandsåsen. 
 80% av tomtene i regulerte felt med planid 1995001 Ørnneset og 1995002 Klauvhamna samt 

BFR2 skal være tatt i bruk før område BFR3 kan bygges ut.  
 Før utbygging av over 50 overnattingsplasser i området BA3 Laukeberget må gang- og 

sykkelveg inn til Brøstadbotn sentrum være opparbeidet og gitt brukstillatelse.  
 

 

2.6 Byggegrenser, utbyggingsvolum, funksjonskrav, herunder 
om universell utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, skilt 
og reklame, parkering, frikjøp av parkeringsplasser (etter § 28-
7) og utnytting av boligmassen (etter § 31-6) § 11-9 nr. 5 

Byggegrenser  

- Til veg: Fylkesveg nr 84: 50 m, øvrige fylkesveger 15m, kommunal veg 15 m. Avstanden måles 

fra midtlinje veg eller midtlinje gang/sykkelveg. 

- I forhold til nedslagsfelt for drikkevann: Utenfor nedslagsfelt for drikkevann. 

- Mot sjø: 341 cm over middel vannstand NN2000 

Universell utforming  

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det tas inn bestemmelser som sikrer universell utforming, og 

planbeskrivelsen skal redegjøre for hvordan UU er i varetatt. Til reguleringsplanen skal det utarbeides 

en kotesatt uteromsplan som viser hvordan fremkommelighet og orienterbarhet er løst i planen. 
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Uteromsplanen bør minimum vise avstand og fremkommelighet til: parkering, inngangsparti, trinnfri 

adkomst, avfallshåndtering, sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsarealene». 

I alle plan og byggesaker skal det gjøres rede for hvordan universell utforming er ivaretatt, i henhold til 

de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer. Arbeid som er nevnt i PBL §§ 20-1 og 20-2 kan ikke 

settes i gang før tilfredsstillende løsninger for universell utforming er dokumentert, jf. § 5-4 i 

byggesaksforskriften.  

Det skal særlig legges vekt på å legge til rette for universell utforming i områder som er offentlig 

tilgjengelige. Hensynet til universell utforming skal tidlig inn i planprosessen slik at det ikke blir behov 

for senere tilpassinger eller tilleggsløsninger jfr veilederen: «Universell utforming i planlegging etter 

plan- og bygningsloven» utgitt av Kommunal og moderniseringsdepartementet. 

 

Uteoppholdsarealer og lekeplasser: 

I boligområder skal lekeplasser opprettholdes eller etableres i samsvar med denne tabellen: 

 

 Nærlekeplass (0-6 
år) 

Kvartalslekeplass 6-
12 år 

Områdelekeplass 

Formål Lek og opphold for små barn 
og voksne 

Lek og opphold for små barn 
og voksne 

Aktivitetslekeplass og 
sosial møteplass for 
barn, ungdom og 
voksne 

Avstand fra bolig Nær inngangsdør Maks 200 m Maks 500 m. Trafikksikker 
adkomst 

Boliger per 
lekeplass 

Maks 30 
Min 7 boenheter 

Maks 100 boenheter Mellom 100 - 500 
boenheter 

Minimumskrav til 
areal 

50 m2 1500 m2 Minimum 5000 m2 

Evt tilknyttet skole 

Kvalitetskrav for lekeplassene: 

Arealene skal ha en skjermet plassering, ikke være nordvendte, og det skal være sol kl 15.00 på minst 

50% av arealet i perioden av året med midnattssol. De skal plasseres lett tilgjengelig, og med 

trafikksikker adkomst fra boligene. 

Arealene skal opparbeides med god og varig kvalitet og skal ferdigstilles samtidig med 

boligbebyggelsen. De skal tilfredsstille kravene om universell utforming for adkomsten og for minst 

50% av arealet som regnes med. Helning skal være slakere enn 1:5, unntatt arealer avsatt som 

akebakke. Planen skal godkjennes av kommunen, og lekeplassen skal tilfredsstille kravene i hht 

gjeldende regelverk og norsk standard. 

De skal oppfylle kravene til støy i retningslinjer T-1442/2016. 

Situasjonsplan: 

Der det stilles krav om situasjonsplan gjelder dette for byggesaksbehandlingen i kommunen. 

Situasjonsplan skal vise adkomst og interne veger, lokalisering av bygninger, installasjoner og 

funksjoner jamfør krav for de ulike formål. Planen skal godkjennes av kommunen. 
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2.7 Miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grøntstruktur, 
midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg § 11-9 nr. 6 

Støy  

Miljødirektoratets retningslinjer for behandling av støy T-1442/2016 skal ligge til grunn for all 

planlegging og saksbehandling i kommunen. Områdene skal utformes på en slik måte at støy minimeres 

i bygg og ved utendørs oppholdsareal.  

Ved planlegging av ny virksomhet eller ny støyfølsom bebyggelse og opprettelse av grunneiendom til 

samme formål skal støygrenser i T-1442 tabell 3 søkes overholdt. 

Der det kan være støy over grenseverdiene og støyforholdene ikke er kjent, skal tiltakshaver få 

gjennomført støyberegning som dokumenterer forholdene før det kan gis tillatelse til tiltak.  

Byggeskikk:  

Nye tiltak skal tilpasse seg og harmonisere med omgivelser, natur og eksisterende bygningsmiljø. 

Lengde- /møneretningen på bygninger skal som hovedregel følge parallelt med terrengkotene i skrått 

terreng. 

Friområder; nærturområde 

Nye tiltak skal tilpasses eksisterende grøntstruktur slik at ikke tilgjengelighet og opplevelsesverdier 

bygges ned. 

Master og kabeltraseer:  

Master og kabler skal primært samlokaliseres. Plan- og-bygningsmyndigheten kan kreve at det 

utarbeides en samlet oversikt over de ulike aktørenes utbyggingsbehov i et gitt område før tillatelse gis 

til en enkeltaktør. 

Midlertidige og flyttbare konstruksjoner: 

Plassering ut over 2 mnd. av campingvogner og tilbygg til disse tillates ikke på andre steder enn på de 

etablerte campingplassene i kommunen. Unntak fra dette er opplagring av campingvogn på egen 

eiendom. Campingvogner og mobile enheter tillates ikke i utmarksområder.  

 

2.8 Hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger 
og annet kulturmiljø § 11-9 nr. 7 

I forbindelse med plan- og byggesaker skal det søkes å bevare verdien av kulturminner og bygninger 

med antikvarisk/kulturhistorisk betydning. 

Alle tiltak som ikke er avklart med undersøkelser etter kulturminnelovens § 9 i kommuneplan eller 

gjennom egen reguleringsplanprosess, skal innhente uttalelse fra kulturminnemyndighetene før 

godkjenning kan gis. 

Ved all saksbehandling etter plan- og bygningsloven skal oppdatert datasett med kulturminner lastes 

ned fra Norge digitalt for å sikre at hensynet til kulturminner ivaretas. Dersom det avdekkes manglende 
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kunnskap om kulturminne skal dette tas med videre i saksbehandlingen og videreformidles 

kulturmyndigheten og kunnskapsbasene oppdateres. 
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3 BEBYGGELSE OG ANLEGG § 11-7 NR. 1 
Bebyggelse og anlegg omfatter boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, 

forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoff-utvinning, 

næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav og urnelunder. 

 

3.0 Tilpasning til eksisterende bebyggelse 
 

Nye bygninger på bebygd eiendom, eller påbygg, underbygg og tilbygg til eksisterende bygninger, må 
tilpasses eksisterende bebyggelse med tanke på utforming og ved valg av bygningsmaterialer. 

 

 

Retningslinjer: 
Det vil ofte være tilstrekkelig med enkel harmonisering ved at nybygg får samme kledning, taktype, 

takvinkel og annen detaljering som eksisterende bebyggelse.  Tilpasning kan også bety en bevisst bruk av 

kontrasterende utforming og materialer. Det siste alternativet er mer utfordrende for den som 

prosjekterer.  Dette er en regel som er i nær slekt med plan- og bygningsloven §§ 29-2 og 31-1. 

 

Ved utforming av reguleringsplaner vil det konkret bli tatt stilling til i hvilken grad slike estetiske valg skal 

bli opp til den enkelte, og i hvilken grad dette skal søkes regulert. Ved planarbeid må det vurderes i 

hvilken grad eksisterende bebyggelse i planområdet bør tillegges betydelig vekt ved utforming av regler 

av estetisk karakter. 

 

3.1 Boligformål 
Kode Område Plantype Vilkår 

B1 Skogstad Detaljregulering 1/3-del av husrekken skal ha 
mønehøgde mindre eller lik 3,5 meter 
over planert terreng. 

B2 Foråsen Detaljregulering Tilførselsveger til friluftsområde holdes 
åpne. 
Adkomst, uteareal og minimum 4 av 
leilighetene skal tilfredsstille kravene for 
universell utforming. Livsløpsstandard 
for alle leiligheter. For eksisterende 
boligtomter i området kan tiltak tillates, 
forutsatt at antallet boenheter ikke 
øker. For tomteutnyttelse, krav til 
høyder og utforming gjelder samme krav 
for boligbebyggelse og garasje/uthus 
som i pkt 3.1. 

B3 Brøstadbakken Detaljregulering  

B4 Fossmoveien Situasjonsplan For området tillates inntil 4 boligtomter.  
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For reguleringsplaner eldre enn 2010 som videreføres, utvides %-BYA til 35%. For garasjer gjelder 

bestemmelsene som under. 

For områder/eiendommer uten reguleringsplan og LNFR-områder med spredt boligbebyggelse og 

bebygde boligtomter ihht. liste nedenfor gjelder følgende bestemmelser jf. § 11-10 nr.1 og 2:  

 

Kode Område Plantype Vilkår 

B5-B200 Fradelte og 
bebygde 
boligtomter i 
LNFR-områder 

Kommuneplanens 
arealdel 

 

 

Bebygd areal per tomt skal ikke overstige %-BYA =35%; for store tomter dog ikke mere enn 400m2 per 

boenhet.  

Bebyggelsen kan oppføres med en maksimal gesimshøyde på 6,5 meter og en maksimal mønehøgde på 

8,0 meter regnet i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Ved beregning av 

gesimshøyder på hus med skrått tak, skal ikke takopplett eller arker regnes med, forutsatt at 

fasadelengden på takopplettet eller arken er mindre eller lik 1/3-del av fasadelengde på husets 

hoveddel.  

Garasje, carport, uthus eller lignende bygg, som ikke er beregnet på beboelse, kan ha en maksimal 

gesimshøyde på 3,5 meter regnet i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. 

Takvinkel skal som hovedregel følge hovedbygningen. Maksimalt BYA for garasje, carport, uthus eller 

lignende bygg er 70 m2.  

Tiltaket skal tilpasses terrenget. Nødvendig masseutfylling skal være forholdsmessig. 

Ved en boenhet skal det avsettes sammenhengende, minste uteoppholdsareal på MUA = 100m2. Ved 

etablering av flere boenheter, økes arealkravet med +25m2 per boenhet. Arealkravet skal dekkes på 

tomta der bygningen ligger. Arealet skal være egnet til lek og opphold og skal ikke være bebygd eller 

avsatt til kjøring, parkering eller annet formål. Kommunen kan godta at uteareal for eiendommens 

behov helt eller delvis avsettes på fellesareal.  

I områder avsatt til boligbebyggelse, kan det etter søknad tillates etablert lettere nærings-virksomhet 

på inntil 20 % av boligens BRA. Næringsvirksomheten må ikke være til miljøbelastning eller annen 

ulempe for boligområdet, og forutsettes primært å være av midlertidig karakter. 

Retningslinjer: 
Maks tomtestørrelse 1 daa i regulerte boligområder og i hensynssoner for landbruk, og ikke over 2 daa for 

øvrig.   

Illustrasjonen viser forskjellige typer fundamenter. Massebalanse vist i fig. 1 skal foretrekkes foran fylling 

vist i fig. 2. 
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Uteoppholdsareal er areal som er egnet til lek, opphold og rekreasjon. Uteoppholdsareal omfatter den 

ubebygde delen av tomta som ikke er avsatt til kjøring og parkering. Areal avsatt til f.eks. søppelkasser, 

sykkelstativ og lignende er ikke egnet til opphold og skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet. 

Universell utforming: «Universell utforming i planlegging etter plan og bygningsloven» 

For næringsvirksomhet på boligeiendom regnes ikke hjemmekontor, innomhus lagervirksomhet (gjelder 

ikke lagring av store kjøretøyer / anleggsmaskiner og lignende), småskala tjenesteyting og andre typer 

virksomhet som ikke generer trafikk av store kjøretøyer eller kundetrafikk av særlig grad.  Etablering av 

kennel og/eller utendørs hundehold til eksempelvis hundespann eller annen aktivitet ut over det som 

regnes som normalt familiehold av hund, regnes som næring og tillates ikke i tettbygde strøk. 

3.2 Fritidsbebyggelse 
Kode Område Plantype Vilkår 

BFR1 Brattli Detaljreguleringsplan Inntil 20 enheter 

BFR2 Ørnneset  Detaljreguleringsplan Det tillates 1-2 fritidstomter nord for 

kraftlinja og fritidsleiligheter med 

inntil 8 enheter sør for kraftlinja. Det 

er krav om felles planlegging ihht. 

H810_3 og eksisterende område; 

planID 1995001 og 1995002, 

fortettes ved å tilrettelegge for 

fritidsbebyggelse mellom 

adkomstvegen og Andreasmyra. 

Høyden nord for Andreasmyra, 41-

49 moh., reguleres til LNFR-område.  

BFR3 Klauvhamnveien Detaljreguleringsplan Inntil 12 enheter 

 

For områder/eiendommer uten reguleringsplan og LNFR- områder m/spredt fritidsbebyggelse og 

bebygde fritidstomter ihht. liste nedenfor gjelder følgende bestemmelser, jf. § 11-10 nr. 1 og 2: 

Kode Område Plantype Vilkår 

BFR4-

BFR89 

Fradelte og bebygde 

hyttetomter i LNFR-

områder 

Kommuneplanens 

arealdel 

 

 

73



KOMMUNEPLANENS AREALDEL DYRØY 2019-2029  15 
 

Pr tomt tillates inntil 3 bygg dvs. hovedhytte pluss tilhørende anlegg. Maksimum bruksareal BRA=140 

m2, og bebygd areal BYA=170 m2; arealberegning ihht TEK17/veileder Grad av utnytting. Maksimal BRA 

på frittstående uthus/anneks er 30 m2.  

Bebyggelsen skal tilpasses lokal byggeskikk med vekt på tre som konstruktivt og værbeskyttende 

materiale og fargevalg som harmoniserer med landskapet. Som taktekkings-materiale skal det nyttes 

ikke reflekterende plater/materiale, slik som tre, torv eller pappshingel. Møneretning skal følge 

bygningens lengderetning og skal i hovedregel følge terrengkotene i skrått terreng. Takvinkel mellom 

15 og 35 grader. Ved spesielle terrengtilpasninger kan andre taktyper godkjennes. 

Verandaer skal tilpasses bygningens størrelse og i størst mulig grad tilknyttes eksisterende terreng. 

Høyden på grunnmurer/pilarer skal ikke overstige 90 cm over opprinnelig gjennomsnittlig terrengnivå. 

Når grunnforholdene tilsier det, kan likevel deler av fundamentet tillates høyere. Tillatt mønehøyde 

over grunnmur/pilarer skal ikke overstige 5,5 m.  

Vann og avløp kan tillates etter en særskilt vurdering.  

Innlagt strøm kan tillates, fortrinnsvis gjennom jordkabel.  

Det skal ikke gjøres større inngrep i terrenget enn nødvendig for å realisere byggeprosjektet. Det skal 

ikke opparbeides plener og hager for hytter som ligger i utmark. Tomtene skal i størst mulig grad 

framstå som «naturtomter» og tilpasses landskapet og terrenget. Kun stedegne arter tillates.  

Bruksendring fra garasjer, naust, uthus eller lignende til hytte er ikke tillatt. 

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjerde inn fritidseiendom eller fritidsbebyggelse som ligger i 

utmark, jf. friluftsloven. I 100-metersbelte langs vann og vassdrag gjelder bestemmelsene i kapitel 7.  

Retningslinjer: 
Fritidsboliger omfatter ordinære privateide fritidsboliger med tilhørende anlegg som uthus og 

anneks, som ikke nyttes til permanent opphold. 

Maksimal størrelse for selveier- og festetomter er 2 daa. 

Ved fundamentering skal massebalanse vist i fig. 1, i pkt. 3.1, foretrekkes foran fylling vist i fig. 2.  

3.3 Fritids- og turistformål 
Kode Område Plantype Vilkår 

BFT1  Mikkelbostad Situasjonsplan Utvidelse og permanente 

konstruksjoner krever 

detaljreguleringsplan 

BFT2 Dyrøy camping Situasjonsplan Utvidelse og permanente 

konstruksjoner krever 

detaljreguleringsplan 

BFT3 Sandvika Detaljregulering Enkle tiltak som tilrettelegging med 

bålplasser, benker og infoskilt kan 

tillates uten reguleringsplan 
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Område for camping og caravanoppstilling: 

Fortetting med flere enheter innenfor gjeldene område krever situasjonsplan for 

byggesaksbehandlingen. Utvidelse og permanente konstruksjoner krever reguleringsplan. Permanente 

konstruksjoner er følgende: 

 Campingvogner som har fått fast forbindelse til bakken gjennom fundament 

 Hytter 

 Terrasser og spikertelt som har permanent karakter og som ikke raskt kan fjernes eller som er 

over 15m2 

 Toalett og servicebygg 

Innenfor godkjent situasjonsplan /reguleringsplan gjelder følgende bestemmelser for tilbygg/ 

«spikertelt» og plattinger: 

 Pr parsell tillates spikertelt og platting med maks BYA 20m2. Avstand mellom parsellene min 4 

meter målt fra ytterste punkt på takutstikk/takrenne/platting. Biler som ikke skal benyttes til 

overnatting kan plasseres i denne sonen.  

 Tilbygg skal ha 4 vegger og kan være inntil 3 m i bredde og 6 m i lengde og ikke lenger enn 

vognas lengde. Maks høgde over vogna: 30 cm. Dør til spikertelt skal slå ut. Det tillates ikke 

grunnmur eller støpt såle. Levegger maks 1,8 m høyde. Takterrasse eller takbygg over 

campingvogn er ikke tillatt. 

 Farger og materiale skal tilpasses bebyggelse og naturgitt miljø. 

 For områder over 1200 m2 skal det settes av en branngate på min 8 meter mellom 

installasjoner/vogner/bobiler. Ved brann eller annen fare skal vogner raskt kunne kobles til bil 

og fjernes. 

 

Campingvogn og tilbygg som er oppført i tråd med disse bestemmelser er unntatt fra søknadsplikt i 

h.h.t SAK10 § 4.2 pkt. c).  

Retningslinje:  
Brannslokkeutstyr og branninstruks skal bekjentgjøres alle brukere av området. 
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3.4 Råstoffutvinning 
Kode Område Plantype Vilkår 

BRU1 Evertmoen øst Detaljreguleringsplan  

BRU2 Evertmoen vest Detaljreguleringsplan  

For nye ordinære uttak og utvidet drift av eksisterende uttak med profesjonell/kommersiell drift kreves 

det reguleringsplan før tiltak settes i verk. For områder som ikke er avsatt til råstoffutvinning på 

kommuneplankartet, men der det drives/ og/eller er drevet råstoffutvinning, krever kommunen 

godkjent reguleringsplan. Dette gjelder før driften videreføres eller tas opp igjen ved samlet uttak over 

5000 m3. For uttak mellom 0 – 5000 m3 skal plankravet vurderes ved ustabil grunn, uttaket skal skje i 

eller ved sårbare områder, eller dersom uttak vil innebære et ekstraordinært faremoment for de 

nærmeste omgivelsene. 

Detaljplanen skal ha bestemmelser om omfang, uttaksretning og avslutning, evt. etappevis drift og 

deponier. Adkomst til offentlig veg skal også være med i planområdet.  

Uttak for å dekke husbehovet kan tillates. Dette omfatter ikke uttak i vassdrag og i byggeforbudssone 

langs vassdrag. Plankrav kan i særlige tilfeller utløses ved ustabil grunn, uttaket skal skje i eller ved 

sårbare områder, eller dersom uttak vil innebære et ekstraordinært faremoment for de nærmeste 

omgivelsene.  

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjøre uttak, fylling eller deponering av masser i vassdrag, eller i 

byggeforbudssone til vassdrag. Dispensasjon kan gis etter vurdering av kommunen og NVE. 

Se for øvrig kapitel 7 Bruk og vern av sjø og vassdrag. 

Retningslinjer: 
Uttak til husbehov er mindre uttaksområder som drives av grunneier til eget forbruk. 

Uttak over tid, over 500 m3, er meldepliktig etter mineralloven. Uttak av naturstein er meldepliktig 

uansett størrelse. Driftsplan kan kreves for uttak mellom 500 m3 og 10.000 m3. Uttak større enn 10.000 

m3 er konsesjonspliktig, jf. Veileder til mineralloven. 

Uansett størrelse behandles masseuttak etter plan- og bygningsloven (PBL).  

I vurdering av søknad vil følgende kriterier vektlegges: 

 Forurensing, inkludert støy og støvproblematikk 

 Atkomstmuligheter, kryssløsning og bruk av offentlig veg 

 Driftstider 

 Bunnkote for uttak av løsmasser 

 Høyde og form på terrenget 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Etterbruk 

 Ansvarsretter 

 

Andre sektorlover gjelder uavkortet.  
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Rapport nr 2000.047: Grunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i kommunene Lenvik, Dyrøy og 

Sørreisa i Troms fylke 

3.5 Næringsbebyggelse 
Kode Område Plantype Vilkår 

BN1 Espenesbogen Detaljreguleringsplan Eksisterende næringsområde 

innlemmes i plan. 

BN2 Sørfjorden Detaljreguleringsplan Eksisterende næringsområde 

innlemmes i plan. 

Ved regulering (eller Byggesaksbehandling) skal områder for boligbebyggelse skjermes mot 

industribebyggelse for støy, støv og andre forurensninger eller settes en byggegrense som ivaretar 

interessene. Tiltakshaver dekker kostnadene. 

Retningslinjer: 
Næringsbebyggelse omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet. Kontor og forretning inngår i 

prinsippet ikke i begrepet næringsformål. 

3.6 Idrettsanlegg 
Kode Område Plantype Vilkår 

BIA1 Skyteanlegg 

Evertmoen 

Kommuneplanens  

arealdel 

Ved vesentlig endring/utvidelse av 

eksisterende område kreves 

reguleringsplan 

For nyetablering/endringer av områder for støyende virksomheter, for eksempel skytebaner og 

motorcrossanlegg, skal det ved plan- /byggesak følge en støyfaglig redegjørelse. Jf. PBL § 11-9 nr. 1 

 

3.7 Bebyggelse og anlegg 
Kode Område Plantype Vilkår 

BA1 Mohamn Detaljreguleringsplan Tiltak i 100-metersbeltet krever 

reguleringsplan. Inntil 2 bolighus kan 

tillates på overside av veg uten krav 

om detaljregulering. 

Hovedformål: bolig, annen bebyggelse 

og anlegg; naust. For eksisterende 

boligtomter i området kan tiltak 

tillates, forutsatt at antallet boenheter 

ikke øker. For tomteutnyttelse, krav til 

høyder og utforming gjelder samme 

krav for boligbebyggelse og 

garasje/uthus som i pkt 3.1. 
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BA2 Espenesbogen Detaljreguleringsplan Eksisterende næringsområde 

innlemmes i plan.  

Hovedformål: næring-, fritids- og 

turistformål, småbåthavn. 

BA3 Laukeberget Detaljreguleringsplan Ingen forurensende virksomhet som 

gir støy og støyplager til 

omkringliggende omgivelser og 

friluftsområde.  

Boligbebyggelse tillates ikke. 

Hovedformål: hotell, fritids- og 

turistformål 

BA4 

 

 

 

Elvetun Detaljreguleringsplan Hovedformål: Offentlig eller privat 

tjenesteyting, bolig, samferdsel og 

teknisk infrastruktur. For eksisterende 

boligtomter i området kan tiltak 

tillates, forutsatt at antallet boenheter 

ikke øker. For tomteutnyttelse, krav til 

høyder og utforming gjelder samme 

krav for boligbebyggelse og 

garasje/uthus som i pkt 3.1.  

BA5  Utgår  

BA6 Sørfjorden Situasjonsplan Naust etter retningslinjer beskrevet i 

pkt. 7.1.  

BA7 Kastneshamn Detaljreguleringsplan Det skal utarbeides 

bestemmelser/hensynssoner for å 

sikre eventuelle verneverdige 

bygninger og kulturmiljø.  

Hovedformål: fritids- og turistformål, 

småbåthavn, fritidsbebyggelse 

BA8  Utgår  

BA9  Utgår  

BA10 Espejord Detaljreguleringsplan Ved vesentlig endring/utvidelse av 

eksisterende område kreves 

reguleringsplan.  

Hovedformål: fritidsbebyggelse, 

fritids- og turistformål, småbåthavn, 

ved og adkomst. 

BA11 Langhamn Detaljreguleringsplan Ved vesentlig endring/utvidelse av 

eksisterende område kreves 

reguleringsplan. 
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Hovedformål: bolig, fritidsbebyggelse, 

fritids- og turistformål 
 

Retningslinje: 
Område BA3 Laukeberget utvikles fortrinnsvis til virksomhet knyttet til reiseliv og turisme. Ny bebyggelse 

skal i volum og uttrykk fortrinnsvis gjenta opprinnelig terrengs utforming; ved høy bebyggelse i bakkant 

med gradvis nedtrapping ut mot sjøsiden. Området skal gis et tiltalende uttrykk med oppbrutt fasade 

både i vertikal- og horisontalplan.  
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4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR § 
11-7 NR. 2 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur inneholder veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, 

kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, og traséer for teknisk infrastruktur. 

Planbestemmelsene i PBL gjelder ikke for kraftledninger og transformatorstasjoner i sentral- og regional-

nettet som krever konsesjon. Dette innebærer videre at det ikke kan fastsettes planbestemmelser for 

slike anlegg. Arealene rundt slike anlegg kan vises som hensynssoner etter PBL § 11-8 bokstav a).  

Mindre anlegg innenfor områdekonsesjonene omfattes av PBL, f.eks. småkraftverk med overførings-linjer. 

4.1 Kraftforsyning og telekommunikasjon mm 
Ved etablering av nye anlegg, samt ombygging/endring av eksisterende, tillates det ikke luftstrekk i 

boligområder, fritidsboliger eller for øvrig tettbygde strøk. Det settes krav til samordning av f.eks. 

strøm, telekabler mv. 

Retningslinjer: 
Tillatelse til etablering av trafoer, nodehus med mer kan kun gis i samsvar med godkjent kommune-

/reguleringsplan, evt. ved mindre endring av plan, eller dispensasjon. 

4.2 Parkeringsplasser / snuplasser 
 

Kode Område Plantype  

SPA1 Vinjehøgda Kommuneplanens arealdel 

SPA2 Skogshamn Kommuneplanens arealdel 

SPA3 Finnlandsstrand Situasjonsplan 

SPA4 Øvre Espenes Situasjonsplan 

SPA5 Langbakken Kommuneplanens arealdel 

SV1 Snuplass Øvre Espenes Kommuneplanens arealdel 

Innenfor områdene SPA3 og SPA4 er det tillatt å sette opp WC, søppelstativ, utemøbler og 
informasjonstavler. Kommunen er ansvarlig for detaljplanlegging.  

 
Områdene tillates ikke utbygd før det foreligger en samlet plan for drift og vedlikehold.  

 

4.3 Gang- og sykkelveg 
 

Kode Område Plantype  

SGS1 Espenesveien Detaljregulering 

SGS2 Elvetun skole - Finnlandsholmen Detaljregulering 

SGS3 Brøstadveien - Bergan Detaljregulering 

Detaljreguleringsarbeidet skal avklare nærmere arealbruk om gang- og sykkelveg i sin helhet blir 
lagt langs med eksisterende fylkesveg eller om midtlinje veg på dagens fylkesveg blir justert for å 
få best løsning i forhold til eksisterende bebyggelse, topografi, naturmiljø og/eller vassdrag. 
Plassering av SGS2 gjøres etter at det foreligger avklaringer ift kulturminnevern og automatisk 
fredede kulturminner. 
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4.4 Adkomstvei LSB 11 Langhamn 
 

    Kode Område Plantype  

    SKV1 Langhamn Situasjonsplan til byggesak 

 
Byggesøknad og utforming av vei ihht. Statens Vegvesens vegnormal bok 100. 
  

 

5 Grønnstruktur § 11-7 nr. 3 
Grønnstruktur inneholder naturområder, turdrag, friområder og parker. I stor grad angir formålet natur- 

og friområder i tilknytning til tettsted som kan være opparbeidet og tilrettelagt for allmennheten. 

5.1 Friområder 
Kode Område Plantype Vilkår 

GF1 Dalan Situasjonsplan Skogen forvaltes for 

ivaretakelse av 

naturmangfold og 

friluftsliv 

Plankravet gjelder ved etablering av installasjoner som toalett, bålplasser, gapahuker o.l.  

Områdene tillates ikke utbygd før det foreligger en situasjonsplan og en samlet plan for drift og 

vedlikehold. Situasjonsplanen skal vise lokalisering av installasjoner som toalett, bålplasser, gapahuker, 

tilrettelagte turveger o.l.  
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6 LANDBRUK, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER, SAMT 
REINDRIFT § 11-7 NR. 5 
LNFR-områder omfatter områder for landbruk, herunder jord- og skogbruk, reindrift, utmarksnæring, fiske 

som ledd i stedbunden næring, og/ eller naturområder og områder for friluftsliv. Som 

landbruksbebyggelse defineres våningshus, nødvendig kårbolig, driftsbygninger, seter/ sommer-fjøs, 

gjeterbu/skogsbu, gartneri, gårdsfabrikk, sagbruk, gardsbutikks, landbruksverksted, naust og bygninger 

basert på gårdens ressursgrunnlag. 

6.1 LNFR- områder; areal for nødvendige tiltak for landbruk og 
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag § 11-7 nr.5 a) 

6.1.1 LANDBRUK 
Tiltak skal tilpasses eksisterende bygningsmasse, materialvalg, farger og landskap. Bebyggelse til 

boligformål kan oppføres med en maksimal gesimshøyde på 6,5 meter og en maksimal mønehøyde på 

8,0 meter regnet i forhold til planert terreng gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Ved beregning av 

gesimshøyder på hus med skrått tak, skal ikke takopplett eller arker regnes med, forutsatt at 

fasadelengden på takopplettet eller arken er mindre eller lik 1/3-del av fasadelengde på husets 

hoveddel.  

Det skal gjøres en særskilt vurdering av behovet for kårbolig, våningshus og gjeterbu/skogsbu før 

bygging tillates. Vurderingen skal gjøres i henhold til aktuelle sektorlover som styrer slike tiltak, jf. 

jordlov og skoglov.  

Ved søknad om oppføring av gjeterbuer i LNFR-områder gjelder følgende: 

 For alle slike bygg i LNF-område, må det foreligge et reelt behov begrunnet i 

næringsvirksomhet i utmark. Behovet skal om nødvendig kunne dokumenteres.  

 Næringsområdets beliggenhet skal være slik at det er nødvendig med overnattingsmulighet for 

å få en rasjonell utnyttelse av området.  

 Bygningens brutto grunnflate må ikke overstige 15 m². Frittstående uthus (vedskjul, utedo) på 

inntil 5 m² kan tillates da denne også fungerer som sikringsbu.  

 Bygningen må tilpasses terreng og vegetasjon. Det settes følgende krav til utforming:  

- Fasade av tre eller naturstein  

- Taket tekkes med torv eller annet naturmateriale 

- Eventuelle vinder må være smårutete m/ gjennomgående sprosser  

- Fundamentering på pilarer eller tørrmur som lett kan demonteres.  

-  

Før tiltak settes i gang kreves det avklaring av eventuelle interessekonflikter i forhold til landbruk, 

reindrift, naturvern, kulturvern, viltområder, friluftsliv, landskap og vassdrag. 

Retningslinje: 
Det er ønskelig at større andel av landbruksareal i drift får status som «eie-jord» framfor leiejord. Ved 

fradeling i LNFR-område til bolig-, næring- eller fritidsformål, skal det det legges vekt på at resterende 

landbruksareal søkes fradelt som tilleggsjord til landbrukseiendommer i drift i henhold til statlige føringer.  
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6.2 LNFR-områder med spredt boligbebyggelse § 11-7 nr. 5 b) 
Kode Område Vilkår Plantype 

LSB1 Furstrand nord Inntil 4 nye boligtomter; totalt 10. 

 

Kommuneplanens 

arealdel 

 LSB2 Furstrand sør Inntil 2 nye boligtomter; totalt 4 

boenheter 

LSB3 Espenes nord Inntil 2 nye, totalt 13 boligtomter 

LSB4 Espenes sør Inntil 3 nye; totalt 15 boligtomter 

LSB5 Øvre Espenes  Inntil 4 nye boligtomter; totalt 5 

LSB6 Bjørkebakken Inntil 3 nye boenheter, totalt 12 

LSB7 Sæter Inntil 4 nye; totalt 19 

LSB8 Faksfjord Inntil 3 nye boligtomter, totalt 10 

LSB9 Dyrøyhamn Inntil 4 nye; totalt 10. Eventuell 

skredfare må vurderes av fagkyndig før 

etablering av nye boenheter. 

LSB10 Klokkarsletta Inntil 3 nye; totalt 8 

LSB11 Langhamn Inntil 5 nye; totalt 14.  

Ny adkomst må være etablert før det kan 

gis tillatelser til fradeling av nye 

boligtomter. Eventuell skredfare må 

vurderes av fagkyndig før etablering av 

nye boenheter. 

LSB12 Espejord Inntil 4 nye; totalt 9. 

LSB13 Johaugen Inntil 3 nye boenheter, totalt 3 

I disse områdene kan oppføring av inntil 5 nye boliger godkjennes uten plankrav, forutsatt at de er i hht 

bestemmelsene for boliger pkt. 3.1 og følgende kriterier:  

- Ikke skjer på dyrka mark. Unntak her er områdene LSB3 Espenes Nord, LSB5 Øvre Espenes og 

LSB11 Langhamn. 

- Ikke kommer i konflikt med viktige områder for naturmangfold, trekk- eller flyttleier for rein. 

- Har tillatelse fra vegmyndigheter til utvida bruk av, eller ny, avkjørsel. 

- Ikke hindrer jord- eller skogbruksdrift, eksisterende løypetraseer eller adkomst til utmark og 

friluftsområder.  

 - Ikke ligger i byggeforbudssonen langs vann/vassdrag, jf. pkt 8.1 

 - Ikke ligger i nedslagsfelt for drikkevann 

- Har tilfredsstillende vann-, avløps- og parkeringsløsning. Godkjent utslippstillatelse skal 

foreligge 

-Støyforhold tilfredsstiller krav i T-1442/2016  

Kulturvernmyndigheten skal foreleggs enhver byggesak til uttalelse. 

Retningslinjer: 
Tomteareal bør ikke overstige 2 daa i viktige hensynssoner for landbruk, og ikke over 3 daa for øvrig. 
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6.3 LNFR- områder med spredt fritidsbebyggelse 11-7 nr. 5 b) 
Kode Område Vilkår (antall nye og totalt hytter) Plantype 

LSF1 Hompan 2 nye hytter Kommuneplanens 

arealdel LSF2 Sørfjord utgår 2 nye hytter 

LSF3 Båtvika 4 nye hytter 

I disse områdene kan det tillates inntil 6 nye fritidsboliger uten plankrav forutsatt at de er i hht til 

bestemmelsene i pkt 3.2 og kriteriene i pkt. 6.2.  

For områder/eiendommer uten reguleringsplan og LNFR- områder m/spredt fritidsbebyggelse og 

bebygde fritidstomter ihht. liste nedenfor gjelder følgende bestemmelser, jf. § 11-11 nr. 2: 

Kode Område Plantype Vilkår 

LSF4-

LSF17 

Fradelte og bebygde 

hyttetomter i LNFR-

områder 

Kommuneplanens 

arealdel 

 

 

For fritidsbolig uten veitilknytning skal tilfredsstillende parkeringsløsning være etablert for både 

sommer- og vinterparkering. 

For tomteutnyttelse, krav til høyder og utforming gjelder samme krav for fritidsbebyggelse og 

anneks/uthus som i pkt 3.2. 

Kulturvernmyndigheten skal foreleggs enhver byggesak til uttalelse. For LSF1 Hompan skal avstand fra 

etablert skogsbilvei til fritidsbebyggelse være minimum 50 meter. 

Retningslinje: 
Tomtestørrelse bør ikke overstige 1 daa. 

 

6.4 LNFR-områder med spredt næringsbebyggelse, PBL 11-7 
nr. 5 b) 

Kode Område Plantype 

LSN1 Dyrøyhamn Kommuneplanens arealdel 

LSN2 Bjørkebakken Kommuneplanens arealdel 

LSN3 Skjærran Kommuneplanens arealdel 

LSN4 Lavika Kommuneplanens arealdel 

For næringsformål som ikke er tilknyttet stedbunden næring, kan det tillates inntil 2 bygninger med 

samlet BRA 400 m2 med maks BYA på 300 m2 for hovedbygg, uten plankrav forutsatt at utbyggingen 

ikke er i strid med kriteriene i pkt. 6.2. Oppføring av bygninger til overnatting tillates ikke. Bebyggelsen 

kan oppføres med en maksimal gesimshøyde på 6,5 meter og en maksimal mønehøgde på 8,0 meter 

regnet i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

Kulturvernmyndigheten skal foreleggs enhver byggesak til uttalelse. 
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6.5 LNFR-områder med spredt bolig-, fritids- og 
næringsbebyggelse, PBL 11-7 nr. 5 b) 

Kode Område Plantype 

LS1 Brøstadbakken Kommuneplanens arealdel 

LS2 Bakåsen Kommuneplanens arealdel 

For eiendommene 11/107, 172, 182, 187, 191 og 210 i LNFR-områdene kan tiltak tillates, forutsatt at  

utbyggingen ikke er i strid med kriteriene i pkt. 6.2. For tomteutnyttelse, krav til høyder og utforming 

gjelder samme krav for boligbebyggelse og garasje/uthus som i pkt 3.1.   

For eksisterende fritidsbygg på eiendommen 11/183 i LNFR-område LS2 kan tiltak tillates, forutsatt at 

antallet fritidsenheter ikke øker, og utbyggingen ikke er i strid med kriteriene i pkt. 6.3. For 

tomteutnyttelse, krav til høyder og utforming gjelder samme krav for fritidsbebyggelse og 

anneks/uthus som i pkt 3.2. 

For næringsformål på eiendommene 11/123, 139 og 188 som ikke er tilknyttet stedbunden næring, kan 

det tillates inntil 2 bygninger med samlet BRA 400 m2 med maks BYA på 300 m2 for hovedbygg, uten 

plankrav forutsatt at utbyggingen ikke er i strid med kriteriene i pkt. 6.2. Oppføring av bygninger til 

overnatting tillates ikke. Bebyggelsen kan oppføres med en maksimal gesimshøyde på 6,5 meter og en 

maksimal mønehøgde på 8,0 meter regnet i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygningen. 

Kulturvernmyndigheten skal foreleggs enhver byggesak til uttalelse. 
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7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG § 11-7 NR.6  
Formålet bruk og vern av sjø- og vassdrag inneholder ferdsel, farleder, akvakultur, drikkevann, natur- og 

friluftsområder hver for seg, eller i kombinasjon.  

 7.1 Byggeforbud langs sjø og vassdrag 
Det er byggegrense på 100 meter langs kystlinja og 50 meter fra elve-, innsjø- eller vatnbredden 

horisontalt målt ved gjennomsnittlig flomvannstand. Der offentlig veg er lokalisert nærmere sjøen enn 

100-metersgrensen eller nærmere vassdraget enn 50-metersgrensen, er offentlig veg byggegrense. 

Der offentlig veg er lokalisert nærmere vassdraget enn 50-metersgrense, er offentlig veg byggegrense. 

For Brøstadelva nedenfor Støytfossen, settes en grense på 100 meter, med unntak av der hvor offentlig 

veg er lokalisert nærmere. Der er offentlig veg byggegrense.  Innenfor byggegrense kan arbeid og tiltak 

som nevnt i PBL § 20 samt fradeling til slike formål ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. 

Nødvendige tiltak og bygninger for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet som nevnt 

i PBL §11-11 nr 4 kan etter søknad tillates. Ved plassering og utforming skal det særlig tas hensyn til 

natur- og kulturmiljø, friluftsliv, jordvern, landskap og andre allmenne interesser. 

Forøvrig vises det til «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen» vedtatt i 2011. 

Retningslinjer: 
I 50-/100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Ved dispensasjonssøknad for naust skal disse kriteriene oppfylles: 

 Ikke hindrer allmenn ferdsel i fjæra 

 Ikke stenger eller hindrer stier og tråkk  

 Ikke berører produktive landbruksarealer. 

 Ikke fører til driftsmessige eller miljømessige ulemper for nåværende og framtidig landbruksdrift 

 Ikke bidrar til vesentlige endringer av natur- og/eller kulturlandskap. 

 Ikke ligger nærmere kulturminner enn 50 meter. 

 Ikke berører viktige friluftsområder, viktige naturtyper eller lokaliteter med arter av nasjonal 

forvaltningsmessig interesse. 

 BYA ikke overstiger 40 m2 og byggets mønehøgde er mindre eller lik 4 m over gjennomsnittlig 

opprinnelig terreng. 

7.2 Kantvegetasjon 
Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et urørt naturlig 

vegetasjonsbelte på 10 meter som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Dette gjelder 

for hogst og rydding i kantsonen, men ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med 

vassdraget. 

Hogst og skogskjøtsel i 30-metersbelte langs vassdrag må avklares med kommunens skog-

bruksavdeling. 
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Retningslinjer: 
Kantsoner er beskyttet i Vannressurslovens § 11 og vannforskriften. Lov om vassdrag og grunnvann av 

24.11.2000 og Vannforskriften for 2006-12-15-1446 

8 HENSYNSSONER PBL § 11-8 
Bestemmelsen er ikke et formål i seg selv, men bestemmelsen skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og 

restriksjoner som har betydning for bruken av alle arealformål.  Til hensynssoner skal det i nødvendig 

utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer som skal gjelde i medhold av loven, eller andre 

lover for å ivareta hensynet som sonen viser. 

8.1 Sikrings-, støy-, og faresoner jf. PBL § 11-8 a) 

8.1.1 DRIKKEVANNSKILDER OG NEDSLAGSFELT H110 
Kode Område 

H110_1 Sørfjorden   

H110_2 Faksfjorden 

H110_3 Kastnes 

H110_4 Rundfjellvatnet 
Det tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt. Eventuell 

tillatelse til tiltak kan ikke gis før vannverkseier og vannverkets tilsynsmyndighet har gitt godkjennelse.  

Vurderingen skal gjøres med basis i drikkevannsregelverket, Folkehelseinstituttets veiledere, 

restriksjonsbestemmelser, og kunnskaper om kilden, jf. PBL § 11-9 nr. 3 og 6.  

 

8.1.2 FAREOMRÅDE SKRED H310 
Kode Område 

H310_1 Brøstadbotn 
Det tillates ikke ny bebyggelse innenfor hensynssone før faren for kvikkleire er avklart og eventuelt 

nødvendig avbøtende tiltak er etablert.  

Skredfaren skal vurderes i henhold til kravene i TEK 17 § 7-3 ved forarbeidet til alle reguleringsplaner og 

eventuelle sikringstiltak skal være beskrevet før planen sendes på høring. 

 

8.1.3 ENERGIANLEGG H370 
Ved planlegging av bebyggelse langs høyspentanlegg bør avstanden være så god som mulig. 

Byggeforbudsbeltet skal minimum være 10 m fra ytre faselinje/20 meter fra senterlinje. For øvrig skal 

følgende hensyn tas:  

 Master skal utføres slik at det er vanskelig å klatre for allmennheten. Det skal være en   

klatrefri sone på 2,5 meter 

Rydding i traséer skal utføres ut fra økonomiske og tekniske forhold og hensyn til miljø og omgivelser. 

Ryddemetode og tidspunkt skal avklares med rettighetshavere og forvaltningsmyndighet. 

Retningslinjer: 
Drikkevannskilder og nedslagsfelt: 

87



KOMMUNEPLANENS AREALDEL DYRØY 2019-2029  29 
 

Drikkevannsforskriften med veiledning gir utfyllende bestemmelser om sikring av drikkevannskilder. Den 

enkelte vannverkseier gir utfyllende informasjon om bestemmelser om bruken av vannkilden, inkludert 

nedslagsfeltet.  

For øvrige drikkevannskilder og nedslagsfelt tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder og 

tilhørende nedslagsfelt. Eventuell tillatelse til tiltak kan ikke gis før kommunens forurensningsmyndighet 

har gitt tillatelse.  

Energianlegg: 

Høyspentanlegg omfatter ledninger, jordkabler og transformatorstasjoner.  

Netteier må kontaktes ved tiltak innenfor eller nær hensynssoner. 

Spesielt i forbindelse med bygg – fortrinnsvis boliger, skole og barnehager nært høyspentanlegg, har 

kommunen en veiledningsplikt overfor utbygger. Kommunen skal benytte veiledningsbrosjyrene fra 

Statens strålevern:  

 Bebyggelse nært høyspentanlegg 

 Bolig nært høyspentanlegg 

Utredningsnivået for magnetfelt gjelder særlig for bygninger der opphold av mennesker over lang tid vil 

forekomme. Utredningsnivået har et innslagspunkt for magnetfelt på 0,4 µT (mikrotesla) som 

årsgjennomsnitt. 
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8.2 Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, 
grøntstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller 
kulturmiljø, jf. PBL § 11-8 c) 

8.2 1 HENSYNSSONER LANDBRUK 
Kode Område 

H510_1 Furstrand – Espenes  

H510_2 Betholmen 

H510_3 Øvre Espenes 

H510_4 Finnland 

H510_5 Finnlandsvika 

H510_6 Brøstad 

H510_7 Finnefjell 

H510_8 Elvevoll - Storlia 

H510_9 Bjørkebakken 

H510_10 Sandvika ved Skovatn 

H510_11 Sæter – Hundstrand  

H510_12 Sortevika 

H510_13 Kastnes – Lasletta – Faksfjord  

H510_14 Skogshamn 

H510_15 Langhamn – Utenga  

H510_16 Merkesnes – Lia  

H510_17 Dyrøyhamn – Mikkelbostad  

H510_18 Store Vinje – Lille Vinje 

H510_19 Berg 

Områder som på plankartet er merket med H510 er landbrukets hensynssoner i Dyrøy.  
 

8.2.2 REINDRIFT 
Kode Område 

H520_1 - 9 Flyttleier reindrift 

Områder som på plankartet er merket med H520 er flyttleier for reindriftsnæringen.  
Ihht reindriftsloven § 22 skal reindriftsutøvere fritt og uhindret sikres flyttlei i reinbeiteområdet.  
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8.2.3 FRILUFTSLIV 
Kode Område  

H530_1 Hagenes 

H530_2 Pålsfjord 

H530_3 Kirkeholmen 

H530_4 Klauvhamn 

Videreføres fra kystplan frå 2002 
 

8.2 4 NATURMILJØ OG BIOLOGISK MANGFOLD 
Kode Område  

H560_1 Hompan 

H560_2 Sennemyra – Skogstad  

H560_3 Espenesmyra 

H560_4 Finnlandsmyra 

H560_5 Sørbukta 

H560_6 Kastnesåsen 

H560_7 Vinje 

H560_8 Brøstadelva 

Områder som på plankartet er merket med H560 er viktige naturmiljø og områder med rikt 
biologisk mangfold i Dyrøy. 

 
 

8.2.5 KULTURMILJØ  
Kode Område 

H570_1 Berg 

H570_2 Lille Vinje 

H570_3 Hagenes 

H570_4 Holm 

H570_5 Kastneshamn 

H570_6 Kastnes bygdetun 

Områder som på plankartet er merket med H570 er viktige kulturlandskap og kultur- og 
bygningsmiljø i Dyrøy. 

 

Retningslinjer: 
Landbruk: 

Innenfor områder angitt som hensynssone H510_1 til 12 landbruk bør det ikke bygges eller utvikles 

virksomheter som påregnes å bidra til omdisponering av landbruksjord eller begrense ordinær 

landbruksdrift. 

Dyrka og dyrkbar mark skal her tillegges stor vekt ut fra ressursvernhensyn. Utbygging til landbruksformål 

skal søkes lagt til mindre viktige areal ut fra en langsiktig ressursutnytting for næringen. 
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I eksisterende områder til andre formål enn landbruk, bør endring og eventuelle utvidelser gjøres i samråd 

med landbruksmyndighetene. 

Reindrift:  

I disse områdene kan det ikke gjøres inngrep eller etableres anlegg, med mindre det er tilknytta reindrifta.  

Ny skogplanting må unngås. Flyttlei som vist på plankart er basert på reindriftsforvaltningens database i 

TromsAtlas.no og NIBIOs database Kilden.no.  

Friluftsliv:  

Friluftslivet har stor betydning for folkehelse, trivsel, stedstilhørlighet og naturforståelse. Det kan også ha 

betydning for lokal verdiskaping og et bærekraftig reiseliv. Ved arealinngrep/andre tiltak skal disse 

verdiene vektlegges. Og det skal foretas en vurdering av viktige hensyn i forhold til friluftsliv; 

opplevelsesverdier, stier, tråkk og tilgjengelighet. Dette gjelder også for inngrep som berører svært viktige 

og viktige friluftsområder i kommunens friluftskartlegging. 

Naturmiljø:  

Forvaltningsrådene i rapporten er retningsgivende. For de 9 verdi B-områdene skal også 

forvaltningsrådene anses som retningsgivende, men disse er ikke angitt som hensynssone. 

Kulturmiljø:  

Verneverdige enkeltbygninger, bygningsmiljø og andre kulturminner skal tas vare på og tillates ikke 

revet/fjernet; de skal holdes vedlike og i størst mulig grad tas vare på som bruksressurser og istandsettes.  

Ved behandling av byggesøknader skal hensynet til kulturmiljøet, og forholdet mellom tiltaket og 

kulturmiljøet; lokalisering og utforming, vektlegges. Søknad om tiltak som vil kunne få konsekvenser for 

kulturmiljø og antikvariske verdier skal sendes til uttalelse til regionale myndigheter.  

Vern- og vedlikeholdsavtale for bygningene, gårdstun og områder skal være retningsgivende. 

8.3 Sone for båndlegging jf. PBL § 11-8 d) 

8.3.1 FREDA KULTURMINNE  
Kode Område Fredningshjemmel 

H730_1  Finnefjell Automatisk fredet KML § 4 

Det er forbudt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 

eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnet. Forbudet omfatter også en 5 meter bred 

sikringssone rundt kulturminnene. For hensynssonen gjelder bestemmelser i tilhørende forskrift. 

Retningslinjer: 
Freda kulturminner: 

Alle tiltak nærmere enn 50 meter fra kulturminnet må vurderes meget nøye og forelegges 

kulturvernmyndighetene (Fylket, Sametinget) ved tvil.  
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8.4 Gjennomføringssone jf PBL § 11-8 e) 

8.4.1 KRAV OM FELLES PLANLEGGING 
Kode Område Plankrav 

H810_1 Espejord Adkomster, intern infrastruktur og tilrettelegging mot sjø 

samordnes for hele planområdet 

H810_2 Kastneshamn 

 

 

H810_3 BFR2, planID 

1995001 og 1995002 

Det tillates 1-2 fritidstomter nord for kraftlinja og 

fritidsleiligheter med inntil 8 enheter sør for kraftlinja. Det 

fortettes med inntil 7 nye fritidstomter mellom adkomstvegen 

og Andreasmyra. Høyden nord for Andreasmyra, 41-49 moh., 

reguleres til LNFR-område. 

 

8.4.2 OMFORMING 
Kode Område Plankrav 

H820_1 PlanID 1986001 

Finnlandsåsen 

Omreguleres til område med leilighetsbebyggelse/terrassehus 

Gode fellesløsninger for lek og uteoppholdsareal, parkering og 

tilrettelegging for universell utforming skal vektlegges. 

Inntil 30 nye enheter, alle med livsløpsstandard, hvorav 4 med 

universell utforming. 

H820_2 PlanID 1977002 

Skogstadhågen 

Ubrukte tomter; 3 stk, langs fylkesveg 211 omreguleres til 

rekkehusbebyggelse/flerfamilieboliger. Øvrige to ubrukte 

tomter vurderes omregulert til flerfamilieboliger. Gode 

fellesløsninger for parkering og tilrettelegging for universell 

utforming skal vektlegges. 
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9 SAKSGANG I NYE REGULERINGSPLANER  

9.1 Retningslinjer 

9.1.1 OPPSTARTSMØTE (PBL § 12-8) 
For alle planforslag skal det gjennomføres et oppstartsmøte mellom tiltakshaver og 
kommunens administrasjon. Tiltakshaver får tilbakemelding om forholdet til overordnet 
planverk og en vurdering av muligheter og utfordringer, deriblant eventuelt krav til 
planprogram/ konsekvensutredninger. Alle planforslag som avviker fra arealdelen forelegges 
en forhåndsvurdering i Plan- og naturutvalget, jf. Pkt. 10.2.1 under her. Hensikten er at man 
på et tidlig stadium får signal om tiltaket er i samsvar med politiske ønsker for 
arealdisponeringen i kommunen.  
Det skal skrives referat fra oppstartsmøtet. 

9.1.2VARSEL OM PLANOPPSTART (PBL § 12-8) 
Tiltakshaver plikter å varsle oppstart av planprosessen etter kravene i PBL. § 12-8. 
Kunngjøringen gjøres også kjent på kommunens hjemmeside. 

 

9.1.3 FØRSTE GANGS BEHANDLING (PBL §§ 12-10 OG 12-11) 
Når planforslaget er utarbeidet i hht. kravene i denne veiledningen og kravene i plan og 
bygningsloven, vil planforslaget legges fram til 1. gangs behandling i det faste utvalget for 
plansaker. Farevurderingene skal være gjort, og eventuelle geotekniske undersøkelser 
gjennomført, før planen oversendes kommunen. Dersom planteknisk utvalg ikke finner grunn 
til å fremme forslaget, skal tiltakshaver underrettes med brev og de rettigheter 
vedkommende har. 

9.1.4 OFFENTLIG ETTERSYN (PBL § 12-10) 
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tråd med kravene i PBL § 12-10. Kunngjøringen 
gjøres også kjent på kommunens hjemmeside. 

9.1.5 MERKNADSBEHANDLING/2. GANGS BEHANDLING (PBL § 12-10) 
Alle innkomne merknader beskrives, vurderes og innstilles med forslag til vedtak. Dette 
arbeidet gjøres av administrasjonen, dersom ikke annet er bestemt. PNU gir innstilling til 
kommunestyret.  
NB! Dersom innspillene medfører at planforslaget blir vesentlig endret, kan det være behov 
for å legge forslaget ut på ny høring. 

9.1.6 BEHANDLING I KOMMUNESTYRET (PBL § 12-12) 
Kommunestyret skal fatte vedtak senest 12 uker etter at saken er ferdigbehandlet. 
Kommunestyret kan sende saken tilbake for ny behandling, eventuelt med retningslinjer. 

9.1.7 KUNNGJØRING AV VEDTAK (PBL § 12-12)  
Vedtaket kunngjøres og det gis opplysninger om klageadgang (Jf. § 1-9). 

 
 

 

 

 

 

93



KOMMUNEPLANENS AREALDEL DYRØY 2019-2029  35 
 

9.2 Krav til innlevert materiale 

9.2.1 VED PLANINITIATIV OG TIL OPPSTARTSMØTE 
Tilfredsstillende redegjørelse for premissene for det videre planarbeidet i hht gjeldene lov og 

forskrift. 

9.2.2 VED 1. GANGS BEHANDLING 
Reguleringsplaner skal kun bestå av tre dokumenter, hvorav kun de to første har rettskraft: 

a) Kart 
b) Bestemmelser, eventuelt med vedlegg eller illustrasjoner som er gjort juridisk bindende 

gjennom bestemmelse 
c) Planbeskrivelse 

I tillegg skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse jf PBL § 4-3. 
 

Alle utredninger, temakart, illustrasjonsmateriale med mer, som ikke er en del av juridisk 
bindende kart og bestemmelser, skal innarbeides i planbeskrivelsen.  Alle plandokumenter 
skal foreligge på digitalt format. Private planer som fremmes til offentlig ettersyn skal sendes 
inn i både PDF-format og på redigerbart format. 

 Plankartet skal utarbeides i SOSI-format. 

 Øvrig plandokumenter utarbeides i et redigerbart format, fortrinnsvis i Word. 

9.2.3 VED 2. GANGS BEHANDLING 
Ved endring før 2. gangs behandling skal tiltakshaver levere en ny versjon av alle 
dokumentene og kart i henhold til kravene for leveranse for 1. gangs behandling. 

 
 

  

94



KOMMUNEPLANENS AREALDEL DYRØY 2019-2029  36 
 

VEDLEGG  

Planer som fortsatt skal gjelde: 
PlanID Plannavn Vedtaksdato Merknader 

2016001 Furstrand Holtebakken hyttefelt 22.02.2018 Revidert reguleringsplan, 
erstatter 1997003. 

2016002 Karonskogen hyttefelt 16.05.2018 Revidert reguleringsplan, 
erstatter 1995003. 
 

2016004 Steinnesberget hyttefelt 21.06.2017 
 

2012001 Evertmoen 04.02.2013 Revidert reguleringsplan, deler 
av 1999002. 

2009002 Finnlandsmoen 27.04.2009 Revidert reguleringsplan, deler 
av 1998003. 

2009001 Kjosen boligfelt 07.02.2011  

2004001 Finnlandsmoen 06.05.2004 Revidert reguleringsplan, deler 
av 1998003. 

2003001 Furuheim hyttefelt 13.10.2003  

2002001 Sandvika hyttefelt 24.06.2002  

1998003 Finnlandsmoen 25.05.2004? Revidert reguleringsplan, deler 
av 1998003. 

1998001 Brøstadbakken boligfelt   

1997002 Dyrøyhamn  22.06.1998  

1995003 Karonskogen hyttefelt 1998  

1997001 Kommunedelplan Brøstad/ 
Finnland/ sentrum 

 Områdeplan, deler av området 
tas ut i ny arealplan. 

1996001 Korgedalen boligfelt 02.09.1996  

1995001 Ørnneset hyttefelt 14.08.1995 Omformes sammen med 
1995002, jfr hensynssone 
H810_3. 

1995002 Klauvhamna hyttefelt 27.06.1995 Deler av planen oppheves. 
Omformes sammen med 
1995001, jfr. hensynssone 
H810_3. 

1993001 Finnlandsneset med holmen 27.09.1993  

1987002 Espenes industriområde 22.10.1987  

1987001 Kastnes boligfelt 26.06.1987  

1977004 Brøstad boligfelt 28.01.1983  

1977003 Solbu boligfelt 09.12.1977  

1977001 Bjørkebakken boligfelt 06.05.1977  
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Planer som skal oppheves: 
PlanID Plannavn Vedtaksdato Merknader 

1999002 Evertmoen 23.02.2000  

2001001 Kystsoneplan for Dyrøy 24.06.2002  
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1 INNLEDNING/SAMMENDRAG 

1.1 Sammendrag 
Visjonen for Dyrøy kommune er: Dyrøy – en lærende kommune 

 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 

Kommunens overordnete mål: Dyrøy skal være en attraktiv kommune som skal 

tilrettelegge for bosetting og næringsutvikling. 
 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 20.4.2015. 
 

Arealplanen tydeliggjør hvordan bosetting og arealer for næring og reiselivsutvikling kan gi grunnlag for 

framtidig vekst i Dyrøy. Et viktig hovedmål for kommunen er å stabilisere folketallet og å legge til rette for 

et levedyktig og attraktivt lokalsamfunn. God ressursforvaltning, tilgjengelighet og arealeffektiv 

infrastruktur er viktige forutsetninger for bærekraftig utvikling. Forslaget bygger både på innspill, 

drøftinger av strukturelle plangrep fra arealstrategiarbeidet og øvrig tilgjengelig kunnskap om 

ressursgrunnlag og planforutsetninger i Dyrøy. 

Fordelingen av boligbygging i kommunen har over lang tid vært om lag 50/50 mellom bygging i regulerte 

felt i sentrum og spredt boligbygging i distriktene. En viktig faktor i befolkningsutviklingen i kommunen er 

å legge til rette for tilbakeflytting av ungdommer etter endt utdannelse. Nærhet til familie og nettverk er 

også en viktig faktor. Videre er nærhet til skole, barnehage og fritidsaktiviteter viktige ved valg av bosted. 

Planen legger opp til en tydeligere samling av bosetting i distriktene med fortetting i grender som har en 

samfunnsstruktur som grendehus, kapell eller viktige friluftstilbud i tillegg til ordinær bosetting. Dette for 

å styrke attraktiviteten og tydeliggjøre at området er del av en framtidsrettet boligstrategi. 

Brøstadbotn er kommunens tydelige hovedsentrum med kommuneadministrasjon, skole, velferdstilbud 

og forretninger. Flere leiligheter er under planlegging i sentrum. Dette vil kunne bidra til et mer variert 

botilbud og at flere boligeiendommer kommer i sirkulasjon både i sentrum og i distriktene. Det forventes 

at behovet for tilrettelagte tomter i sentrum vil være stabilt. 

Landbruksnæringa står sterkt i Dyrøy med stabile tall blant anna for sauenæringa. Både antallet sauebruk 

og antallet melkebruk har gått betydelig ned fra siste halvdel av 1900, mens antallet heltidsbønder har 

stabilisert seg det siste tiåret. Ny driftsbygninger og moderniseringer av drifta gjør landbruket godt rusta 

for framtida. Tilrettelegging for boligbygging i egna områder i distriktene er en viktig faktor for stabile 

lokalmiljø som rammevilkår for landbruksnæringa. 

Utmarksarealene i Dyrøy er viktige for reindriftas ressursgrunnlag. Hjerttind reinbeitedistrikt benytter 

hele fastlandsdelen av kommunen som beiteland. Rettigheten går helt til flomålet selv om utstrekninga 

for årstidsbeitene i kartinnsyn «Kilden» ikke går helt til sjøen. Reinbeitedistriktet strekker seg over flere 

kommuner og beitebruken varierer gjennom året og fra år til år. I perioder med vanskelige beiteforhold 

kan det være aktuelt å la reinen trekke helt ned mot kysten. 
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Tilrettelegging for naturbasert reiseliv er viktig for utvikling av lokalt næringsliv. Dette tilfører ny aktivitet 

som igjen styrker bestående næringsliv. Samspillet mellom reiseliv og tilrettelegging/bruk av tilgjengelig 

areal må balanseres og det må tas hensyn til øvrig fritidsaktivitet og bosetting. Det er også viktig å rådføre 

seg med både reindrifta og landbruksnæringa når ny aktivitet planlegges for reiselivsutvikling. 

Den sjøbaserte næringa forventes å øke sin aktivitet i regionen. Dyrøy vil legge til rette for at infrastruktur 

og industriareal kan gi driftsfordeler og næringsutvikling i kommunen. 

1.2 Bakgrunn /Formål med planarbeidet 
Dyrøy kommune har fram til nå hatt en arealdel fra 1994. Siden kommunestyret vedtok oppstart for 

revisjon av arealdelen 17.3.2003 har det vært jobbet med forslag til ny arealdel i flere perioder. Et 

omforent forslag ble lagt fram i fylkeskommunens planforum i 2007. Forslaget la opp til spredt bosetting 

langs alle veger i kommunen. Dette var lite forenlig med Fylkesmannens uttrykte krav til en tydeligere 

bosettingsstrategi. Arbeidet med arealplanen stoppet opp da en ikke ønsket å gå videre med en sortering 

av områder med tillatelse til spredt boligbygging og områder uten, slik en oppfattet Fylkesmannens krav 

ville slå ut. Kommunen har både før og etter dette i stor grad basert sine arealvedtak på dispensasjon fra 

planen fra 1994. Andelen bygge- og delingssaker i tråd med arealplan eller godkjent reguleringsplan har 

for de siste 10 år vært lav. 

Ny plan og bygningslov som trådte i kraft 1.7.2009 gir noen flere verktøy både til å sette av områder for 

spredt boligbebyggelse i LNFR-områder og mulighet for differensierte bestemmelser eller retningslinjer/ 

lokaliseringskriterier. Loven legger også opp til en tydeligere link mellom kommuneplanens samfunnsdel 

og arealdel, og loser kommunene gjennom en prosess for oppdatering av kommunale planer. 

Formålet med planarbeidet er 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. 

1.3 Om planprosessen 
Dyrøy startet i 2013 sin prosess med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel parallelt med 

utarbeidelse av arealdel. Planprogram for kommuneplan Dyrøy kommune, med en samlet prosess for 

samfunnsdel og arealdel, ble vedtatt 17.2.2014. Samfunnsdelen ble vedtatt 20.4.2015. 

Formannskapet har vært styringsgruppe for hele planarbeidet. 
 

Arbeidsgruppa for arealdelen har vært satt sammen av ulike fagområder fra administrasjonen sammen 

med ordfører og rådmann. Gruppa har variert noe over tid etter tema og fokusområder: Rådgiver plan og 

næring Frank Moldvik; prosjektleder, rådmann Erla Sverdrup (fram til 1.10.2017), ordfører Marit Alvig 

Espenes, enhetsleder teknisk Geir Fjellberg, rådgiver byggesak Kjell-Rune Marthinsen, kommunal 

folkehelsekoordinator Ellen Mikalsen Hals, fagleder landbruk Ragnvald Tollefsen og innleide konsulenter 

fra WSP Norge, Astrid Fjose og Arne Sundheim. 

Ragnvald Tollefsen har utarbeidet plankart og WSP har utarbeidet de øvrige plandokumenter. 
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Viktige møter og milepæler: 
 

 Planprosess Kalender 

1 Høring planprogram med innspill til arealplanen 1.12.2013-24.1.2014 
2 Vedtak planprogram 17.2.2014 

3 Vedtak planprosess for arealplanarbeidet Formannskap 18.5.2016 

4 Arbeidsmøte med styringsgruppa og Plan- og naturutvalget: 
Arealstrategi for Dyrøy 

6.12.2016 

5 Vedtak arealstrategi Formannskap og ny innspillsrunde 18.1.2017 

6 Ny innspillsperiode 20.1.-15.3.2017 

7 Utarbeidelse av planforslag april-desember 2017 

8 Presentasjon for Regionalt planforum med tilbakemeldinger 20.4.2017 
9 Ulike møter med interessenter og fagområder: reindrift, næring, 

friluftsliv, skole/oppvekst, trafikksikkerhet, landbruk 
mai-juni 2017 

10 Gjennomgang av planforslag I Regionalt planforum 11.1.2018 
11 1.gangsbehandling i Formannskapet februar 2018 

12 Høringsperiode mars-mai 2018 

13 Merknadsbehandling og evt. justeringer mai-juni 2018 
14 2.gangsbehandling og vedtak i kommunestyret Juni 2018 

 
 

1.4 Medvirkning 
Arealplanen bygger videre på samfunnsdelen og grunnlagsarbeidet fra denne planprosessen. 

Innledningsvis i arealplanprosessen ble det gjennomført et politisk arbeidsmøte for å jobbe fram 

arealstrategier for det videre planarbeidet. Etter det har det vært gjennomført folkemøte med 

gruppearbeid som idedugnad for å følge opp arealstrategien, 12.3.2017 og møter med næringslivet 

6.3.17.  Alle innspill er tatt inn i planprosessen. 

Figur 1: Illustrasjon for ønsket prioritering for boligbebyggelse i tilknytning til aktive grendehus/ samfunnshus, møte 18.1.17 

med styringsgruppa. 
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 Medvirkning Kalender 

1 Møte med næringslivet i kommunen 6.3.2017 

2 Folkemøte med idédugnad og gruppearbeid 15.3.2017 

3 Møte med landbruksnæringa I kommunen 14.3.2017 

4 Møte og befaring om trafikksikkerhet, spredt boligbebyggelse og 
g/s-veger med SVV 

29.5.2017 

5 Møte med Hjerttind reinbeitedistrikt 13.6.2017 
 Møte om trygg skoleveg og oppvekst 16.6.2017 

6 Møte om folkehelse og friluftsliv 16.6.2017 

7 Møte med grunneier om Espenes industriområde 14.12.2017 
 
 

Det er i tillegg gjennomført møter i regionalt planforum 20.4.17 og 11.1.18. Barn- og unges 

oppvekstsvilkår, trygg skoleveg, folkehelse og friluftsliv har vært tema for egne møter med ordfører og 

faginstanser i kommunen. Representanter fra Statens vegvesen var med på befaring 29.5.17 for å gjøre 

seg kjent med og gi tilbakemelding om mulige områder for boligbygging, næringsutvikling og 

tilrettelegging for gang- og sykkelveger og utfartsparkering. 

1.5 Plandokumenter 
Juridisk bindende: 

 Plankart i målestokk 1:35 000 i pdf-format og innsynsløsning fra kommunens hjemmeside og i 

www.tromsatlas.no 

 Bestemmelser og retningslinjer 

 Planbeskrivelse 
 

Vedlegg: 

 Konsekvensutredning med ROS 
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2 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER/OVERORDNA 
FØRINGER 

2.1 Nasjonale forventninger til kommunalplanlegging 
For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger 

til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-1. De nasjonale 

forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale 

og kommunale planstrategier og planer. Nasjonale forventninger vedtas i forkant av hver 4-årsperiode for 

kommune- og fylkestingsvalg, sist vedtatt i kongelig resolusjon den 12.juni 2015. 

Regjeringens forventninger for inneværende kommunestyreperiode har tre hovedretninger. 
 

Den første delen omhandler gode og effektive planprosesser med fokus på enklere regelverk og 

bedre samarbeid. 

Del to omhandler bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt, og hvordan vi kan omstille oss 

til et lavutslippssamfunn. Dette innebærer en planlegging for et sikkert samfunn som tar høyde for 

både klimaendringer og andre risikofaktorer, og en planlegging som legger opp til å redusere 

klimagassutslippene og å begrense energiforbruket. Samordna bolig-, areal- og 

transportplanlegging og effektiv arealbruk er her viktig. 

Del tre handler om planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt. 

Viktige stikkord er: 

- et framtidsretta og miljøvennlig transportsystem 

- levende byer og tettsteder 

- helse, trivsel og oppvekst i nærmiljøet 
 

2.2 Andre overordna føringer; lover, retningslinjer, planer 
Aktuelle lover og forskrifter: 

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningsloven) 

- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

- Lov om vegar (veglova) 

- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) 

- Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 

- Lov om jord (jordlova) 

- Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) 

- Lov om reindrift (reindriftsloven) 

- Forskrift om konsekvensutredning 

- Forskrift om rammer for vannforvaltningen 

- Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK17) 

- Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442 

(2016) 
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Nasjonale føringer 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014) 

- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø (2011) 

- Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

- Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesenter (2008) 
 

Aktuelle stortingsmeldinger: 
- Meld. St. 18(2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikter 

- Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid 

- Meld. St. 32 (2016-2017) Reindrift 

- Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling; en fremtidsrettet jordbruksproduksjon 

- Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn 

- Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv 

- Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen 
 

Regionale føringer 
- Fylkesplan for Troms 2014-2025 

- Regional planstrategi - kunnskapsgrunnlaget 2015 

- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

o Handlingsprogram 

- Regional plan for handel og service i Troms 2016 - 2025 

- Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021 - Tilhørende dokumenter 

- Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2025 | Norsk versjon | Samisk versjon | 

o Handlingsprogram 

- Regional Transportplan for Troms 2014-2023 

- Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 

- Kulturarvplan for Troms 2011 - 2014 | Norsk versjon | Samisk versjon 

- Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2025 

- Strategi for reiselivet i Troms 2013 – 2017 
 

Lokale føringer: 
- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 

- Kulturplan for Dyrøy kommune 2015-2025 

- Hovedplan for vann, vedtas i løpet av våren 2018 

- Arealstrategi for Dyrøy kommune, vedtatt FS 18.1.2017 

- Miljø- og energiplan; temaplan 2012-2015 

- Plansystem for Dyrøy kommune vedtatt 2015 
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2.3 Arealstrategi for Dyrøy 
 

 

 
 
 

For å nå dette målet legges det opp til følgende strategi og lokaliseringskriterier for 

arealplanarbeidet: 

1. Brøstadbotn sentrum skal styrkes og forbeholdes publikums- og sentrumsformål, 

offentlig og privat tjenesteyting. 

2. Eksisterende næringsareal videreføres og vurderes utvidet. 

3. Naturressursene, særlig innen landbruk og fiske, skal vektlegges og næringsareal 

knyttet til landbruk, fiske og reindrift kartfestes. 

4. Hensynssoner for kjerneområder landbruk, reindrifts-flyttleier og mineralressurser 

kartfestes. 

5. Tilretteleggingstiltak og areal for reiseliv og opplevelser skal hensynta 

primærnæringene, kulturlandskapet og friluftsområder som er viktige opplevelses- 

verdier i reiselivet. 

6. Eksisterende regulerte boligfelt i Brøstadbotn, Espenes, Bjørkebakken og Kastnes 

videreføres. Varierte botilbud ønskes sentralisert til Brøstadbotn. Nye boligområder 

bør etableres med tanke på det regionale arbeidsmarkedet. 

7. Lokalmiljøene rundt aktive grendehus/samlingslokaler skal styrkes. Mulige 

boligområder innenfor en radius på 1 km kartfestes med tilhørende bestemmelser. 

8. Trygge oppvekstmiljø, skoleveg og folkehelse vektlegges. Gang- og sykkelveger 

skal på samme måte ta utgangspunkt i Brøstadbotn sentrum og aktive 

grendehus/samlingslokaler. 

9. Områder som har behov for tilretteleggingstiltak for friluftsliv og rekreasjon, skal ta 

utgangspunkt i kystsoneplanen og kommunens friluftskartlegging og støtte opp 

under kommunens lokalmiljø- og stedsutvikling. 

10. Der PBL åpner for bestemmelser for tiltak uten nærmere detaljering i 

reguleringsplan, skal dette synliggjøres i planbestemmelsene for å fremme rask og 

god saksbehandling. Dette gjelder for LNFR med spredt boligbygging og LNFR 

med spredt næring, tiltak for midlertidig camping og spikertelt og evt flere. 
 

 

Vedtatt i Formannskapet 18.1.2017, sak 3/17 

Kommuneplanens overordnete mål: 

Dyrøy skal være en attraktiv kommune for bosetting og 

næringsutvikling 
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3 UTVIKLINGSRETNINGER I DYRØY – TEMA FRA 
PLANPROGRAMMET 
Areal til boligbygging 

Kommunen har en bosettingskultur- og struktur der en ønsker å legge til rette for spredt boligbygging. En 

slik spredt bolig-bygging vil være viktig for lokalmiljøet på bygda, samt for et levende landbruk. 

Intensjonene med dette er at fradeling av bolig-tomter i LNFR-områder skal være mulig ut fra fastsatte 

kriterier. Erfaringene med dagens boligfelt i sentrum viser at det er mange ledige regulerte tomter i disse, 

og at det ikke er behov for flere regulerte felt ut over det som er etablert. Befolkningen velger i stedet å 

bygge spredt. Kommunen vil i planprosessen vurdere om det er mest hensiktsmessig å benytte Pbl § 11-7 

nr 5 b) med kriterier for spredt boligbygging, eller utarbeidet klare kriterier og krav, i forhold til 

dispensasjonssøknader (Enkeltsøknader til boliger eller hytter etter dette prinsippet.) 

Næringsareal 

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

for ytterligere tilrettelegging for nye næringsarealer. 

Areal til fritidsbebyggelse 

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

våningshus/boliger som brukes til fritidsboliger. Det er en del regulerte områder til fritidsbebyggelse i dag, 

men det er ønskelig med fleksibel holdning til denne type bebyggelse. Denne fleksibiliteten må likevel ikke 

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

næringsvirksomhet, kulturminner, byggeforbudssone langs sjø, samt risikoutsatte områder. 

Byggeområder langs vassdrag 

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

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

84 og 93 (gammel PBL) samt fradeling til slikt formål ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. 

For Brøstadelva nedenfor Støytfossen gjelder ovennevnte bestemmelse inntil 100 m.» 

Kommunen ønsker i utgangspunktet å videreføre disse bestemmelsene. 
 

Samferdsel og infrastruktur 

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

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

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

Fibernettet for datatrafikk er godt utbygd. 

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

holdningsklasser for avkjørselsbehandling. 

Sand, grus og mineralressurser 

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

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

reguleringsplan, og ved større inngrep bør landskapsarkitekt konsulteres. Det skal også foreligge krav om 

sluttføring og lukking av uttaket. 
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I arealplanarbeidet er det viktig å kartlegge lokale ressurser av byggeråstoffer. 
 

Arealer til idrett, kultur mv 

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

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

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

 
Universell utforming – hensynet til barn og unge 

Dette innebærer at universell utforming kan legges til grunn for alle de arealformål som er listet opp i PBL 

§ 11-7. Gode uteområder som tar hensyn til barn og unges rettigheter må også vurderes i arealdelen, hvor 

beskrivelser av arealkrav til lekeplasser, sikker skolevei etc. blir utredet. I kommuneplanens arealdel bør 

det gis grunnleggende bestemmelser om funksjonskrav, herunder universell utforming og tilgjengelighet til 

bygninger og arealer. Dette ut fra den nasjonale målsettingen om at Norge skal være universelt utformet i 

2025. 

 
Hensynssoner 

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

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

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

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

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

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

bebyggelse ikke være tillatt over 400 m over havet. 

• Likeså vil trekkveier ved Skøvatn inn mot Bjørkebakken hensyntas 

• Skredområder i Faksfjorden 

• Kvikkleire i utløpet av Brøstadelva 

• Samiske kulturminner ved Kastnes 

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

kartgrunnlaget. 

• Likeså bør verdifulle landskap avsettes som hensynssone. 

• NVE sitt faktaark 2-2013 vedr. skredvifter 

• Eksisterende og vedtatte høyspentlinjer skal fremgå av plankartet som hensynssoner 
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4 OM DYRØY - KJENT KUNNSKAP OM KOMMUNEN, 
AREALBRUK OG RESSURSUTVIKLING 

4.1 Om Dyrøy kommune 
Dyrøy kommune ligger midt i Troms. Kommunen består av Dyrøya og fastlandet innenfor og strekker seg 

over 289 km2. Per i dag er det i underkant av 1200 innbyggere i kommunen. Hele regionen bestående av 

30 000 innbyggere i en times omkrets, er et potensielt arbeidsmarked. Andelen sysselsatte i offentlig 

virksomhet er forholdsmessig stor med 52,2%, og godt over landssnittet på 34,2%. I rapporten fra Troms 

fylkeskommune «Konsekvensutredning for Dyrøy» fra januar 2017, scorer kommunen høyt på indikatorer 

for ensidig næringsstruktur. Dyrøy kommune er fra høsten 2017 med i omstillingsprogrammet for Troms 

fylkeskommune. Det er et treårig prosjekt som skal jobbe målrettet mot å skape flere arbeidsplasser i 

kommunen og bidra til å skape nytt lønnsomt næringsliv i kommunen. 

De naturbaserte næringene jordbruk, skogbruk og fiske, blir i samme rapport vurdert til å være robuste og 

på det jevne med landet og Troms for øvrig. Landbruket er viktig for sysselsettingen og har stor betydning 

for bosettingsmønsteret. Små eiendommer og drift på tvers av eiendomsgrenser er en utfordring. 

Næringslivet for øvrig i Dyrøy består i stor grad av små foretak under 5 ansatte, med DEMAS og Dyrøymat 

AS som unntak. 

En av de største utfordringene for kommunen er folketallsutviklingen. Etter en jevn tilbakegang, svinger 

folketilveksten styrt av nettoflytting i aldersgruppen 20-29 år. Stabilisering av folketallet er sterkt i fokus, 

noe arealplanen vil kunne være med å påvirke i framtiden. I 2017 kom Dyrøy ut med høyest 

folketallsutvikling Troms med pluss 27 innbygger; en vekst på 2,4% 

Kjønns- og aldersbalansen har svingt noe, og det er interessant at Dyrøy har et kvinneoverskudd relativt 

sett. Kommunens andel eldre er økende. Dyrøy omsorgssenter er nøkkelen til ivaretakelse, samt at det er 

viktig at eldre kan bo lengst mulig hjemme i egen bolig. 

Folkehelseprofil for Dyrøy viser at andelen med muskel- og skjelettplager og ungdom under 17 år med 

overvekt/fedme er høy. En av de største utfordringene i denne sammenheng er hverdagsaktivitet og folks 

levevaner. Tilrettelegging for hverdagsaktivitet og friluftsliv vil være et viktig virkemiddel. 

Når det gjelder barn og unge, er barnehage og skole relativt nyrestaurert og kommunen har et 

velfungerende Tverrfaglig forum for barn og unge for å ivareta helsemessige aspekt. Andelen aktive i 

idrettslag er ifølge Norsk idrettsindeks for Troms 2017, 26%, mens snittet for Troms er på 30%. 

Anleggsdekningen er høyest i Dyrøy for hele Troms fylke. Legger en til at snittavstand til 

kommunesenteret Brøstadbotn er på 7,5 minutt, gir dette gode vilkår for organisert idrettsaktivitet. 

Nordavinden Utvikling KF har rolle som utviklingsavdeling for kommunen. Det er videre etablert et 

fibernett som dekker hele kommunen. Kommunen har sterkt fokus på miljø og bærekraft og har bl.a. 

utarbeidet «Temaplan for Energi og Miljø». Biofjernvarme brukes til oppvarming av kommunale 

bygninger. 
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4.2 Grunnforhold 
I hovedtrekk består de vestlige og høyereliggende strøk av kommunen av bart fjell og forvitringsmateriale. 

I dalstrøkene rundt Skøvatn og områdene Bjørkebakken – Rubbåsen dominerer moreneavsettinger i ulike 

tykkelser. Fra Bjørkebakken til Evertmoen er det store områder med breelvavsetning. 

De dominerende bergarter er glimmergneis, både lys og mørk, med/uten amfibolitt. Enkelte områder med 

ren amfibolitt og noe marmorinnsalg vest for Børingen. Dette er alle omdannede bergarter som gir 

næringsrikt forvitringsmateriale og gode vilkår for vegetasjon, jord- og skogbruksdrift. 

Det er til dels tykke marine avsettinger i områder under marin grense. Disse områdene sammenfaller i 

stor grad med gode landbruksareal og bebygde områder. Marin grense varierer med utgangspunkt i +/- 65 

moh. 

Det ble i perioden 1997-2004 utført flere geologiske undersøkelser i regi av Troms fylkeskommune og 

NGU. Siste rapport, NGU Rapport 2004.015, legger vekt på løsmassekartlegging, geofysiske målinger og 

maringeologiske undersøkelser med hovedformål å framskaffe geologisk informasjon for å kunne 

prioritere delområder for framtidig kvikkleirekartlegging og vurdering av eventuell leirskredfare. «Inntil en 

oppfølgende skredfarekartlegging kan bli foretatt, anbefales nærmere undersøkelser av geotekniker i 

hvert enkelt tilfelle dersom det skal gjøres inngrep i forbindelse med utbygging eller oppfylling i 

leirområdene, eller dersom elva fortsetter å grave og utløse mindre utglidninger i foten av bratte 

skråninger», sitat fra kap.1 Konklusjoner. 
 

Figur 2: Løsmassegeologi for Dyrøy med tynn og tykk marin avsetning som hhv lys og mørk blå områder. 

Forvitringsmateriale lilla, breelvavsetning gul, morenemateriale grønt og bart fjell rosa 
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4.3 Landskap/topografi 
Store deler av landskapet bærer preg av at isfronten fra siste istid lå i området for 10 000-11 000 år siden 

med flere side- og endemorener. 

For Dyrøy sin del karakteriseres dette med rolige avrundede høyder (Dyrøya) og fjell (Børingen, Oksen og 

Store Rundfjellet) og slake lier ned mot sjøen. Espenes- og Finnlandsmyrene er utviklet etter siste istid og 

danner ett bredt myrdrag over eidet mellom Brøstadbotn og Espenes. Likevel finner en også mere alpine 

landskap med stupbratte fjellsider og trange daler, særlig sør i kommunen rundt Faksfjord og Sørfjorden 

med Fakstind og Løksetinden. 

Det åpne kulturlandskapet med bosetting og kultivert jordbrukslandskap er likevel det dominerende 

landskapsbilde langs hovedferdselsårene i Dyrøy, med Solbergfjorden som felles referanse mot sjøen. 

Landskapet i Dyrøy defineres i nasjonalt referansesystem for landskap (av Norsk institutt for jord- og 

skogkartlegging) inn i fjordbygdene i Nordland og Troms (landskapsregion 32). 

Store deler av kommunen er påvirket av tyngre inngrep som infrastruktur, kraftlinjer og bebyggelse, her 

illustrert med kart over inngrepsfrie naturområder i Norge, INON-registrering: 

  

Figur 3: INON-oversikt 

 
 

Arealregnskap: Areal (daa) % 

Full-/overflatedyrka jord 6 566 2.3 

Innmarksbeite 2 386 0.8 

Skog 157 628 54.6 

Åpen myr 17 446 6.0 

Snaumark 91 533 31.7 

Ferskvann 11 515 4.0 

Snø og isbre 204 0.1 

Bebygd og samferdsel 1 262 0.4 

Totalt 288 540  

1-3 km fra inngrep 

3-5km fra inngrep 
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4.4 Naturmangfold 
Ut fra Naturmangfoldloven er målet at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas innenfor deres naturlige 

utbredelsesområde, og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den 

enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt 

det er rimelig. 

Kartlegging og registreringer i Dyrøy er lagt inn i Naturbase til Miljø-direktoratet. Det gjelder viktige 

naturtyper og arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Det er i dag ingen områder som er regulert til vern 

etter Naturvernloven eller Naturmangfoldloven i Dyrøy kommune. Det er derfor viktig at arealdelen viser 

kjent kunnskap. Områder med arter av særlig stor forvaltningsinteresse med registrerte arter i Norsk 

rødliste, verdi A, er således lagt inn med hensynssone naturmiljø i arealplanen. Det samme gjelder for 

svært viktige naturtyper, verdi A. 
 

Figur 4: Kart med registreringer av arter av særlig stor forvaltningsmessig interesse og områder med viktige naturtyper, jf 

liste på neste side, www.naturbase.no 
 

«Sørbukta» og «Langbukta» ved Skøvatn er viktig yngleområder for sjøfuglarter, henholdsvis A- og B- 

områder. «Brøstadbotn» er særlig viktig rasteområde for sjøfuglarter som grågås, tjeld, storspove, rødstilk 

og grønnstilk. Dette gjelder området helt innerst mot fylkesveg 211 som er A-område. Området utenfor 

som i tillegg går langs stranda i Finnlandsvika og ut til Finnlandsholmen er i Naturbase gitt områdenavnet 

«Brøstadbotn l» og er karakterisert som viktig naturområde og rasteplass for ærfugl og siland. Disse 

områdene og området «Langhamn – Bakaromnen» er i kystsoneplanen satt av til naturområder i sjø. 
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«Finnlandsmyra», «Espenesmyra» og «Skogstad» er viktige områder for flere arter av særlig stor 

forvaltningsmessige interesser. Disse er karakterisert som B-områder og arealdelen viderefører områdene 

som hensynssone, mens de var satt av for LNF v-områder i gjeldene plan; viktige viltområder. 

Det er utarbeidet en rapport, Botaniske verdier i Dyrøy kommune, i 2002 av UiT/Tromsø museum. En del 

av registreringene av viktige arter av nasjonal interesse sammenfaller med lokalitetene for botanisk 

viktige områder. 
 

Viktige naturtyper i Dyrøy registrert i Naturbase.no 
Områdenavn Naturtype/Beskrivelse ID Verdi Verdibeskrivelse 

Kvitberget Gråor-heggeskog BN00038642 B Viktig 

Langberget Gråor-heggeskog BN00038646 B Viktig 

Fossmo Rikmyr BN00038639 B Viktig 

Gaukåsen Beiteskog BN00038631 B Viktig 

Hompan Beiteskog BN00038640 A Svært viktig 

Mølnelva Bekkekløft og bergvegg BN00038644 B Viktig 

Hundstrandlia Bjørkeskog med høgstauder BN00038632 B Viktig 

Kjerringkollen Bjørkeskog med høgstauder BN00038634 B Viktig 

Finnlandsholmen Sand- og grusstrand BN38636 B Viktig 

Brøstabotn Bløtbunnsområder i strandsonen BN00061287 A Svært viktig 

Svinryggen Kalkrike områder i fjellet BN00038641 B Viktig 

"Kastnesåsen I" Sørvendte berg og grasmarker BN00038645 B Viktig 

Holmestranda Tangvoll BN00038637 C Lokalt viktig 

"Lille Vinje" Naturbeitemark BN00038633 B Viktig 

Berg Naturbeitemark BN00038625 B Viktig 

Dyrøygommen Naturbeitemark BN00038643 B Viktig 

Storhaugen Gammel boreal lauvskog BN00038638 B Viktig 
 
 

4.5 Klima 
Klimaet i Dyrøy beskrives som submaritimt, kystbetont og middels fuktig. Årsmiddeltemperatur tar 

utgangspunkt i «normalperioden» 1961 – 1990, og ligger for Brøstadbotn på -0,2 grader, mens middel 

sommer-temperatur er 8,5 grader (Meteorologisk 

institutt:https://www.yr.no/sted/Norge/Troms/Dyr%C3%B8y /Br%C3%B8stadbotn/klima.html#år). 

Vekstsesongen er nå omlag 120-150 døgn og gjennomsnittlig årsnedbør mellom 700-1000mm. 
 

Framskrivingen av klimaendringer for Troms; Klima i Norge 2100, beregner at årsmiddeltemperaturen skal 

stige mellom 3 – 4,6 grader fram til 2100. Nedbøren vil øke med ca. 20%, mest sommer og høst (25%) og 

mindre for vinter (10%) og vår (5%). Nedbøren som snø vil reduseres kraftig som følge av 

temperaturstigningene, og vintervannføringene i elvene vil øke med opp mot 60%. Økninger i 

regnflomnivå kan gi skader på bebyggelse og vegnett. Mens snøsmelteflommer vil avta som følge av 

mindre nedbør som snø. Anbefalt klimapåslag på flomvannføring er 20% for mindre nedbørfelt og 

vassdrag i kystsonen, og 0% for store nedbørfelt dominert av snøsmelteflommer. Det forventes 80-65 

færre dager med snø fram mot 2100. 
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I forhold til normalperioden 1961-1990 har vekstsesongen for Dyrøy økt med opptil 3 uker mot slutten av 

perioden 1982 – 2006 og forventes å øke med opp mot 2 – 3 måneder fram mot 2100; avhengig av om 

klimagassutslippene reduseres fra 2040 eller om vi får en kontinuerlig vekst av klimagassutslipp. 

For Dyrøy forventes en havnivåstigning på om lag 53 cm fram mot 2100. Myndighetene sine anbefalinger 

for å ta høyde for stormflo med gjentaksintervall 1000 år, sikkerhetsklasse 3 i TEK17, er å legg til 100 cm 

over middelvann målt etter NN2000. For Dyrøy vil dette bety at nye tiltak ikke må legges lavere enn 340 

cm over middelvannstand målt etter NN 2000. Dette gjelder også for adkomster til nyanlegg. 

Problemstillingen om å ta høyde for en mulig samtidig situasjon med stormflo og flom i elv ved utløpet av 

Brøstadelva vurderes til å ikke ha aktualitet. Elvedalen ved utløpet av elva har ett stort tverrsnitt med stor 

høyde opp til omkringliggende infrastruktur og bebyggelse. Eventuell kritiske begrensninger på 

tverrsnittet for kryssinga over Brøstadelva ved fylkesveg 211 må utredes av vegmyndighet. 

4.6 Kulturminner og kulturminnevern 
Innafor kommunes grenser finner en et mangfold av ulike kulturminner, både i alder og typer fra 

fornminner til skipsvrak, godt bevarte eldre bygninger fra 1800-tallet, kystfort/forsvarsanlegg fra 

2.verdenskrig og mere typiske samiske kulturminner. Dette er godt beskrevet i Kulturplan for Dyrøy 

kommune 2015-2025. 

Fornminner i kommunen er hovedsakelig gamle gårdshauger, tufter og gravrøyser. Det er dokumentert 

bosetting i kommunen fra eldre steinalder (8000-4500 f Kr). Mens de fleste funn skriver seg fra yngre 

steinalder (4500-1800 f.Kr). Gårdshaugene er særlig karakteristisk for kystnære områder i Nord-Norge og 

kan romme flere kulturlag fra opp mot 1000-1500 år tilbake i tid med skiftende tiders byggeskikk og 

funksjoner helt fram til dags dato. Både på Lille Vinje, Mikkelbostad og på Kastnes er det et mangfold av 

gårdshauger, gravrøyser og tufter fra før-reformatorisk tid. 

Kirkestedet på Holm, med dagens kirke fra 1805, avløste ett tidligere kirkested i Dyrøyhamn hvor en i dag 

finner rester etter et gravsted og hvor navnet Likberget forteller sin tydelige historie. På Holm står også 

den første kommunestyresalen i kommunen fra 1890. Og de mange sveitserhusene på Dyrøya kan fortelle 

en mangfoldig historie fra lensmenn, skipsredere og om tidligere tiders posisjoner og funksjoner. 

På Dyrøya finnes også tidlige spor fra samisk veidesamfunn. Mens gammetuftene i Finnefjell kan spores 

fram mot 1900-tallet og vår nære historie. 
 

 

Bilde fv. Hagenes fort (foto: Arne Ivar Hansen), Dyrøy kirke på Holm og Kastneshamn gamle handelssted (foto: Roger Skog) 
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Midt-Troms museum har forvaltningsansvaret for både Kastnes bygdetun og Heimly arbeiderbruk. Det er i 

tillegg venneforeninger begge steder som bidrar aktivt inn i kulturminnevernet. 

Det er ikke utarbeidet en egen kulturminneplan for kommunen. Det er likevel mange kulturminner og 

mye kunnskap om kulturminnene i Dyrøy. Dette gir et godt grunnlag for å sette av viktige områder for 

kulturmiljøer med hensynssone i arealplanen. 

4.7 Jordbruk, skogbruk og fiske 
Andelen sysselsatt i jordbruk, skogbruk og fiske i Dyrøy er forholdsmessig høyt. Sammenlignet med øvrige 

kommuner i Midt-Troms er nivået på linje med Senjakommunene i Midt-Troms. Mens Dyrøy skiller seg ut 

med at andelen er desidert høyest for landbruket, og det er svært få som er registrert som fiskere i 

kommunen. 

Antallet produksjonsdyr innen saue- og melkebruk er stabilt, mens antall bruk i drift reduseres noe over 

tid. Dette betyr i praksis at en stadig større andel av produksjonsarealene blir leiejord, og at de som driver 

i mindre grad eier jorda de høster av. Det er i dag et svært godt fagmiljø og produksjonsforholdene er 

svært gode. Denne kombinasjonen med gode vilkår og flinke folk innen landbruksnæringa, gir også 

produkter med topp kvalitet. Lokale drivere oppnår høye utmerkelser for sine leveranser. Videreforedling 

ved «Dyrøy mat» og merkevaren «Dyrøylam» er viktige bidragsytere for dyrøylandbrukets gode 

renommé. 

Landbruksnæringa i kommunen står nå overfor en stor andel generasjonsskifte det nærmeste ti-året. Med 

en tydelig styrking av de ulike lokale grendene, er det ønskelig at den overordna arealplanen kan bidra til 

at nye generasjoner ønsker å drifte landbruksnæringa videre. Klimaendringer kan gi økt potensiale for 

arealintensivt jordbruk som grønsak, bær og frukt. Disse produksjonsformene kan i større grad tilpasses 

eiendomsstrukturen i Dyrøy, og er ikke i så stor grad avhengig av breie parseller for maskinell høsting. 

Det er i dag lite aktivt skogbruk i kommunen. Dette skyldes i stor grad at Troms treforedling i Sørreisa er 

lagt ned, og at etterspørselen etter ved har gått tilbake. 

Arealforvaltninga i Dyrøy har i lang tid blitt styrt med stor grad av dispensasjoner fra gjeldende arealdel. 

Dette bidrar til liten grad av langsiktighet for landbruksnæringa i kommunen. Med en tydeligere 

lokalisering av mulige områder for spredt boligbebyggelse i LNFR-områder og egne kriterier for fradeling i 

LNFR-område, er det ønskelig at ny arealplan bidrar til at boligutviklingen i distriktene følger overordna 

plan. 

Framtida for landbruket i Dyrøy styres også i høy grad av nasjonale føringer og tilskudds- og 

tilretteleggingstiltak. 

4.8 Reindrift 
Reinbeiteområda i Dyrøy er en del av Hjerttind reinbeitedistrikt. Hele fastlandsdelen av kommunen er 

beiteland, mens beitelandet på selve Dyrøya ikke ligger under noe reinbeitedistrikt i dag. Rettigheten er 

en selvstendig rett hvor rettsgrunnlaget er alders tids bruk og går helt til flomålet. Driften i distriktene 

reguleres gjennom bruksregler godkjent av Fylkesmannen og bestemmelser om øvre reintall som 
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godkjennes av reindriftsstyret. Reinbeiteområdene driftes av familien Oskal som er bofaste ved 

Andsvatnet i Sørreisa kommune. 

I møte med reindrifta i planprosessen ble det lagt stor vekt på viktigheten av beiteressursene i Dyrøy. Det 

ble også uttrykt ønske om at kalvings- og tidlig vårbeiteland blir satt av som hensynsone i tillegg til 

flyttleiene. Dette vil være særlig viktig for område ved Børingen som også blir markert som hensynssone 

mineralressurser i plankartet. Reindrift ønsker forrang i området der det er kartlagt mineralressurser. 

Dersom det planlegges mineralutvinning i området vil to hensynssoner oppå en annen i større grad 

tydeliggjøre at interessekonflikten må utredes nærmere. 

Det er gode beiteressurser i kommunen, og det meldes om liten eller ingen konflikter i utmarka mellom 

reindrifta og landbruksnæringa i kommunen. 

4.9 Næring 
Dyrøy kommune har mye utpendling, lite innpendling og forholdsmessig lite næringsliv. Andelen 

sysselsatt i primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske er som nevnt høy. En høy andel naturbaserte 

næringer i en kommune kan innebære en risiko for kommunen da den vil bli sårbar for eventuell 

rasjonalisering eller økt internasjonal konkurranse. Men i rapporten «Konsekvensutredning for Dyrøy, 

januar 2017» er Dyrøy likevel ikke vurdert som spesielt sårbar i de naturbaserte næringene. Øvrig 

næringsliv er både ensidig og konkurranseutsatt. Demas AS er kommunes største arbeidsplass utenom 

offentlig sektor, og en viktig aktør i kommunes arbeidsliv. Rapporten anbefaler at kommunen legger til 

rette for vekst i eksisterende næringsliv og for etablering av en breiere næringsstruktur. 

Dyrøy er fra 2017 med i et treårig omstillingsprogram, finansiert av Troms fylkeskommune og støttet av 

Innovasjon Norge, med formål om å skape flere arbeidsplasser i kommunen og utvikle en mere robust 

næringsstruktur. 

Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 har tre satsingsområder: sjømat, forsvar og reiseliv. I dag 

er det i hovedsak reiseliv og sjømat som er representert som næringstilknyttet aktivitet i Dyrøy. I 

kategorien sjømatnæring finner vi både Akvafarm, Nordlaks, Salaks og SalMar Nord som har produksjon 

og lokaliteter i kommunen. En videreutvikling av sjømatnæringa er likevel høyst aktuell for Dyrøy med sin 

sjønære lokalisering. Særlig næringsområdet på Espenes har potensiale for sjørettet virksomhet. 

Det er flere mindre reiselivsaktører i kommunen. Både på Kastnes, Finnlandsnes, Mikkelbostad, 

Langhamn/Espejord, og i Dyrøyhamn tilbys det overnatting og muligheter for fiske og opplevelser i 

nærområdet. 

4.10 Bosettingsmønster, sosial og teknisk infrastruktur 
Av kommunens om lag 1200 innbyggere bor ca 450 i Brøstadbotn i området fra hurtigbåtkaia og til 

Finnlandsvika. Øvrig bosetting fordeler seg nokså jevnt langs kystlinja og hovedvegene fra grensa mot 

Sørreisa i nord til Kastnes og Sørfjorden i sør og på innersida av Dyrøya og over til Vinje samt langs 

Bjørkebakkveien og Skøvassveien på «innlandet». Noen steder som på Espenes, Øvre Espenes, 

Langhamn, Bjørkebakken, ved Tverråsen og på Kastnes bor det mellom 20 og 40 innbyggere per 

kvadratkilometer. Det er flere forsamlingshus som ungdomshus og kirke lokalisert til ulike grender som 
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Kastnes, Holm, Espejord, Espenes og Bjørkebakken. Planen legger opp til en fortetting i disse 

lokalgrendene og i øvrige grender. 

Det er registrert 586 eneboliger i kommunen og bare 5 leiligheter. Om lag 1/3-del av innbyggerne bor på 

landbrukseiendom (31,9% per 2016), kilde: SSB – Kommunefakta 28.2.2018. 

Siden år 2000 er det blitt bygd 3 til 4 boliger per år i kommunen. Disse fordeler seg om lag 50/50 mellom 

tilrettelagte tomter i Brøstadbotn sentrum og som spredt bosetning i distriktene. 

 
 

Med denne utbyggingstakten er det gode tomtereserver for sentrumsnære eneboliger. Det er under 

planlegging 20 nye boenheter i et leilighetsbygg i sentrum, og det er også planer for å etablere en 2.etasje 

over Dyrøy utleiebygg som kan gi flere leiligheter i sentrum. Det er ytterligere behov for mere tilrettelagte 

boformer for eldre og det er ønskelig å ha mulighet for å bosette flyktninger og kunne tilby sentrumsnære 

boliger for tilflyttere. Utviklingen med at en større andel av befolkningen ønsker å bo i leiligheter og med 

større nærhet til handel og service må en forvente også gjelder for Dyrøysamfunnet. Med et mere variert 

botilbud med leiligheter og god tilrettelegging vil en også få mere sirkulasjon i den øvrige boligmassen og 

flere boliger kan komme for salg. 

Planen legger opp til at flere sentrumsnære tomter kan gjøres om med høyere utnyttelsesgrad og mere 

mangfoldige botilbud. Dette gjelder for Finnlandsåsen boligfelt som til nå ikke er utbygd. Området egner 

seg svært godt til leilighetsbygg i høy/lav blokk eller terrassering med parkeringsareal i underetasje 

og/eller på mark. Området er både svært sentrumsnært, har gode grunnforhold og har lang solgang og 

god utsikt. I tillegg gjøres tre tomter i Skogstadhågen boligfelt langs Espenesveien om til leilighetsareal. 

Området ved Skogstad ligger nært til Espenes industriområdet og tilrettelegging med mere boligareal her 

kan styrke potensiale for industrietableringer. Her utvides også eksisterende boligfelt for tilrettelegging 

for rekkehus. 

Ved at en stor andel av befolkningen er bosatt i distriktene, spiller de ulike lokalmiljøene en viktig rolle for 

bosettings- og næringsutviklingen i kommunen. Aktive bønder og mindre bedrifter, særlig innen reiseliv, 

bidrar til arbeidsplasser i distriktet. Og en mangfoldig og demografisk homogen befolkning bidrar til 

etableringslyst og videreutvikling av næringsgrunnlaget i distriktet. Det er derfor viktig å styrke lokalmiljø 

og næringsliv med tilrettelegging for spredt bosetting. 

Flesteparten av de foreslåtte områder for boligfortetting er utbygd med kommunalt vann. Det er også 

gatebelysning langs alle foreslåtte strekninger for tilrettelegging med mere spredt bosetting, med unntak 

for i Faksfjorden. Planen legger opp til mere tilrettelegging av gang- og sykkelveger og utvider radiusen for 

at langt flere innbyggere kan komme til og fra Brøstadbotn sentrum med sykkel eller gange. Oversikt og 

registreringer av mye brukt nærturområder og friluftsområder langs sjø viser også gode folkehelsetilbud 

for områdene. 
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Figur.5: Strekninger med gatebelysning 

Planen svarer på punkt 6 til 8 i planstrategien om behov og føringer for bosetting i kommunen: 
 

6. Eksisterende regulerte boligfelt i Brøstadbotn, Espenes, Bjørkebakken og Kastnes videreføres. Varierte 

botilbud ønskes sentralisert til Brøstadbotn. Nye boligområder bør etableres med tanke på det regionale 

arbeidsmarkedet. 

7. Lokalmiljøene rundt aktive grendehus/samlingslokaler skal styrkes. Mulige boligområder innenfor en 

radius på 1 km kartfestes med tilhørende bestemmelser. 

8. Trygge oppvekstmiljø, skoleveg og folkehelse vektlegges. Gang- og sykkelveger skal på samme måte ta 

utgangspunkt i Brøstadbotn sentrum og aktive grendehus/samlingslokaler 

4.11 Friluftsliv og folkehelse 
Nærhet til fjæra og gode turområder er svært viktige faktorer for trivsel, folkehelse og lokalmiljøene i 

Dyrøy. Engasjementet ved kartlegging av friluftslivsområder i kommunen viser at de nære turmulighetene 

er mangfoldige og de er viktige for mange. Bruken gjennom ulike årstider gir også stor bredde. 

Mulighetene kan synes opplagte, men en bevisstgjørelse rundt tilgjengelighet og lik mulighet for alle er 

viktig for å sikre ressursene for Dyrøysamfunnet. 

Friluftskartlegginga viser at det er store sammenhengende turområder nært tilgjengelig for det meste av 

befolkningen i kommunen. Vektinga av de svært viktige friluftsområdene beskriver i stor grad det 

klassiske friluftslivet knyttet til fritid, jakt, fiske og helgeutfart. For folkehelsa er de nære turområdene 

også viktige. En opprettholdelse av 100-metersbelte i strandsonen og 100-/50 -metersbeltet langs 

ferskvannsressursene bidrar både til friluftsliv og til folkehelse. Videre er tilrettelegging med gang- og 

sykkelveg fra Bjørga til Finnlandsnes også en tilrettelegging for mere friluftsliv knytta til opplevelser i 

strandsona. Bløtbunndekke langs denne fjæra gir et yrende fugleliv og spennende årstidsvariasjoner og 

kan bidra til høgere bruk av gang- og sykkelvegnettet som turområde. 
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Figur 6: Friluftskartlegginga for Dyrøy kommune 

 

Planen legger videre opp til utfartsparkering for områder med høy bruk. Dette gjelder særlig ved 

Finnlandsstrand som er mye besøkt på fine sommerdager. Ved Øvre Espenes planlegges det to 

utfartsparkeringer; en i tilknytning til lysløypa og en for utfart mot Humpan og Børingsfjellet. 

Dyrøy Turlag er en frivillig organisasjon som blant annet organiserer «Ut i Dyrøy» som er Dyrøy 

kommunes variant av «ti på topp». «Ut i Dyrøy» er også en facebookgruppe som informerer og 

oppdaterer om ulike friluftsaktiviteter i kommunen. Alle løyper, i alt 19, som er registrert på 

www.telltur.no er merka i henhold til merkehåndboka. Det pågår også et arbeid for å få satt opp skilt med 

støtte fra turskiltprosjektet via friluftsrådet, og ei kulturminneløype fra Finnlandsvika til Betholmen er 

også under planlegging. 

Finnlandsholmen på fastlandssida av Dyrøybrua er statlig sikra friluftsområde. Området er på om lag 40 

daa og er en svært mye brukt naturperle sommerstid med fine svaberg og sandstrand og med noe 

tilrettelegging med stier og bålplasser. Ved nordvestre del er det tilrettelagt med offentlig toalett, benker 

og bord og bål/grillplasser. Området festes av Dyrøy båtforening, som også drifter tilretteleggingstiltak 

som vask av toalett, grasklipping, søppelhåndtering og drift av ved-beholdningen. Det er utarbeidet egen 

forvaltningsplan for området med handlingsplan for nødvendige tiltak og skjøtsel i perioden 2016-2019. 

Hovedtiltaket som nå står for tur er asfaltering av turveger. Det vil øke tilgjengeligheten for en større del 

av øya. Området framstår som velholdt og attraktivt. 
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4.10 Fritidsboliger 

Figur 7: Turruter i Dyrøy. 

Det er registrert 220 hytter i kommunen per 31.1.2018. I tillegg kommer et stort antall boliger og 

våningshus som benyttes som fritidshus. Dette er for en stor del brukere med tilknytning til Dyrøy, og for 

kommunen er dette en ressurs som blir verdsatt. 
 

Fordeling av type fritidsboliger og plassering 
Bygningstype Bygningsnavn I hyttefelt I LNFR-område Totalt antall 
161 Fritidsbygg (hytter, sommerhus o.l.) 35 185 220 

162 og 163 Helårsbolig benyttes som fritidsbolig 0 235 235 

SUM: 35 420 455 
 

 

4.11 Universell utforming 
I «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» vedtatt av kongelig resolusjon 12.juni 

2015, er følgende ett av de sentrale føringene: Kommunen legger prinsippene om tilgjengelighet og 

universell utforming til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse. Dette er viktig for å gjøre 

samfunnet tilgjengelig for alle og for å forhindre diskriminering av enkelte grupper. Offentlige 

institusjoner har i tillegg en «plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming» i hht likestillings- 

og diskrimineringsloven §19. Ett viktig verktøy i dette arbeidet er arealplanen og TEK17 i forhold til 

tilgjengelig og universelt utformet bygninger og omgivelser. 

Definisjon på universell utforming: Universell utforming (design for alle) er utforming og sammensetning 

av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle, i så stor utstreknings som mulig, 

uten behov for tilpassing eller spesiell utforming. Ut over den fysiske tilretteleggingen og utformingen er 

også sunne materialer og de visuelle kvalitetene med gode kontraster, godt opplyst og tydelig 
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informasjon, viktige faktorer i tilrettelegging for alle i samfunnet. For de med nedsatt syn eller hørsel er 

tilrettelegging med gode IKT-verktøy er også svært viktig. 

Avstand er en hindring for mange, og særlig for de som har minst mobilitet. Kommunen er i 

planleggingsfasen for nye leiligheter i sentrum. Dette vil øke tilgjengeligheten til viktige funksjoner for 

flere av kommunens innbyggere, og de som gjerne ikke har egen bil. Arealplanen legger også føringer for 

omregulering fra eneboligtomter til flere leilighetstilbud i Finnlandsåsen. Dette området er både svært 

sentrumsnært og har fine bokvaliteter. Planbestemmelsene stiller her krav om livsløpsstandard for alle 

leilighetene og at uteområde og adkomster samt 4 av leilighetene blir universelt utformet. Utover 

tilpassing for rullestolbrukere, som for boliger med livsløpsstandard, er UU-boliger/uteområder også 

tilpasset mennesker med nedsatt orienteringsevne; redusert syn, hørsel og forståelsesevne, og de med 

astma- og allergiplager. 
 

Figur 8: Illustrasjon fra veilederen «Universell utforming over alt!» Sosial- og helsedirektoratet 2003 
 

I Dyrøy er de aller fleste offentlige tilbudene samlet i Brøstadbotn sentrum. De er innen gang- eller 

sykkelavstand for om lag 1/3-del av befolkningen. Dette er selvfølgelig avhengig av de ulikes mobilitet og 

graden av fysisk tilrettelegging i form av fortau, gang- og sykkelveger og godt vintervedlikehold. I tillegg 

ligger Brøstadbotn kapell og Dyrøy kirke henholdsvis øverst i Brøstadbakkan og på Dyrøya, og vil for de 

aller fleste bety bruk av bil for å komme til og fra. 
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Universell utforming bidrar til et samfunn som inkluderer. Det som er «nødvendig for noen er godt for 

alle» kan være med å sette standarden for langt høyere deltakelse og trivsel for flere av innbyggerne. 

Planforslaget legger opp til sammenhengende gang- og sykkelveg fra hurtigbåtkaia og inn til Brøstadbotn 

sentrum og videre langs kystlinja helt ut til Finnlandsnes, og fra sentrum til Skogstad på Espenes. Ved 

opparbeidelse av parkering og offentlig toalett og andre fasiliteter ved Finnlandstranda skal prinsippene 

om universell utforming følges. Dette gjelder for all tilrettelegging i det offentlige rom i Dyrøy kommune. I 

konsekvensutredningen er det gjort rede for i hvor stor grad de nye tiltakene lar seg planlegge etter 

prinsippene om universell utforming. 

Ny bosetting i distriktene bygger på etablert bosettingsmønster og grendestruktur. Det er ikke lovpålagte 

krav om universell utforming av boliger eller boliger med livsløpsstandard. Men ny bebyggelse åpner 

muligheten for nye og bedre tilrettelagte boliger, slik at flere kan bli boende i sitt lokalmiljø. Flere 

tilskuddsordninger gir også muligheter for oppgradering av uteområder, idrettsanlegg og samfunnshus. 
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5 OM PLANFORSLAGET 

5.1 Planens hovedtrekk 
Planen følger i hovedtrekk etablert struktur med et tydelig sentrum i Brøstadbotn, og næring og spredt 

bosetting langs hovedveiene. Tilrettelegging for ny spredt boligbygging i LNFR-områder er søkt lagt til 

etablerte grender der det er fellestilbud som grendehus, kapell og tilrettelagte friluftstilbud som lysløype 

eller turløyper. Dette bygger på bærekraftige prinsipper med vekt på god helse, miljø og livskvalitet og 

følger prinsippene for god planlegging i Statlige planretningslinjer for samordna bolig, areal og 

transportplanlegging. 

Vedtatte reguleringsplaner i sentrum videreføres. Her er det fremdeles en del regulerte og 

utbyggingsklare boligtomter. Per 31.12.2017 er det 31 byggeklare tomter i Brøstadbotn og 12 tomter som 

ikke er tilrettelagte ved Finnlandsåsen. I tillegg er det 11 ledige tomter på Kastnes, 4 i Bjørkebakken 

boligfelt og 5 i Skogstadhågen ved Espenes. Ved Skogstad utvides området for boligbygging. 

Området Bakåsen som i gjeldende plan er satt av til kommunedelplan med vekt på boligbygging, er tatt ut 

av arealplanen. Dette fordi store deler av området av flere grunner er lite egnet til boligformål. Som 

erstatning er framtidig boligutbygging lokalisert nærmere sentrum ved Foråsen. Denne lokaliseringen gir 

både kortere veg til sentrum, enklere infrastrukturtiltak og området regnes som mere attraktivt med gode 

utsiktsforhold og solgang. Eksisterende boligbebyggelse i Bakåsen videreføres, og en del av bebyggelsen 

videreføres som LNFR med spredt boligbebyggelse eller spredt næringsbebyggelse, og resterende areal 

tilbakeføres til LNFR-områder. 

Området som er regulert til industri og næring i Brøstadbotn har ledig kapasitet. Mens næringsområdene i 

Sørfjorden og på Espenes er utvidet for å imøtekomme framtidige behov. Likeså er det foreslått utvida 

områder for råstoffutvinning og grustak på Evertmoen. 

Nye områder for fritidsbebyggelse er lagt som utvidelse av eksisterende område ved Ørnneset og ett nytt 

område på nordsida av Skøvatn ved Brattli. 

Det er satt av hensynssoner for nedslagsfelt for drikkevannsforsyning, reindriftas flyttleier, kulturminner, 

kulturmiljø og naturmiljø. 

5.2 Bebyggelse og anlegg 
5.2.1 BOLIGFORMÅL 
Ved Skogstad utvides boligområdet mellom Skogstadvegen og Betholmveien. Dette for å møte eventuelle 

behov for flere boenheter ved utvidelser og nyetableringer ved næringsområdet på Espenes. Ferdig- 

regulerte og ubenyttede tomter langs Espenesveien kan i tillegg omreguleres til leilighetsbebyggelse. 

Området Foråsen ligger like vest for Brøstadbotn sentrum. Her er det ønskelig at framtidige boligbygging 

lokaliseres. Med dagens boligutbyggingstakt og mange tilrettelagt tomter i sentrum vil dette området 

trolig først være aktuelt mot slutten av planperioden. Området prioriteres foran og som erstatning for 

tidligere planlagte områder i Bakåsen. Bakåsen videreføres som LNFR-område. Videre planlegging og 

utnyttingsgrad av Foråsen bør vurderes nærmere etter befolkningsframskrivingen i kommunen mot 

slutten av planperioden. 
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Oversikt regulerte boligfelt med ledige tomter i Dyrøy kommune per 31.12.17 
PlanID Navn/område Totalt antall Ledige 

1977001 Bjørkebakken boligfelt 7 3 
1977002 Skogstadhågen 10 5 

1977003 Solbu boligfelt 25 1 

1977004 Brøstad boligfelt 30 6 

1986001 Finnlandsåsen/Finnlandsmoen boligfelt 15 12 

1987001 Kastnes boligfelt 15 11 
1996001 Korgedalen boligfelt 17 9 

1998001 Brøstadbakken boligfelt 6 4 

2009001 Kjosen boligfelt 15 11 

SUM 140 62 
Finnlandsåsen har potensiale for leilighetsbebyggelse og bør prioriteres dersom ytterligere behov for nye 

leilighetsbygg i sentrum. Området som er regulert for 12 boligtomter nord for fylkesveg 211 båndlegges 

for omregulering til høyere utnyttelsesgrad og framtidig leilighetsbebyggelse. 

Planforslaget utvider boligtilbudet med tilrettelegging for leilighetsbebyggelse, og gir følgende fordeling: 
 

Oversikt tilrettelagte og planlagte boliger i Dyrøy kommune, forslag arealplan 
Tilrettelagte boligtomter i sentrumsnære boligfelt: 47 tomter videreføres 
Eksisterende regulert boligareal omgjøres til ny leilighetsbebyggelse 
Finnlandsåsen 

30 boenheter 

Nytt boligområde og omregulering av tre tomter til 5 boenheter ved 
Skogstad 

13 boenheter 

Nye boligtomter i LNFR-områder med spredt bosetting 44 

Tilsammen 134 boligtomter/enheter 
 
 

5.2.2 FRITIDSBEBYGGELSE 
Ved eksisterende område på Ørnneset/Klauvhamna er 8 av 16 fritidstomter bebygd. Området er 

småkupert med skogbevokste knauser og koller og en del myrdrag. Her foreslås det en fortetting av 

eksisterende fritidsbebyggelse med inntil 15 nye enheter, hvorav 8 i rekke/sammenbygde 

fritidsleiligheter. I tillegg åpnes det for et nytt område langs Klauvhamnvegen med inntil 12 nye 

fritidstomter. 

Adkomst til området må ta utgangspunkt i eksisterende avkjørsel for traktorveg fra fylkesveg 212 og 

videreutvikles ut fra denne. Løsninger for vann og avløp må avklares før detaljplanlegging kan starte opp. 
 

Oversikt regulerte hyttefelt med ledige tomter I Dyrøy per 31.1.2018 
PlanID Navn/område Totalt antall Ledige Bebygde Videreføres 

1995001 Ørnneset 8 5 3 5 

1995002 Klauvhamna 8 3 5 3 

1995003/2016002 Karonskogen 14 5 9 5 

1997003/2016001 Furstrand Holtebakken 8 1 7 1 

2002001 Sandvika 6 0 6 0 

2003001 Furuheim 12 7 5 7 

201603 Steinnesberget 5 5 0 5 
 26 
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Område for fritidsbebyggelse ved Brattli er av landbruksmessige hensyn trukket noe lenger øst i forhold til 

opprinnelig innspill. Her må det etableres ny avkjøring fra fylkesveg 84 som knytter seg til traktorveg som 

går langs sørsida av kraftlinjetraséen. Løsninger for vann og avløp må avklares før detaljplanlegging kan 

starte opp. Området ligger solvendt med rike tur- og opplevelsesmuligheter både ved Skøvatnet og 

omkringliggende områder. 

Ved Johaugen er det satt av ett område for fritidsboliger like i overkant av ett område for spredt 

boligbebyggelse. Dette gjenspeiler at mange av brukerne av fritidsboliger regner seg som 

deltidsinnbyggere i Dyrøy, og Dyrøy kommune ønsker å legge til rette for en videreføring av denne 

praksisen. 
 

Oversikt tilrettelagte og planlagte fritidsenheter i Dyrøy, forslag arealplan 
Tilrettelagte tomter i eksisterende felt 26 
Planlagte tomter i regulerte felt 47 

LNFR m/ spredt fritidsbebyggelse 8 

Til sammen: 81 

5.2. NÆRINGSAREAL 
Ved Sørfjorden ønsker Akvafarm AS og Sørkraft AS å sikre eksisterende arealer for sin drift av både 

settefiskanlegg og kraftproduksjon. Det er ikke konkretisert behov for eventuelle utvidelser. Dyrøy 

kommune velger likevel å utvide området for næring mot sør for å legge til rette for eventuell framtidig 

utvidelse. Lokaliseringen ved utløpet av Storelva kan gi utfordringer ved store regn- og 

smeltevannsflommer. Dette må det tas særlige hensyn til ved videre planlegging. 

Næringsområdet på Espenes utvides langs land for å kunne videreutvikle hele området langs sjøen. I 

tillegg utvides området noe i sørøstlig retning. Det er i dag lite aktivitet på området. Men både kommunen 

og grunneiere har med jevne mellomrom blitt kontaktet av interessenter som vurderer området som 

aktuell for næringsvirksomhet. Det er ulike grunner til at det ikke er etablert noe virksomhet her ennå, 

men området mot sjøen blir vurdert som trangt og det etterlyses nære boligområder for ansatte. Det er 

også lite gunstig at Kaffeveien deler området i to. 

For å høyne potensialet til området utvides arealet for næringsformål, Kaffeveien stenges for 

gjennomgangstrafikk og det blir lagt til rette for mere boliger ved Skogstad like ved. 

Det er et sterkt ønske om å få opparbeidet den regulerte småbåthavna. Eventuell utvidelse av tilbudet for 

båtfolk med båtutsett og vinterlagring av småbåter, kan kombineres med ulike næringsformål. Området 

er lite egnet for overnattingstilbud. Med laber næringsaktivitet kan eksisterende bolig videreføres. Men 

ved etablering av mere støyende aktivitet, bør boligen vurderes å flyttes til utkanten av regulert område i 

sør. 

5.4 Samferdsel og teknisk infrastruktur 
5.4.1 GANG- OG SYKKELVEGER 
Planen legger til rette for sammenhengende gang- og sykkelvegnett fra hurtigbåtkaia via sentrum av 

Brøstadbotn og helt ut til friluftsområdet på Finnlandsholmen. De første 4 kilometerne fra hurtigbåtkaia 

er tettbebygd og gir forbindelse til skole og sentrumsformål i Brøstadbotn. Strekningen mot 

Finnlandsholmen gir forbindelse til fritidsopplevelser og bading langs Finnlandsstrand og ut til 
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Finnlandsholmen. Det gir videre ett viktig gang- og sykkeltilbud for gjester ved ferie- og fritidsområdet ved 

Finnlandsneset og øvrig spredt bosetting inn til Brøstadbotn. 

Arealplanen legger også opp til gang- og sykkelveg fra Brøstadbotn til boligområdet Skogstad på Espenes. 

Dette vil gi flere barn trygg skoleveg og reduserte behov for skoleskyss i området. Vegen leggs på østsiden 

av fylkeveg 211 med kryssing ved Skogstadhågen boligområdet. Den ligger dermed på samme side som 

bosettingen på Storhaugen. 

5.4.2 UTFARTSPARKERING 
Planen setter av flere områder for utfartsparkering ved flere viktige turområder og ved badestranda langs 

Finnlandsstrand. Områdene kan utvikles med bord og benker, toalettfasiliteter og skal tilrettelegges med 

universell utforming. 

5.5 Grønnstruktur 
Området FR1 Dalan gjøres om fra byggeområde i gjeldende plan til friområde. Området ligger på et lavere 

platå enn bebyggelsen i sentrumsområdet. Området er mye brukt som rekreasjonsområde og turområde 

for nærområdet og Elvetun skole. Lengst i sør er det 1,2 dekar fulldyrka jord. Øvrig areal består av skog av 

middels bonitet og noe myr. Hovedatkomst fra Ringveien. 

Finnlandsholmen er regulert friområde i gjeldende plan med PlanID 1993001. 
 

5.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
100-meterbeltet er ikke tegnet inn på plankartet som byggelinje mot sjø og vassdrag. Det foreligger egne 

bestemmelser for vassdrag (elv/innsjø/vatn). 

5.7 Hensynssoner 
Alle hensynssoner skal vises på plankartet. I kapitlet vil begrunnelsen for de ulike sonene bli presentert. 

For detaljert oversikt over sonene med bestemmelser henvises til plankartet og planbestemmelsene. 

5.7.1 SIKRINGS-, STØY OG FARESONER 
Høyspentlinjer, drikkevannskilder og nedslagsfelt til drikkevannskilder er satt av som sikringssone. I tillegg 

er ett fareområde for kvikkleireskred tegnet inn. For øvrige fareområder vises det til NVE atlas. 
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5.7.2 SONER MED SÆRLIG ANGITTE HENSYN 

5.7.2.1 Landbruk  

 

Figur 9: Lokalisering av kjerneområder landbruk 

Kjerneområder landbruk, stadfestet i kommunestyre, er lagt inn som hensynssoner etter PBL § 11-8 c. 

Hensynssoner landbruk definerer de arealene i kommunen som er viktige for to av landbrukets sentrale 

samfunnsoppgaver - matproduksjon og opprettholdelse av jordbrukets kulturlandskap. Hensikten er å 

prioritere arealene i et langsiktig perspektiv og unngå nedbygging og oppstykking av jorda, eller 

forringelse av kulturlandskapet. 

Gjennomgang av hvert enkelt kjerneområde for landbruk i Dyrøy: 

1 Berg 

Den lille bygda ligger på yttersiden av Dyrøya, og ble fraflyttet midt på 

1900-tallet. Eiendommene har senere blitt brukt som geiteseter. 

Området er nå viktig som et tidlig vårbeiteområde for sau på 

utmarksbeite. Berg er også et spennende område med tanke på 

kulturlandskapet, med mye innmarksområder samlet rundt 

bebyggelsen. Område er et populært turmål. 

Berg ligger på yttersiden av Dyrøya, og det kan være vindutsatt for vind 

fra sørvest. Den nedre delen av Berg er bratt, mens øverst flater 
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arealene mer ut, og kunne vært høstemark dersom infrastrukturen hadde ligget til rett for det. Området 

er stort og dyrkamarka ligger nært inntil bebyggelsen. 

 

 

2 Store Vinje – Lille Vinje 

Bygdene Store og Lille Vinje ligger på yttersiden av Dyrøya og bygdene er 

skilt med en åsrygg. Bygda har per dags dato to foretak som driver med 

jordbruk. Området har en god del drivverdig innmark, både store flater og 

litt mer kupert areal. Det er et viktig område for matproduksjon. 

Kulturlandskapet på Vinje er og påvirket av jordbruket og en finner 

bygninger/gårdstun av ulik alder. Dessverre ser en at skogen kryper 

nærmere ned mot bebyggelsen på grunn av nedgang i beitedyr. Området 

har myrjord, svartjord og rødsand. Området kan være vindutsatt. Arealene 

på Vinje er kupert, men har også større flater som er godt egnet til maskinell høsting. Området er relativt stort 

og dyrkamarka ligger tett rundt bebyggelsen. 

 
 

3 Dyrøyhamn – Mikkelbostad 

Bygdene Dyrøyhamn og Mikkelbostad ligger på innersiden av Dyrøya. 

Området hadde tidligere en potetprodusent. Nå er det under etablering 

et annet gårdsbruk som ønsker å drive med grønnsaksproduksjon. All 

jorda i Dyrøyhamn som er drivverdig er i drift i dag. 

På Mikkelbostad er det ganske store flater, som er i ferd med å gro igjen. 

Disse arealene representerer en jordreserve som kan ryddes og 

dreneres. Ytterst på Mikkelbostad er det arealer som blir høstet til 

grovfôr. Det er et viktig område for matproduksjon. Området er preget 

av tidligere tiders jordbruk, og er et pent kulturlandskap med både eldre og ny bebyggelse. På 

Mikkelbostad er det morenejord. På Dyrøyhamn er det mer svartjord med leire under. Klimaet på 

yttersida av Dyrøya, spesielt på Dyrøysida av Dyrøysundet, er mildt og godt. En har funnet en del 

varmekjære planter som vokser og trives på innersida av Dyrøya. Dyrkamarka på Dyrøyhamn ligger i mer 

hellende arealer, noe som gjør at dette arealet kan være godt egnet for grønnsaks- og bærproduksjon. 

Arealene på Mikkelbostad er flatere. Området er relativt stort, og langstrakt. Innmarka ligger konsentrert i 

to områder, rundt Dyrøyhamn og Mikkelbostad. 

 
 
 

4 Brøstad 

Området ligger kloss inntil boligfeltene i Korgedalen og Stormyra. 

Området har en gårdbruker som driver med sau. En har også et 

nydyrkingsstykke i Langbakksskaret. Det er et viktig område for 

matproduksjon. 

Området er mindre interessant som kulturlandskap. Øverst i 

området er det morene og sandjord. På nedre del av området er 

det morenejord på nedsiden av hovedveien. På øvresiden av 
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hovedveien er det myr og svartjord. Området har et normalt kystklima. Dyrkamarka er flat og egner seg 

godt for maskinell høsting. Området har flotte fulldyrkede arealer i nedre del av området som ligger 

samlet. I øvre deler av området finner en nydyrkingsstykker og noen andre jorder som høstes maskinelt. 

 

 

5 Finnefjell 

Området har ikke gårdsbruk i drift. Men dyrkajorda er i bruk som 

leiearealer. Området er viktig for matproduksjon. Området er 

interessant som kulturlandskap. Det er en god del eldre 

bebyggelse, og en kombinert fjøs/bolig som er restaurert og tatt 

i bruk som helårsbolig. Området har myrjord med morene øverst 

i bakkene. Finnefjellbygda ligger sørvendt og lunt til. Bygda ligger 

høyt i terrenget og det er til dels mye snø om vinteren. 

Bygda ligger i et dalføre, hvor det er relativt flatt nede i dalen og 

brattere på den øverste gården. De dyrkbare arealene ligger litt 

spredt rundt på eiendommene. Unntak er her de øverste 

gårdene der dyrkamarka ligger rundt og på oversiden av 

bebyggelsen. 

 

 
6 Elvevoll – Storlia 

Dette området har et lite sauebruk i drift. Området har flere større 

jordstykker som høstes som leiejord. Området er viktig for 

matproduksjon. Arealene er delvis våte oppe ved Storlia. Nede ved 

Elvevoll er det svartjord, lenger sør mere grus. Are alene er flate og egner 

seg godt til maskinell høsting. Jordstykkene er spredt men har en viss 

størrelse. 

 
 

7 Skogshamn 

Området har gode slåttemarker. Det er en relativt sein vår, men 

arealet gir tidlig avling. Området er viktig for matproduksjon. 

Bygda Skoghamn ligger på yttersiden av Dyrøya og består av 

gårder med eldre bebyggelse. Det er et flott skue når en kommer 

over på veien og ser hele Skogshamnbygda nede under den bratte 

skråninga. Jordsmonnet består delvis av sandmark og delvis av 

svartjord med leire under. Området har et normalt kystklima, er 

skjermet for vind. Dyrkamarka er relativ flat og egner seg godt til 

maskinell høsting. Området er relativt lite, men dyrkamarka ligger nært bebyggelsen. 
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8 Langhamn – Utenga 

Området har et sauebruk i drift. Arealene ligger spredt og består 

både av høstemark og en god del innmarksbeiter. Området er 

viktig for matproduksjon. Som kulturlandskap er dette også et 

interessant område. Her finner vi hus som er bygget i sveitserstil. 

Vi finner et bygg fra ca 1730-1750 som ble brukt blant annet til 

fengsel. Og vi finner en gammel husmannsplass. Jordsmonnet her 

er svartmold med leire under. Klimaet på innersida av Dyrøya, og 

kanskje spesielt på Dyrøysida av Dyrøysundet er mildt og godt. En 

har funnet en del varmekjære planter som vokser og trives på 

innersida av Dyrøya. Arealene er flate og egner seg godt til 

maskinell høsting. 

 
 
 

 
9 Merkesnes – Lia 

Dette området strekker seg langs store deler av innsiden på 

Dyrøya. Her finner vi 1 kumelkprodusent, og 2 sauebruk i tillegg til 

et gartneri. I tillegg kommer det muligens to nyetableringer i dette 

området. Arealene ligger hele veien fra Merkesnes og til Lia. De 

største sammenhengende dyrkajordene finner vi på Framnes, 

Holm og på Forså. På Merkesnes brukes arealene som leiejord 

men disse arealene er mindre stykker. Fra Forså og til Lia er det en 

god del dyrkamark på nedsiden av hovedveien. Disse høstes ikke i 

dag, men kan være en jordreserve, eller brukes til grønnsaks- eller 

bærproduksjon. På Lia finner en fine flater som høstes i dag som 

leiejord. Området er viktig for matproduksjon. Kulturlandskapet 

her er preget av jordbruk med spredt bebyggelse både av nyere og eldre dato. Jordsmonnet består for det 

meste av svartjord med leire under. Noe grus finner en også. Klimaet på innersida av Dyrøya, og kanskje 

spesielt på Dyrøysida av Dyrøysundet er mildt og godt. En har funnet en del varmekjære planter som vokser 

og trives på innersida av Dyrøya. Det er stedvis bratt og kupert. Dette gjelder f.eks. på Merkesnes, Hals og 

fra Forså til Lia. Dette er en stor flate, hvor dyrkamarka ligger spredt langs hele flaten. De områdene hvor 

en finner mest konsentrert dyrkamark er Framnes, Holm og Forså. 

131



35  

10 Kastnes 

Området egner seg veldig godt til landbruksproduksjon. Her finner vi et 

kumelkbruk og en potetprodusent. Arealene er sørvendt og består av store 

sammenhengende flater. Området er viktig for matproduksjon. 

Det er et fint kulturlandskap på Kastnes som er påvirket av landbruket. En 

finner også et bygdemuseum her og ei båthavn. Jordsmonnet består av 

svartjord med leire under. Dette området ligger sørvendt og det blir tidligst 

vår her sammenliknet med resten av kommunen. Arealene er flate og godt 

egnet både for potet og grovfôrproduksjon. Området er ganske stort, og en 

finner ganske stor dyrkajordflater som ligger nært de to brukene som er i drift 

 
 
 

 
11 Lasletta – Faksfjord 

Innerst i dette området er det et bruk som driver med 

grovfôrproduksjon. Det var nylig et kumelkbruk her, 

men denne produksjonen er lagt ned. Deler av området 

fra Lasletta til Faksfjorden brukes som beiteområder, 

mens det høstes på Lasletta og innerst i Faksfjorden. 

Området er viktig for matproduksjon. Kulturlandskapet 

er preget av landbruket. På jordene i Faksfjorden finner en noe grus. Klimaet er et normalt kystklima. 

Området som brukes som beitemark er bratt og vanskelig å høste maskinelt. Øvrig areal er relativt flatt og 

godt egnet for maskinell høsting. Området er ganske stort, og mesteparten av dyrkajorda finner en i 

Faksfjorden. 

 
 

12 Sandvika ved Skøvatn 

Området hadde tidligere gårdsbruk i drift blant annet med geit. De 

relativt store flatene høstes i dag som leiejord. Området er viktig for 

matproduksjon. Jordsmonnet består av sand og mye myrjord. Klimaet er 

et typisk innlandsklima med kald temperatur om vinteren. Skøvatnet 

regulerer temperaturen utover høsten, slik at det kan være ganske mildt 

til vannet fryser til. Dyrkaarealene ligger på et flatt område og ligger 

spredt utover et litt større område rundt bebyggelsen i Sandvika. 
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14 Furstrand – Espnes 

13 Sæter – Hundstrand 

Dette området har ingen aktive bruk i drift i dag. En finner likevel ganske 

mye dyrkamark i dette området. Alt arealet høstes som leiejord med 

grovfôrproduksjon. Dette er et viktig område for matproduksjon. 

Området er preget av jordbruk og en finner bebyggelse av både nyere og 

eldre dato. Jordsmonnet består delvis av svartjord med leie under. Øverst 

på Sæter er det sandjord og litt myrjord. 

 
 
 
 
 

 
Dette er et stort område som 

har 4-5 bruk i drift. 

Produksjonen her er 

kjøttproduksjon på storfe, 

kumelk og sau. I tillegg noe 

salg av grovfôr. Området 

strekker seg fra Furstrand til 

Moen, går ned om Kaffeveien 

og har en avstikker til 

Storhågen og går videre mot 

Betholmen. Dette er et viktig område for matproduksjon. Her finner en også grusressurser langs 

moreneryggen på Moen, som bør utnyttes. Matjordklaget må tas vare på, og arealene bør tilbakeføres til 

jordbruksarealer etter endt uttak. På Moen er arealene på nedenfor veien våte. Dersom en lykkes å 

drenere disse områdene, er det et ganske stort potensial her for nydyrking. Dette er et stort område som 

har 4-5 bruk i drift. Produksjonen her er kjøttproduksjon på storfe, kumelk og sau. I tillegg noe salg av 

grovfôr. Området strekker seg fra Furstrand til Moen, går ned om Kaffeveien og har en avstikker til 

Storhågen og går videre mot Betholmen. Dette er et viktig område for matproduksjon. Her finner en også 

grusressurser langs moreneryggen på Moen, som bør utnyttes. Matjordklaget må tas vare på, og arealene 

bør tilbakeføres til jordbruksarealer etter endt uttak. På Moen er arealene på nedsiden av veien våte. 

Dersom en lykkes å drenere disse områdene, er det et ganske stort potensiale her for nydyrking. 
 
 
 

15 Betholmen 

Området har mindre dyrkaarealer, som kan fungere som 

jordresserver. Det er et pent kulturlandskap og et populært 

utfartssted. Her finner en myr og moldjord. Arealene er bløte og 

trenger drenering. Betholmen ligger lunt til og det blir tidlig grønt 

her. Området er kupert, men en finner også mindre flater som er 

godt egnet til maskinell høsting. 
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16 Øvre Espnes 
 

Området har et sauebruk i drift. Området strekker seg fra krysset 

opp mot Øvre Espenes og til den øverste gården og omfatter også 

et stort nydyrkingsstykke og et felt som planlegges nydyrket. 

Området er viktig for matproduksjon. 
 

Øvre Espenes ligger på en høyde som er godt synlig fra 

Finnlandsmoen og Espenesområdet. Det gjør at området får en 

verdi som et viktig kulturlandskap, som er preget av jordbruksdrift. 

Jordsmonnet her består av rødsand og myrjord. Området har et typisk kystklima. Slåttemarkene er flate 

og egner seg godt til maskinell høsting. En finner også mer kuperte områder som brukes som beite. 

Området er ganske stort og en finner mesteparten av dyrkamarka rundt det aktive sauebruket. 
 
 
 

17 Finnland 

I dette området finner vi 3 bruk i drift; 1 

kumelkbruk, en kjøttprodusent på storfe og et 

sauebruk. Området strekker seg fra krysset mot 

Øvre Espenes hvor det er planlagt nydyrking og går 

ned forbi Finnlandsmoen og går bort langs Finnland. 

Området er viktig for matproduksjon. 

Kulturlandskapet er preget av jordbruksdrift, men det er også påvirket av sentrumsdannelsen nær Brøstad. 

En finner en del boligbebyggelse som ikke har tilknytning til et gårdsbruk. 

Jordsmonnet består av sandjord med leire under. Klimaet er et typisk kystklima. Arealene er flate og godt 

egnet til maskinell drift Området er ganske stort med mesteparten av den dyrkbare jorda på 

Finnlandseiendommene. 

 
 

18 Bjørkebakken 

Her finner en tre gårdsbruk i drift; 1 med kumelk, 1 med geitmelk og 1 

med grovfôrproduksjon. Dette er et viktig område for matproduksjon. 

Kulturlandskapet er preget av jordbruksdrift, men en finner en del 

boligbebyggelse uten tilknytning til gårdsbruk. Det er også planlagt et 

boligfelt på Johågen, som ikke vil være til hinder for jordbruksdriften. 

Jordsmonnet i Bjørkebakken består av morene, som er til dels 

storsteinet. En finner også noe myrjord. Området har et typisk 

innlandsklima, og det kan om vinteren være ganske store 

temperaturforskjeller fra kysten og opp til Bjørkebakken. Jordstykkene på 

vestsiden av hovedveien er flate. På østsiden finner en et mer kupert 

terreng. Området er relativt stort, og en finner dyrkajorda spredt litt utover. 
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19 Sortevik 

I dette området finner vi flere fine jordstykker som høstes som leiejord. Dette er et 

viktig område for matproduksjon. Jordsmonnet er svartjord med hard kompakt 

leire under. Området har et typisk kystklima. Arealet er flatt og godt egnet til 

maskinell høsting. Området er relativt lite, men dyrkajorda ligger samlet rundt 

bebyggelsen. 

 
 

20 Finnlandsvika 

Området brukes i dag som beiter for ungdyr, og som leiejord for 

grovfôrproduksjon. Det er planlagt et større nydyrkingsstykke. 

Området er viktig for matproduksjon. Jordsmonnet er sandjord 

med leire under. Noen steder myrjord. Området har et typisk 

kystklima. Stedvis er arealene bratt og tungdrevet med maskinell 

høsting. En finner også noen jordstykker på flatere areal. Området 

er lite med spredte jordlapper. Ved nydyrking vil en få større 

jordstykker innerst i vika. 

 
 
 
 

5.7.3.2 Reindrift  
Alle registrerte flyttleier innenfor kommunegrensen er lagt som hensynsone på plankartet. Sonene er 

båndlagt i henhold til Reindriftslovens § 22, og flyttleier har klart det sterkeste vernet i reindriftsloven. 

Flytteleiene har et særlig sterkt vern fordi de har en helt sentral betydning for en fortsatt bærekraftig 

reindrift. 

Dyrøya ligger utenfor de godkjente reinbeiteområdene for reindrifta i området. 
 

5.7.3.3 Friluftsliv  
Områder for friluftsliv videreføres fra kystplan frå 2002. For øvrig vises til friluftskartlegginga for Dyrøy. 
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5.7.3.4 Naturmiljø  
Viktige naturtyper og større lokaliteter for arter av særlig stor forvaltningsinteresse er tatt inn med 

hensynssone naturmiljø: 
 

Områdenavn Beskrivelse art/naturtype ID Verdi 

Skogstad Yngleområde for vipe (EN*) og enkeltbekkasin BA00065006 B 

Espenesmyra Yngleområde for Småspove, storspove (VU*) og 
enkeltbekkasin 

BA00064977 B 

Finnlandsmyra Hekkelokalitet for fiskemåke (NT*), Storspove 
(VU), småspove, enkeltbekkasin og toppand 

BA00064978 A og B 

Brøstadelva Orreskog. Dvergspett BA00064958 A 

Sørbukta Hekkelokalitet for fiskemåke (VU), svartand (NT), 
brunnakke, stokkand, Stjertand (VU), toppand, 
sjøorre (VU), siland, enkeltbekkasin, småspove, 
rødstilk, storspove (VU) 

BA00065008 A og B 

Kastnesåsen 
og Åsen 

Sørvendte berg og grasmarker i lia over Faksfjord 
og forhenværende slåttemark i lia under Åsen 

BN00038645 B 

 B 

Hompan Beiteskog med stor artsrikdom og ei rikmyr BN00038640 A 

Vinje Landbrukets kulturlandskap, beitebakke   
*Norsk rødliste: Arter av særlig stor forvaltningsinteresse, trua arter, med de tre kategoriene: kritisk trua (CR), sterkt trua 

(EN) og sårbar (VU) i norsk rødliste for arter (Artsdatabanken). Arter av stor forvaltningsinteresse er karakterisert som nær 

trua (NT). 

Det er flere registrerte områder for arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Disse ligger mindre utsatt 

for menneskelig påvirkning, og det henvises til kartlegginger i Miljødirektoratets naturbase. 

5.7.3.5 Kulturmiljø  
Det er satt av 6 områder med hensynssone kulturmiljø; 2 på fastlandssida og 4 på Dyrøya. Det er 

Kastneshamn som omfatter Kastneshamn gamle handelssted og fornminnene som ligger i området. 

Videre er området for Kastnes bygdetun med gravhauger som ligger i nærheten satt av med hensynssone. 

På Dyrøya er de gamle gårdsbygningene og kulturlandskapet på Berg, fornminner og gammel skolestue på 

Lille Vinje, fornminner og krigsminner på Hagenes samt kirkestedet på Holm med kirke, gravsteder, 

kommunens første kommunehus og båtstø satt av som hensynssoner. 

5.7.3 SONE FOR BÅNDLEGGING 
Alle registrerte automatisk freda kulturminner er satt av som båndleggingssone. 
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5.8 Sammenstilling av alle arealformål – tabell 
ID NYE OMRÅDER/FORMÅL AREAL I DEKAR KOMMENTAR 

 Boligområder   

B1 Skogstad   15,2  

B2 Foråsen   83,2  

B3 Brøstadbakken   14,4  

B4 Fossmoveien     8,5  

 Sum 121,3  

 Områder for fritidsbebyggelse  Antall enheter 

innenfor 

området 

BFR1 Brattli   82,7 14 

BFR2 Andreasmyra   56,7 15 

BFR3 Klauvhamnveien   54,7 12 

 Sum 194,1 41 

 Bebyggelse og anlegg   

BA1 Mohamn   24,7  

BA2 Espenesbogen   11,3  

BA3 Laukeberget   24,9  

BA4 Elvetun   92,6  

BA5 Utgår   

BA6 Sørfjord     1,6  

BA7 Kastneshamn   20,8  

BA8 Bergan sør     4,5  

BA9 Bergan nord   14,5  

BA10 Espejord 106,4  

BA11 Langhamn   50,8  

 Sum 352,1  

 Næringsområder   

BN1 Espenesbogen 18,7  

BN2 Sørfjorden   8,9  

 Sum 27,6  

 Område for råstoffutvinning   

BRU1 Evertmoen øst   75,7  

BRU2 Evertmoen vest   35,6  

 Sum 111,3  

 Fritids og turistformål   

BFT1 Mikkelbostad 19,0  

BFT2 Dyrøy camping 17,6  
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BFT3 Sandvika, Dyrøy 14,6  

 Sum 51,2  

 Idrettsformål   

BIA1 Leirduebane Evertmoen 52,0  

 Sum 52,0  

 Infrastrukturanlegg   

STI1 Sørfjord kraftverk   69,1  

STI2 Sandvik kraftverk, Skøvatn   85,5  

SPA1 Parkering Vinjehøgda     0,6  

SPA2 Parkering Skogshamn     0,3  

SPA3 Parkering Finnlandsstrand     1,5  

SPA4 Parkering Øvre Espenes     0,4  

SPA5 Parkering Langbakken     0,4  

SPA6 Snuplass Øvre Espenes     0,7  

 Sum 158,5  

 LNFR m/spredt boligbygging  Herav til ny 

boligbebyggelse 

LSB1 Furstrand nord   82,4 12 

LSB2 Furstrand sør   10,9 6 

LSB3 Espenes nord   23,4 6 

LSB4 Espenes sør   28,4 9 

LSB5 Øvre Espenes   40,1 9 

LSB6 Bjørkebakken   37,6 9 

LSB7 Sæter   72,8 12 

LSB8 Faksfjord   34,5 9 

LSB9 Dyrøyhamn   72,3 12 

LSB10 Klokkarsletta   34,4 9 

LSB11 Langhamn   66,4 15 

LSB12 Espejord   44,4 12 

LSB13 Johaugen     5,0   5 

 Sum 552,6 128 

 LNFR m/spredt fritidsbebyggelse  Herav til ny 

fritidsbebyggelse 

LSF1 Hompan 39,2 2 

LSF2 Sørfjord utgår   2,9 2 

LSF3 Båtvika   7,2 4 

 Sum 46,4 8 6 

 LNFR m/ spredt næringsbebyggelse   

LSN1 Dyrøyhamn   5,3  

LSN2 Bjørkebakken   3,8  

LSN3 Skjærran   1,6  

 Sum 10,7  
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 Områder for spredt bolig/fritid/næring   

LS1 Brøstadbakken 17,8  

LS2 Bakåsen 10,8  

 Sum 28,6  

 Områder som tas tilbake til LNFR landbruk eller 

friluftsformål fra arealplan av 1994 

AREAL  

LNFR tiltak Langhamn 14,7  

LNFR tiltak Klauvhamna 48,1  

LNFR tiltak Sollia 23,2  

LNFR tiltak Bakåsen 232,7  

GF1 Elvetun 23,9  

 Sum 342,6  

6 KONSEKVENSUTREDNING OG SAMLA VIRKNING AV 
PLANFORSLAGET 

6.1 Miljø 
6.1.1 NATURMANGFOLD 
Konsekvensutredningen viser at naturmangfoldet i liten grad er direkte berørt. Tilretteleggingen med 

gang- og sykkelveger med utgangspunkt i Brøstadbotn sentrum er de mest omfattende tiltakene. To av 

disse; mot Finnlandsnes og mot Espenes, ligger tett opp til viktige områder for arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse. Langs Finnlandsstrand og innerst i Bogen er det viktige tilholdssteder og 

«rasteplasser» for vadefugler og andefugler. Og mot Espenes går traseen langs store myrdrag som er 

viktige yngleområder for ulike trekkfugler og arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Tiltakene er en 

utvidelse av areal for vegformål og øker i liten grad miljøbelastningen som vegen allerede representerer. I 

beste fall kan tiltakene redusere noe biltrafikk ved at flere kan benytte sykkel og gange til flere gjøremål. 

Viktige hensyn som for eksempel å unngå anleggsaktivitet i hekkeperiode bør utredes i 

detaljplanleggingen samt eventuelle kompenserende tiltak. 

Område for spredt boligbygging i Faksfjorden er redusert, hovedsakelig av hensyn til skredfare, men det 

reduserer også trykket på viktig naturområde lokalisert i lia over. På Espejord er område for spredt 

boligbebyggelse i LNFR-område trukket unna område med registreringer av oter. 

Økningen for miljøbelastninger på grunn av ny arealbruk vurderes å være innafor akseptabelt nivå. 
 

6.1.2 JORDVERN 
I forslag til arealplan er om lag 10 daa av berørt areal fulldyrka mark. Dette fordeler seg på 5 ulike 

områder hvor av området for næringsformål i Sørfjorden er det største med om lag 4,5 daa. I Sørfjorden er 

ulike alternativer vurdert, men ingen av disse er gjennomførbare. De øvrige områdene er på mellom 0,3 

daa (Finnlandsstrand) og 3,7 daa (Skogstad). I tillegg er det 8 områdene for spredt boligbygging i LNFR- 

områder som omfattet dyrka mark. Her stiller bestemmelsene krav om at dyrka mark ikke skal berøres, og 

dette arealet er dermed holdt utenfor regnestykket. I tillegg kommer om lag 25 daa dyrka mark 

(overflatedyrka og innmarksbeite). 
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Samla areal som foreslås omgjort fra ulike byggeformål i gammel plan (1994) til LNFR-områder i ny plan er 

på 336 dekar. 

I hensynssone landbruk er de dyrkbare jordressursene også tatt inn. 
 
 

6.1.3 FORURENSING OG STØY 
Denne problemstillingen er mest reell for utvidelse av næringsområde i Sørfjorden og Espenesbogen, og 

må følges opp for de enkelte tiltak. 

 

6.1.4 SAMISK NATUR- OG KULTURGRUNNLAG OG REINDRIFT 
Samisk natur- og kulturgrunnlag og reindrift er ikke vurdert å bli berørt på Dyrøya da dette området ligger 

utenfor reinbeiteområde i drift. På fastlandssida er tiltak som berører reinbeiteområder hovedsakelig 

utvidelser og fortetting av allerede etablerte formål. Samla virkning vurderes å i liten grad å påvirke samisk 

natur- og kulturgrunnlag og reindrift. 

6.1.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 
For mange av områdene som foreslås med ny spredt boligbebyggelse i LNFR-område, er det registrert 

ulike SEFRAK- bygg som våningshus, fjøs eller sjå. Dette gjelder særlig for Langhamn, Dyrøyhamn og 

Espejord på Dyrøya, og som forteller om en aktiv kyst- og bygningskultur fra den tida Dyrøya lå sentralt for 

sjøverts kommunikasjon og aktivitet. Nye bolighus vurderes som en videreføring av en lang og mangfoldig 

bosettings- og bygningskultur. Planbestemmelsene setter vilkår om at «nye tiltak skal tilpasse seg og 

harmonisere med omgivelser, natur og eksisterende bygningsmiljø». 

Områdene for fritids- og turistformål på Mikkelbostad og Kastnes ligger tett opp til flere fornminner og 

kulturminner fra nyere tid. Her stilles det krav om reguleringsplan for videre utvikling med særlige hensyn 

til kulturminnene i området. 

6.1.6 VANNMILJØ 
Ingen tiltak endrer forutsetningene for vannmiljø i kommunen. 

 

6.1.7 LANDSKAP 
Ingen av tiltakene medfører store endringer eller dominerende virkning i landskapet i kommunen. 

 

6.1.8 GRØNTSTRUKTUR OG STRANDSONE 
De aller fleste nye tiltak ligger utenfor sentrumsområde, og har natur og grøntdrag i umiddelbar nærhet. I 

sentrum gjøres ett område for bebyggelse og anlegg, Dalan ved Brøstadelva, i gjeldende plan om til 

friområde. 

Tilrettelegging for sammenhengende gang- og sykkelveg fra hurtigbåtkaia i sør via Brøstadbotn sentrum 

og ut til Finnlandsholmen, samt utfartsparkering ved finnlandsstranda, får til dels stor innvirkning på 

strandsonen fra Brøstadelva og nordover. Tiltakene gjøres hovedsakelig som utvidelse av eksisterende 

vegareal, og er særlig viktig for trafikksikkerheten i området og gir god samfunnsøkonomi i forhold til 

mere sykkel og gange og bedre folkehelse. 
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Nødvendige utvidelse av eksisterende næringsareal i Sørfjorden og Espenesbogen har ikke andre 

alternativer. 

Samla virkning for grøntstruktur og strandsone vurderes å være moderate, og tiltakene har stor 

samfunnsnytte. 

6.2 Samfunn 
6.2.1 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
De aller fleste tiltakene ligger langs fylkesveg og en mindre andel ligger langs kommunal veg. Det stilles 

enten krav om at eksisterende avkjørsler benyttes eller at nye skal utformes etter Statens vegvesen sine 

vegnormaler og godkjennes av SVV. 

Det er tilrettelagt med kommunalt vann til store deler av kommunen. Det stilles krav om at alle tiltak 

kobles til kommunalt vann og avløp der det er mulig. Alternative avløpsløsninger skal godkjennes av 

kommunen. 

6.2.2 AREALSTRATEGI 
Det refereres til aktuell planstrategi for de ulike tiltakene og vurderes med +1 der tiltaket er i tråd med en 

arealstrategi. 33 av 36 tiltak er i tråd med kommunens arealstrategier. 

6.2.3 SAMFUNN; BARN OG UNGE, TRAFIKKSIKKERHET, SAMORDNA AREAL OG 
TRANSPORT, BOLIG 
Ett spredt bosettingsmønster ønskes oppretthold i tillegg til en videreutvikling av Brøstadbotn sentrum. 

Effektene av samordning og samlokalisering vurderes å gi positive ringvirkninger både med en spredt 

bosetting og med videreutvikling av sentrum. Næringsstrukturen i kommunen består i hovedsak av 

landbruk og mindre bedrifter knyttet til reiseliv og akvakultur, og fordeler seg jevnt utover i kommunen. I 

tillegg kommer viktige arbeidsplasser i offentlig forvaltning og DEMAS i Brøstadbotn sentrum. Det er 

positivt med lokal tilknytning til de ulike bedriftene og at det er en bosettingsstruktur som følger 

næringene. 

Det legges til rette for ett mere variert botilbud i sentrum. Dette kan frigi flere boliger i distriktene og 

bidra til økt bosetting i distriktene og variert alderssammensetning. Små lokalsamfunn kan både bidra til 

trivsel og gode oppvekstvilkår og nære relasjoner for god alderdom og eldreomsorg. Arealplanen legger 

opp til en høvelig balanse mellom vern av kjerneområder for landbruk og en tydelig boligutvikling i de 

ulike lokalgrendene. Det er ønskelig at dette kan bidra til ny rekruttering til landbruket som står over for 

en stor andel generasjonsskifter de nærmeste ti årene. 

Større tilrettelegging med gang- og sykkelveger utvider radiusen for de som kan benytte sykkel eller gange 

til skole og til Brøstadbotn sentrum, 

Arealplanen utnytter eksisterende infrastruktur og bidrar til at en variert nærings- og bosettingsstruktur 

blir tydelig videreført. 

6.2.4 UNIVERSELL UTFORMING 
I de generelle bestemmelsene stilles det krav til universell utforming. I konsekvensutredningen er 

potensiale for universell utforming for hvert område vurdert. Ett tydeligere fokus på universell utforming 

og tilrettelegging for boligområder og gang- og sykkelveger ut fra Brøstadbotn sentrum kan gi en høyere 
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grad av universell utforming i planperioden. 

6.2.5 NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV, FOLKEHELSE 
Alle områder for bolig eller spredt bosetning i LNFR-områder har gode vilkår for nærmiljø, friluftsliv og 

folkehelse. Og disse vilkårene blir i liten grad skadelidende på grunn av etablering av nye tiltak. Styrking av 

lokalsamfunnene med bosetting i grender og rundt grendehus styrker nærmiljø og naboskap. Sammen 

med gode muligheter for å benytte fjæra og nære turområder er kan tiltakene i planen gi positive 

ringvirkninger for folkehelsa. 

 

6.2.6 KONSEKVENS FOR KOMMUNEN; TJENESTEBEHOV OG TILRETTELEGGING 
Kommuneplanen har som overordnet mål å legge til rette for bosetting og næringsutvikling i kommunen, 

og har også som ett hovedmål å stabilisere folketallsutviklingen og legge til rette for et levedyktig og 

attraktivt lokalsamfunn. Dette krever at de desentraliserte næringene får gode rammevilkår og solide 

lokalgrender som kan gi plass til ny bosetting med mangfoldig alderssammensetting. 

En stor andel av befolkningen; opp mot 2/3-deler, bor i distriktene og de kommunale tjenestebehovene 

dekkes både med skolebussordning og kommunal hjemmehjelp. Planen legger ikke opp til at disse 

ordningene skal utfases. En god del av den hjemmebaserte tjenesten kan videreutvikles med hjelp av 

velferdsteknologi, og dette forventes å kunne utjevne merarbeid som følge av økning i antall 

hjemmeboende. Tilrettelegging med flere botilbud i sentrum vil også redusere avstandene til enkelte av 

de med hjelpebehov. 

6.3 Risiko og sårbarhet 
6.3.1 GRUNNFORHOLD 
Mange av tiltakene ligger i områder under marin grense. I områder med marin leire der 

kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse av reguleringsplan, eller ved 

enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres en geoteknisk vurdering av 

kvikkleireskredfaren. 

 

6.3.2 SKRED 
Områder som ligger i skredutsatte områder er redusert i omfang i hht aktsomhetskart for snø og 

steinskred. Områder for ny spredt boligbebyggelse i LNFR som ligger i utløpsområde for snøskred i hht 

NGI aktsomhetskart, må skredfaren utredes før eventuell fradeling og etablering av nye boligenheter. 

Tiltak etter plan- og bygningsloven i områder på Dyrøya som ligger i utløpsområde for snøskred må 

vurderes i hvert tilfelle. 

6.3.3 FLOM OG HAVNIVÅSTIGNING 
NVEs aktsomhetskart for flom viser i noen tilfeller områder i strandsonen som er flomutsatt. Dette er i KU- 

en vurdert som stormflo. Vurderingene her sammenfaller med vurderingene for havnivåstigning. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har i samråd med andre forvaltningsorgan og 

forskere vurdert t tidsperioden 2081-2100 bør legges til grunn for planleggingen. Etter TEK17 tar en et 

utgangspunkt i gjentaksintervall for 20-, 200- og 1000 år flom. For Dyrøy kommune ligger middelverdien 

med gjentaksintervall for 200-årsflom på 341 cm over 0-nivå (NN2000). Alle tekniske installasjoner må 

plasseres over 341 cm over 0-nivået, eller må utføres slik at de takler stormflo. 
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6.3.4 BRANNSIKKERHET OG UTRYKNINGSKJØRETØY 
Hovedvekten av tiltak er lokalisert i en radius på 1 til 5 kilometer fra Brøstadbotn sentrum. Ingen nye 

tiltaksområder med særlig høy risiko er satt av med større avstand enn 2 kilometer fra brannstasjon. 

6.3.5 TRAFIKKSIKKERHET 
Det stilles krav om at nye avkjørsler skal utformes etter Statens vegvesen sine vegnormaler. For etablering 

av nye boligenheter i LNFR-områder stilles det krav om at eksisterende avkjørsler benyttes. Planen legger 

opp til en betydelig økning av trafikksikkerheten for myke trafikanter ved tilrettelegging for gang- og 

sykkelveger inn mot Brøstadbotn sentrum fra både Finnlandsnes, Espenes og hurtigbåtkaia. 

 
 

6.4 Oppsummert samla virkning for miljø og samfunn 
Planforslaget bygger på, og tydeliggjør, hovedstrukturene i Dyrøysamfunnet. Teknisk og sosial 

infrastruktur styrkes og videreutvikles. Drift og vedlikehold av både teknisk infrastruktur og kommunens 

tjenestetilbud videreføres. 

Planen legger opp til større grad av universell utforming av det fysiske bygningsmiljøet og med større grad 

av tilgjengelighet for alle. Natur- og kulturmiljøer får i liten grad redusert sine verdier. 

Strandsoneforvaltningen videreføres med vekt på allemannsretten og naturmangfoldet. Utbygging i 

strandsonen for utvidelse av næringsareal og tilrettelegging med gang- og sykkelveger vektes med stor 

samfunnsnytte for å styrke lokalt næringsliv og gi økt gevinst for folkehelse og trafikksikkerhet. 

6.4.1 AREALREGNSKAP MED NY AREALBRUK 
Formål Samlet areal i 

dekar 
Herav ny 
arealbruk 

Merknader 

Boligområder 537 121 Inkl. eksisterende 
boligfelt 

Fritidsbebyggelse 327 194  

Næringsområder 35 28  

Råstoffutvinning 111 111  

Idrettsanlegg 94 52  

Offentlig eller privat tjenesteyting 28 0  

Fritids- og turistformål 54 36  

Gravlunder 33 33  

Bebyggelse og anlegg 353 191  

Grønnstruktur/friområde 24 -24 Tilbakeføres fra 
byggeomr 1994 

LNFR tilbakeført fra forrige plan 336 -336  

LNFR med spredt boligbebyggelse 603 128 Inntil 45 tomter à 
maks 3 dekar 

LNFR med spredt fritidsbebyggelse 46 6 Inntil 6 tomter à maks 
1 dekar 

LNFR med spredt næringsbebyggelse 10 4  

Snuplass og parkering 4 4  

Kraftanlegg 156 156  

Sum 2752 706  
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Kilder: 
Kommunereformen -stautsbilde for Dyrøy; Dyrøy kommune/Fylkesmannen i Troms 2015 
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By og land – hand i hand, samfunnsanalyse byregion Finnsnes, Dyrøyseminarsenteret KF 2015 
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1 Om konsekvensutredninger med risiko- og sårbarhetsanalyse 

1.1 Konsekvensutredning 
Etter plan og bygningsloven § 4-2 stilles det krav om konsekvensutredning for kommuneplanens 

arealdel. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) utdyper nærmere formål og 

krav til konsekvensutredninger for overordna arealplaner. Konsekvensutredningens innhold og 

omfang skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal 

tas. 

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av planen som 

fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av gjeldene plan. 

Det er virkninger for miljø og samfunn som skal vurderes og beskrives. Konsekvensutredningen skal 

både beskrive virkning for miljø og samfunn for de enkelte områder og for planens samlede virkning. 

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i foreliggende og kjent kunnskap. Noe kunnskap er basert 

på informasjon fra forslagsstiller. Mens hovedvekten er hentet fra tilgjengelige informasjonskilder, 

hovedsakelig ulike nettsider og databaser som blir gjort rede for under metodekapittelet. 

Planes samlede virkning blir gjort rede for i planbeskrivelsen. 

1.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse, jf PBL § 4-3. Analysen skal vise alle 

risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

Formålet er å innhente tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerheten i 

planleggingen for å: 

 Bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom 

 Bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og 

hindre en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette. 
 

2 Metode 

2.1 Konsekvensutredninger 
Konsekvensutredningen er tilpasset et overordnet fokus som kjennetegnes for arealplaner på 

kommuneplannivå. Utredningen skal få fram: 

 Viktige miljø- og samfunnsverdier for de foreslåtte utbyggingsområdene 

 Virkningene utbyggingen kan få for disse verdiene 

 Hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger 

Mere detaljerte forhold som utforming og detaljtilpasning av utbyggingen til omgivelsene, er normalt 

naturlig å avklare ved senere regulering, jf Veileder for konsekvensutredninger; kommuneplanens 

arealdel. 

Analysen av hvert område omfatter tematiske vurderinger av ulike tema som er listet opp i 

planprogrammet. Innspillene er vurdert tematisk i forhold til følgende tema: 

Naturmangfold 

Jordvern 

Forurensing 

Støy 
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Samisk natur- og kulturgrunnlag og reindrift 

Kulturminner og kulturmiljø 

Vannmiljø 

Landskap 

Grøntstruktur og strandsone 

Samfunn 

Teknisk infrastruktur 

Arealstrategi 

Samfunn (Barn og unge, samordna areal og transport, bolig) 

Nærmiljø, friluftsliv, folkehelse 

Konsekvens for kommunen; tjeneste-behov, tilrettelegging 

Metodikken følger veilederens generelle trinnvise framgangsmåte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Utredningstema Konsekvenser Virkning av tiltaket Datagrunnlag 
Med aktualitet for 
det enkelte område 

Skriftlig vurdering 0: Ingen endring 
-1/+1: Små neg/positive 
konsekvenser 
-2/+2: Middels neg/positive 
konsekvenser 
-3/+3: Store neg/positive 
konsekvenser 

A:  Godt 
B: Mindre 
godt 

Det er gjort noen endringer i utredningsoppsettet i forhold til vedtatt planprogram. 

I tillegg er det tatt inn flere utredningstema der dette vurderes som relevant. Det er likevel bare de 

tema som vurderes som relevante som utredes for hvert enkelt område. Tabellene er dermed 

tilpasset hvert enkelt område. 

Kolonne for vurdering av datagrunnlag: 

A benyttes der en vurderer at området har vært gjenstand for en god del observasjon og delvis 

systematisk kartlegging. Dette er områder med kulturmark og mye menneskelig aktivitet. 

B blir benyttet i områder som det i dag er liten menneskelig aktivitet. Her kan det være sannsynlighet 

for mere funn ved nærmere undersøkelser. 

Trinn Konsekvensvurdering 

1 Avgrensning av utredningsområdet og eventuelt influensområde, avhengig av 
utbyggingsformål og hvilket utredningstema som studeres. 

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

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

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

5 Samlet vurdering av konsekvens for et gitt utbyggingsområde baseres på resultatene 
av vurdering av konsekvens for de enkelte tema supplert med forhold som faglig 
skjønn, lokalkunnskap og eventuelle spesielle forhold ved den aktuelle utbyggingen. 
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Områder som i gjeldende plan er satt av til utbyggingsformål og som endres til LNFR-område uten at 

det har vært gjort inngrep eller det ikke er utarbeidet kommunedelplan eller detaljregulering, er ikke 

konsekvensutredet. 

 
 

2.2 ROS-analyse 
ROS-analysen er gjort i tråd med PBL § 4-3. Analysen benytter seg av kjente grunnlagsfakta og det er 

ikke gjorte egne undersøkelser i felt som f.eks. geologiske eller hydrologiske undersøkelser. Metoden 

følger trinnene for ROS-analyse beskrevet i DSB veileder for Samfunnssikkerhet i kommuneplanens 

arealdel: 
 

Trinn DSB veileder 
2 Beskrive planområde 

2 Identifisere mulige uønskede hendelser 

3 Vurdere risiko og sårbarhet 

4 Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
5 Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 

Mulige uønskede hendelser som blir vurdert er følgende for natur- og miljøfarer: skredfare, flom, 

byggegrunn/grunnforhold og radon og for sikkerhet/beredskap: brannsikkerhet, 

utrykningstid/framkommelighet og trafikksikkerhet. 

Vurdering av sannsynlighet; kolonne S, for uønsket hendelse er delt i: 

Svært sannsynlig (4): Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

Sannsynlig (3): Kan skje av og til; periodisk hendelse 

Mindre sannsynlig (2):  Kan skje (ikke usannsynlig) 

Lite sannsynlig (1): Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 

teoretisk sjanse 

Vurdering av konsekvenser; kolonne K, av uønskede hendelser er delt i: 

Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

Mindre alvorlig (2): Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke fins 

Alvorlig (3): Alvorlige (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut 

av drift over lengre tid 

Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 

miljøskader; system settes varig ut av drift 

 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell: 

 

Konsekvens/ 
Sannsynlighet 

Ubetydelig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) 

Svært sannsynlig (4)     

Sannsynlig (3)     

Mindre sannsynlig (2)     

Lite sannsynlig (1)     
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, utredes nærmere i egen planprosess 

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte, krav til planbestemmelser for tiltak 

Hendelser i grønne felt: «Billige» tiltak gjennomføres. 
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Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 

tiltak som begrenser konsekvensene. 

 
 

3 Generell gjennomgang av ulike tema 
Naturtypedata: http://kart.naturbase.no/ , Rødlistearter observasjoner: 

http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx biologisk mangfold. Skala for rødlistearter NT; VU, 

EN mm 

Kulturminner og kulturmiljø: SEFRAK-registrerte bygg frå Miljøstatus.no: 

http://www.miljostatus.no/kart/ Freda bygninger og automatisk freda kulturminner fra 

Askeladden.no: https://askeladden.ra.no/AskeladdenInnsyn/# 
 

Kunnskapsgrunnlag: I områder der det ikke har vært særlig aktivitet med jord eller skogbruk kan en 

ikke utelukke nye funn og kunnskapsgrunnlaget er satt til B. 

Radon: Dette tema er ikke tatt inn i KU-skjemaet da det ikke er kartlagt annet enn to marginale 

områder uten bebyggelse eller planlagte formål med faregrad «svært høy». Aktsomhetskartet for 

øvrig viser at det meste av Dyrøy er kartlagt som «område med moderat til lav aktsomhet» og 

«usikker aktsomhet». Det er ikke registrert målinger i bebygd område der radonfarene er klassifisert 

som «høy» eller «særlig høy». Kartleggingen er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap 

om geologiske forhold. 

Havnivåstigning: Framskrivingstabell hos Kartverket for «Se havnivå» basert på rapporten «Sea Level 

Change for Norway – Past and Present Observations and Projections to 2100». For Dyrøy blir 

kommunen sett under ett med de samme tallangivelser. For 1000-års returnivå for stormflo fram til 

år 2100 (sikkerhetsklasse 3 i TEK10 (ikke endret i TEK17)) + klimapåslag (ref DSB) vil det for Dyrøy 

være 241 cm, for 200-års returnivå 231 cm og 20-års returnivå 213 cm. Framskrivinger utover 2100 

er ikke utviklet, men det antas at havnivået vil fortsette å stige ved framtidig smelting av iskapper på 

grunn av varmere klima. 

DSB sin veileder «Havnivåstigning og stormflo» beskriver at man «anslår at ett område er 

stormflosikkert ved å legge til 100 cm (gjelder for alle kystkommuner) på 1000-års returnivået». For 

Dyrøy sin del vil dette bety kote 341 cm regnet fra 0-nivå for NN2000. 

Skred, flom, løsmassekartlegging, marin grense, kvikkleire: NVE Atlas; 

http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas 
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5 KU for hvert enkelt område 

5.1 Byggeområder 
 Boligbygging Skogstad 

Innspill nr: 15 B1 Skogstadveien 

Eiendom Gn/bnr 46/23 og 46/93 

Beskrivelse av området Delvis gjengrodd jordbrukslandskap med gårdsbebyggelse 

Beskrivelse av tiltaket Område for boligbygging; forslag om kjedehusbebyggelse 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no. 0 A 

Jordvern Fulldyrka jord, litt lauvskog på middels bonitet og 
landbruksbebyggelse på open jorddekt fastmark 

-1 A 

Forurensing og støy Vil gi liten økning i trafikk. Lite utsatt for støyproblematikk 
fra nærliggende fylkesveg eller kommunal veg. 

-1 B 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Vårbeite; okse- og simlebeiteland. Spredt bruk til 
høstvinterbeite. Seinvinterland, intensiv bruk. Kilde: 
https://kilden.nibio.no/ 

0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Tydelig jordbrukslandskap fra strandsonen og opp. 
Boligbebyggelse i felt på oversiden. Åpent landskap. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Bakenforliggende utmark er hovedsakelig myr. Ingen 
endring i strandsonen. 

0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Ligger inntil fylkesveg og kommunal veg. Kommunal vann og 

avløp. 
+2 A 

Arealstrategi Lokalmiljøet på Espenes styrkes, jf strategi nr 7. Ligger i 
kjerneområde landbruk. 

-1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Tilføring av flere boligtomter gir mere homogenitet i 
alderssammensetningen i nærområdet og gode 
oppvekstvilkår. Det settes av areal til bussholdeplass ved X 
Skogstadveien – Espenesveien. 

+1 A 

Universell utforming Området har gode forutsetninger for tilrettelegging med 
universell utforming både for adkomst og bruk til bolig og til 
omgivelsene. 

+1 A 
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Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Nært til samfunnshus og naboer. Kaffeveien leder ned til 
strandsone. Kommunale veger og skogsveger er fine 
turveger. Espeneselva er et nært grøntdrag. 

+2 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

<4 km til skole; ved utbygging av gang- og sykkelveg vil flere 
kunne sykle/gå til skole. Det er også kort veg til/fra service- 
og kommunesenter. Fortetter eksisterende boligområde. 

+2 A 

Samla virkning  +5  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Hav- og fjordavsetning, tykt dekke. Ligger under 

marin grense. Grunnforhold utredes på 
reguleringsplannivå. 

Skred 0 0  Ingen kartlagt fare for snøskred, steinsprang eller 
jord- og flomskred. 

Flom 0 0  Ingen flomfare 
Havnivåstigning/klima 0 0  80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. Brannkum. 
Utrykningstid: 15 minutt 

Trafikksikkerhet 2 1  Benytter eksisterende avkjøring til fylkesveg. 
Eventuelle utbedringer utredes på 
reguleringsplannivå. Ved utbygging av flere enn 3 
boenheter bør GS-veg til skole og butikk/tettsted 
bygges ut. Gatelys langs fylkesveg fra 
Skogstadkrysset og nordover. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Utvidelse av eksisterende boligområde. Bør sees i sammenheng med reguleringsplan ID1977002, 
Skogstadhågen. Innenfor denne planen kan også tre ubebygde tomter langs Espenesveien omreguleres til 
flere mindre enheter i rekke. 

Konklusjon: 
Området egner seg godt til høyere utnyttelse med kjedehus. Det stilles krav om at 1/3-del av husrekken skal 
ha mønehøyder mindre enn eller lik 3,5 m over planert terreng med tanke på utsikt for bakenforliggende 
bebyggelse (Kjedehus med 2 etasjer lenket sammen med garasje i en etasje) 
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 Boligbygging Foråsen 

Innspill nr: 15 B2 Foråsen 
Eiendom Gnr/bnr 3/1 

Beskrivelse av 
området 

Sørvendt lid med glissen skog og karrig jord 

Beskrivelse av tiltaket Område for boligbygging 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn-lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no 0 A 

Jordvern Området består av uproduktiv skog og skog av middels 
bonitet. Lauvskog. En liten andel dyrkbar jord. 

-1 A 

Forurensing og støy Vil gi liten økning i trafikk. Ikke utsatt for 
støyproblematikk fra nærliggende fylkesveg. 

0 B 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Vårbeite; okse- og simlebeiteland. -1 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Utbygging vil bli godt synlig både fra land og fra sjøsiden -1 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Utbyggingen løfter bebyggelsen høyere opp i åssiden 
langs Brøstadbotn. Berører ikke strandsone. 

-1 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Ligger inntil fylkesveg og kommunal veg. Kommunalt 

vann og avløp. 
+2 A 

Arealstrategi I hht strategi nr 6; varierte botilbud ønskes sentralisert til 
Brøstadbotn sentrum 

+2 A 

Samfunn (Barn og 
unge, trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Området ligger i gangavstand til skole og andre 
offentlige tilbud. Ligger inn til ferdig utbygd gang- og 
sykkelveg mot sentrum. Reduserer behov for bil for 
mange aktiviteter og tjenester. 

+3 A 

Universell utforming Det kan bli arealkrevende å få tilkomsten til området 
universelt utformet. Mens området i seg selv kan 
planlegges ut fra prinsippene om universell utforming 

+1 B 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Ligger nært til fine turområder. Berører ikke 
strandsonen. Strandsonen som opplevelsesverdi ligger 
likevel nært. Svært mange tilbud ligger i gangavstand og 
vil gi helsegevinst for sosial infrastruktur, mosjon og 
redusert bilbruk 

+2 A 
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Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Øker ikke behov for tilretteleggingstiltak av kommunale 
tjenester 

+1 A 

Samla virkning  +7  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Forvitringsmateriale. 

Mesteparten av arealet ligger under marin grense. 
Grunnforhold utredes på reguleringsplannivå. 

Skred 0 0  Ligger ikke i skredutsatt område 

Flom 0 0  Ingen flomfare 

Havnivåstigning/klima 0 0  80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. Brannkum. Utrykningstid: 
10 min 

Trafikksikkerhet 2 2  Benytter eksisterende avkjøring til fylkesveg. 
Eventuelle utbedringer utredes på 
reguleringsplannivå med kobling til eks. GS-veg til 
skole og butikk/tettsted. Gatelys langs fylkesveg. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: Ligger i gangavstand til skole og alle 
sentrumsfunksjoner. Vil styrke Brøstadbotn sentrum. Gunstig lokalisering for samordna bolig, transport og 
arealdisponering. Området bør planlegges for å ta høyde for de neste 20 års befolkningsframskriving og 
legge vekt på en variert boligsammensetning av leiligheter, flerfamiliehus og evt noen eneboliger. 

Konklusjon: 
Anbefales. Settes av som framtidig boligområde med rekkefølgekrav om at utbygging ikke kan starte opp før 
80% av dagens tomte-reserve av regulerte områder i sentrum; inklusiv leilighetsbebyggelse i Finnlandsåsen 
er tatt i bruk. 
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 Fritidsbebyggelse Brattli 

Innspill nr: 4 BFR1 Skøvatn, Brattli 

Eiendom G/bnr 7/1 

Beskrivelse av området Slak sørvendt lid med åpen lauvskog 

Beskrivelse av tiltaket Hyttefelt 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området  

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn-lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no.   
Jordvern Lauvskog; skog av middels bonitet og uproduktiv skog om 

lag 50/50. 
-1 A 

Forurensing og støy Vil gi liten økning i trafikk. I liten grad utsatt for 
støyproblematikk fra nærliggende fylkesveg. 

-1 B 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Vårbeite, okse- og simlebeiteland. Høstbeite, parringsland. 
Høstvinterbeite spredt bruk. 
(Flyttlei går over sørenden av Skøvatn) 

0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 B 

Landskap Tiltaket vil bli synlig fra vannet og fra motsatt side av 
Skøvatn. Endrer i liten grad landskapsbildet. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Området er i liten grad i bruk for friluftsliv eller rekreasjon i 
dag. Berører ikke strandsonen 

0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Ligger ved fylkesveg 84. Private vann og avløpsløsninger må 

utredes 
+1 A 

Arealstrategi Nr 5 +1  
Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Området er godt egnet for opplevelser og fritidsaktiviteter 
for et hytteområde 

+1 A 

Universell utforming Mindre egnet for universell utforming -1  
Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Godkjent caravanoppstillingsplass på samme eiendom litt 
lenger øst. Ellers lite hytter i området. To svært viktige 
utfartsområder ligger i nærheten: Område 1926-008 
Rundfjellet – Skøvatnet – Mølnevatnan i sør og 1926-006 
Børingsfjellet ett stykke lenger nord. Fine nærturområde og 
godt fiskevatn. 

+1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Renovasjonsordning 0 A 
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Samla virkning  +1  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 0 0 Ingen Avsmeltingsmorene. Ligger over marin grense. 

Skred 0 0 Ingen  
Flom 1 2  Hurtig snøsmelting 

Havnivåstigning/klima 0 0 Ingen 50-35 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 20 min 

Trafikksikkerhet 2 3  Avkjøring til området utredes i forbindelse med 
reguleringsplanarbeid for hyttefelt. Fartsgrense i 
dag er 80 km/t. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Området er godt egnet for opplevelser og fritidsaktiviteter for et hytteområde og berører i liten grad andre 
interesser innen reindrift eller landbruk. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. 
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 Fritidsbebyggelse Ørnneset 

Innspill nr: BFR2 Andreasmyra og BFR3 Klauvhamnveien 

Eiendom Gnr/bnr 36/12, 36/13, 36/57, 36/1, 36/9, 36/6, 36/38 

Beskrivelse av området Småkuppert landskap med lauvskog og noe myr. De fleste områder har sjøutsikt. 

Beskrivelse av tiltaket Utvidelse og evt fortetting av eksisterende reguleringsplan 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer på Naturbase 0 A 

Jordvern Skogsområde og noe myr, lauvskog. En del skog med høy 
og middels bonitet. Ca 50% er definert som uproduktiv 
skog. Kilde: arealinformasjon.nibio.no 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Ingen reindrift på Dyrøya. 0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner Både i Klauvhamn og på 
klauvholmen er det gravrøyser som er automatisk freda 

0 A 

Landskap Kupert landskap med små landskapsrom. Bebyggelse lite 
synlig fra avstand. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Reduserer grøntstrukturen. Berører ikke strandsone. -1 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Benytter eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 212 og 

eksisterende traktorveg. Kommunalt vann som er mulig å 
koble seg til. Private avløpsløsninger utredes. 

+2 A 

Arealstrategi Nr 5. Samler fritidsbebyggelse slik at primærnæringene 
blir hensyntatt og slik at tilretteleggingstiltak gir høyere 
uttelling. 

+1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Ligger både nært og distansert til lokalsamfunnet. Nært 
nok til felles møtepunkt, og distansert fra bomiljø. 
Øker trafikken over Dyrøybroa. Distansen til Brøstadbotn 
sentrum over broa er gjerne en hindring for bruk av sykkel 
for handel etc. Fine bademuligheter i nærheten 

+1 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Nærturområde med gode kvaliteter. +1 A 
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Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Renovasjonsordning 0 A 

Samla virkning  +4  
 
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 1 1  Løsmassekart for området viser delvis 

forvitringsmateriale, hovedsakelig i sør, og tynt 
humus-/torvdekke hovedsakelig i øst og nord. 
Ligger under marin grense. 

Skred 0 0  Ingen kartlagt fare for snøskred, steinsprang eller 
jord- og flomskred. 

Flom 0 0   
Havnivåstigning/klima 0 0  Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 

over 0-nivå (NN2000). 80-65 færre dager med snø 
fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15 minutt. 

Trafikksikkerhet 2 3  Avkjøring fra FV 212. Fartsgrense i dag er 80 km/t. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Området har varierende potensial for hyttebebyggelse; en del myr. Det er ønskelig å behold en del skog 
både for skogbruk og som landskapsverdi. Området kan med fordel reduseres og skogsområde med høy 
bonitet bør tas ut av planområdet. Eksisterende område kan fortettes. Området foreslås delt i to der 
eksisterende område fortettes og utvides noe, og at det settes rekkefølgekrav for når område to kan bygges 
ut. 
Området mellom fylkesveg 212 og kraftlinja bør utvikles med høyere utnyttingsgrad og for 
leilighetsbebyggelse. Adkomst for hytteområdet langs Klauvhamnveien planlegges med felles adkomst for 
Ørnneset hytteområde, og omlag langs kotehøgde 25 moh på nordsida av myra mellom hytteområdene. 

Konklusjon: 
Området reduseres i areal og settes av som to områder; BFR2 Andreasmyra og BFR3 Klauvhamnveien. 
Eksisterende hytteområde fortettes og minimum 80% av fritidsbebyggelsen i dette området bør være tatt 
i bruk før område 2, Andreasmyra, kan bygges ut. 
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 Byggeområde Espejord 

Innspill nr: BA10 Espejord 

Eiendom Gnr/bnr 35/9, 35/25 

Beskrivelse av området Skrinn lauvskog med noen åpne partier. Småkuppert og forholdsvis flatt 

Beskrivelse av tiltaket Utbygging av fritidsbebyggelse i felt og liten småbåthavn 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Området grenser opp til en bekk som er registrert som 

leveområde for oter; definert som sårbar (VU) og rødlisteført 
-1 A 

Jordvern Består hovedsakelig av uproduktiv skog med ett lite innslag 
av skog med middels bonitet. For øvrig fulldyrka areal og noe 
myr. Kilde: arealinformasjon.nibio.no 

-1 A 

Forurensing Ikke forurensende aktivitet 0 A 

Støy Ikke støyende aktivitet 0 B 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Ingen reindrift på Dyrøya. 0 A 

Kulturminner og -miljø Ett SEFRAK-registrert bolighus i området, brukes i dag som 
fritidsbolig og rester av fjøs; begge fra siste kvartal av 1800- 
tall. Kilde: miljøstatus.no 

0 A 

Vannmiljø Bekk lagt i rør sør for skolen. 0 B 

Landskap Skrint og småkuppert kystlandskap. Bratt li ned til sjøen 0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Fritidsbebyggelse legges fra kote 10 moh og over. Liten 
småbåthavn privatiserer strandsone. 

-1 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Kommunalt vatn. Ligger inntil fylkesveg 212. +1 A 

Arealstrategi Nr 5. Samler fritidsbebyggelse slik at primærnæringene blir 
hensyntatt og slik at tilretteleggingstiltak gir høyere uttelling. 

+1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Ligger både nært og distansert til lokalsamfunnet. Nært nok 
til felles møtepunkt, og distansert fra bomiljø. 
Øker trafikken over Dyrøybroa. Distansen til Brøstadbotn 
sentrum over broa er gjerne en hindring for bruk av sykkel 
for handel etc. Fine bademuligheter i nærheten. 

+1 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 
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Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Nærturområde med gode kvaliteter. +1  

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Renovasjonsordning 0 A 

Samla virkning  +2  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 1 2  Bart fjell, stedvis tynt dekke og tynn hav- 

/strandavsetning. Ligger under marin grense. 

Skred 2 2  Ingen kartlagt fare for snøskred, steinsprang eller 
jord- og flomskred. NGI sitt sammenstilte kart for 
snø- og steinskred viser ett lite område ved Fv 211 
over myr som potensielt fareområde. Dette ligger 
utenfor område avsatt til LNFR m/spredt 
fritidsbebyggelse. 

Flom 2 1  Økt nedbør kan utfordre kapasiteten på 
stikkrenne gjennom området 

Havnivåstigning/klima 3 2  Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 
over 0-nivå (NN2000) eller må utføres slik at de 
takler stormflo. 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15-20 minutt. 

Trafikksikkerhet 2 2  Avkjørsel fra FV 212. Fartsgrense 60 km/t. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Det er utarbeidet et reguleringsplanforslag; Reguleringsplan for Espejord med planid 19262015003. Her 
ligger det en innsigelse med bakgrunn i forvaltning av 100-metersbeløtet. 
Grunneier i sør ønsker også å legge til rette for noe fritidsbebyggelse. Planleggingen bør samordnes for å 
redusere behovet for adkomster og internveger. Dette bør planlegges uavhengig av eiendomsgrenser. 
Fritidsbebyggelse legges på platå over strandsonen og påvirker ikke i særlig grad allmenn ferdsel i 
strandsonen. Plan om liten småbåthavn bør få plankrav som hindrer privatisering av strandsonen. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales med vilkår om felles planlegging. Dette for å få en helhetlig god løsning i et område med 
store høydeforskjeller og flere miljøutfordringer.  Området er redusert i areal slik at et mindre areal tas i bruk 
til formålet. 
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 Byggeområde Sørfjord 

Innspill nr: 9 BA6 Sørfjord 

Eiendom G/bnr 21/2 

Beskrivelse av området Delvis igjengrodd strandsone. Ligger kloss i næringsareal for settefiskanlegg 

Beskrivelse av tiltaket Naust, brygge 

Planstatus Avsatt 100-meterssone i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Strandsonen og nære sjøområde er markert som viktig 

område for arter av nasjonal forvaltningsinteresse for 
svartand og ærfugl (nært truede arter) Kilde naturbase. 

0 A 

Jordvern Strandsone og åpen jorddekt fastmark. Ikke landbruk 0 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Vårbeite, okse- og simlebeiteland -1 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Del av den gamle strandsonen. Blir dominert av utfyllinga 
for næringsarealet like ved. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Ligger i strandsone. 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Ligger ved fylkesveg 211. Ikke planlagt tiltak med VA-anlegg 0 A 

Arealstrategi Ikke i strid med arealstrategipunktene 0 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Styrker eksisterende bomiljø. +1 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Øker muligheten for fritidsfiske for grunneier. +1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Ingen endring 0 A 

Samla virkning  +2  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 2  Marin strandavsetning. 

Ligger under marin grense. 

Skred 1 1  Området ligger i utløpsområde for snøskred. Det 
er ikke vurdert behov for sikring av bebyggelsen 
innafor. 
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Flom 0 0   
Havnivåstigning/klima 3 1  Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 

over 0-nivå (NN2000) 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 2  Tankbil med tankvogn. Brannkum. 
Utrykningstid: 25-30 minutt. 

Trafikksikkerhet 1 2  Ligger ved FV211. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Naust og/eller brygge er i henhold til retningslinjer for bruk i strandsonen. Området kan ikke tas i bruk til 
beboelse og varig opphold. 

Konklusjon: 
Naust ihht øvrige retningslinjer for naust. Tiltak i sjø ihht. bestemmelser i Kystsoneplanen. 
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 Byggeområder Bjørkebakken 

Innspill nr: 14 LSB13 Johaugen 

Eiendom G/nr 9/86 og 9/32 

Beskrivelse av 
området 

Åpent innmarksbeite med kortvokst lauvskog 

Beskrivelse av tiltaket Bolig- og fritidsbebyggelse 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn-lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no. 0 A 

Jordvern Innmarksbeite, overflatedyrket jord og skog av middels 
bonitet. Myr på flaten ved Bjørkebakkelva. Øverst litt 
myr og uproduktiv skog 

-1 A 

Kvartærgeologi Nedre deler er markert som grusforekomsten 
«Bjørkebakken» som er verdsatt som «lite viktig». 
Beskrivelse fra fakta ark NGU: Området er for det meste 
preget av myrer, men enkelte partier står noe høyere i 
terrenget og i vegkanten ser man at disse inneholder 
grus. Ingen prøver/analyser fra området. 

0 A 

Forurensing Ingen forurensende aktivitet 0 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Vårbeite; okse- og simlebeiteland. Høstbeite, tidlig 
høstland. Spredt brukte områder for høstvinterbeite og 
intensiv bruk som seinvinterland. 
Reinbeitedistriktet opplyser i møte 13.6.2017 at flyttlei 
gjennom området blir berørt sjøl om opptegning på 
reindriftskartene viser at de går noe lenger sørøst 

-2 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Vannmiljø Området trekkes opp fra Bjørkebakkelva. Eksisterende 
kryssing av elva benyttes som adkomst for boliger i nedre 
del av området 

0 A 

Landskap Åpent og karrig jordbrukslandskap. 0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Lite utbygt område i jordbruksbygd. 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkesveg og kommunalt vatn. +2 A 

Arealstrategi Nr 7. Styrker lokalmiljøet rundt grendehuset på 
Bjørkebakken. Nr 4: Ligger i kjerneområde landbruk 

0 A 
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Samfunn (Barn og 
unge, trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Styrker bomiljøet på Bjørkebakken. Skolebuss nødvendig. 
Liten trafikk på fylkesveg 84. 

+1 A 

Universell utforming Boligområdet kan planlegges ut fra prinsippene om 
universell utforming dersom dette lokaliseres nederst i 
planområdet. 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Ligger opp til svært viktig utfarstområde nr 1926 – 008 i 
kommunens friluftskartlegging; Rundfjellet – Skøvatnet – 
Mølnevatnan Grendehus like sør for området 

+1  

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Spredt boligbygging i samles og en utnytter eksisterende 
struktur for skoleskyss og tjenester fra kommunen. 

+1 A 

Samla virkning  +3  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 0 0  Breelvavsetning og tykk morene. Noe torv og myr 

på laveste nivå. 
Ligger over marin grense. 

Skred 0 0  Ingen kartlagt fare for snøskred, steinsprang eller 
jord- og flomskred. 

Flom 3 2  Markert flomsone for Bjørkebakkelva som berører 
adkomstveg 

Havnivåstigning/klima 0 0  65-50 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15-20 minutt. 

Trafikksikkerhet 2 2  Feltet ligger ved FV84. Fartsgrense på stedet er 80 
km/t. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Tilrettelegging for boliger i de ulike lokalbygdene vurderes som viktig selv i kjerneområde landbruk. 
Å blande bolig og fritidsboliger kan medføre interessekonflikter. Boligområdet bør legges ned mot 
fylkesvegen og område for fritidsbebyggelse bør legges høyere i terrenget med ett grøntdrag i mellom. Det 
er to adkomster inn til området i dag, disse kan med fordel brukes hhv for boligområdet nedenfra, og for 
fritidsbebyggelsen og utfartstrafikk for bakenforliggende turareal fra sør og opp. 
Flomfaren må hensyntas ved planlegging og utbygging. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. Område for fritidsbebyggelse tas ut av planen, og området for spredt boligbygging i 
LNFR reduseres i størrelse og plasseres utenfor dyrket mark. 
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 Byggeområde Laukeberget 

Innspill nr: 15 BA3 Laukeberget 

Eiendom G/bnr 3/4 og 3/6 

Beskrivelse av området Steinbrudd med høye stuffer og en del løsmateriale 

Beskrivelse av tiltaket Benytte det gamle steinbruddet til hotellområde evt boligformål 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 
 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Finnlandsstranda er markert som viktig område for ærfugl, 

nær truet (NT) art med nasjonal forvaltningsinteresse. 
0 A 

Jordvern Ved tilbakeføring av jorddekke og revegetering, vil område i 
liten grad egne seg for landbruk. 

0 A 

Forurensing Det planlegges ikke forurensende aktivitet i området 0 B 

Støy Liten støybelastning fra fylkesveg 212 0 B 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Bakenforliggende område er spredt i bruk for 
høstvinterbeite og som tidlig vinterland 

0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Framstår som ett sår i landskapet i dag. En evt høy 
utnyttelsesgrad for bebyggelsen vil bli mindre dominerende 
dersom høydeforskjellene i uttaket benyttes og reetablerer 
opprinnelig terrengsnitt. 

+1 B 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Ingen endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkesveg 212, kommunalt vann +2  
Arealstrategi Nr 5. Ligger nært til sentrum og sentrale 

reiselivsattraksjoner som strandsone, kulturminner, 
småbåthavn og mulighet for opplevelser til sjøs. Tar i bruk 
ett uproduktivt område. 

+1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Kan bidra til styrking av eksisterende handels- og 
serviceinstitusjoner. Økt reiseliv medfører økt transport 
gjennom Børstadbotn sentrum fra fylkesveger eller fra 
hurtigbåtkaia. Ligger tett opp til sentrum slik at endel 
arbeidsreise kan foregå via gang- og sykkelveg. 
Støyende aktivitet vil i liten grad forstyrre eksisterende 
bosetting. 

+1 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 
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Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Rekreasjonsområde i strandsonen ligger nært. Flott 
turområde i åsen bak. Lite tilrettelegging i bakenforliggende 
område. Traktorveg går ved siden og over området. 
Ved etablering av hotell må det påregnes større trykk på 
strandsonen nedenfor. 

+2 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Hotell er i høy risikoklasse ved brann og må prosjekteres ut 
fra kommunens tilgjengelige kapasitet og utstyr. 
Ingen direkte konsekvens for kommunal tjeneste. 

-1 A 

Samla virkning  +7  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 0 0  Berg og forvitringsmateriale. 

Skred 1 2  Området liger innafor aktsomhetsområde for 
snøskred og steinsprang utarbeidet av NGI. Men 
ligger utafor aktsomhetsområdene kartlagt av 
NGU for de samme skredhendelsene. 
Skredfaren må utredes i reguleringsplan. 

Flom 0 0   
Havnivåstigning/klima 0 0  Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 

over 0-nivå (NN2000). 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 4  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 10-15 minutt. 

Trafikksikkerhet 2 3  Ligger ved FV212. Fartsgrense 60 km/t. 
Avkjørselsforhold klarlegges ved reguleringsplan. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Med en satsning på reiseliv må det forventes mere trafikk gjennom Brøstadbotn sentrum. Ved utarbeidelse 
av reguleringsplan bør det stilles rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg fra Brøstadbotn før brukstillatelse. 
Grad av tilrettelegging og informasjon for bruk av strandsonen og fotturisme fra hotelltomten bør også 
avklares i forkant av planarbeidet og vurderes som en del av utbyggingskriteriene fra kommunen. 

Konklusjon: 
Det er gunstig å utnytte området som i dag framstår som et sår i landskapet. Nærhet til sentrum og gode 
rekreasjonsområder. Tiltaket anbefales med vilkår om høy utnyttelsesgrad. 
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 Bebyggelse og anlegg Espenesbogen 

Innspill nr: BN1 og BA2 Espenesbogen 

Eiendom Gn/bnr 

Beskrivelse av området Delvis gjengrodd jordbrukslandskap 

Beskrivelse av tiltaket Område for bebyggelse og anlegg for næringsutvikling og videre tilrettelegging 
for småbåthavn 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området; 
Utredet område t.v, 
Eksisterende arealplan for 
næringsvirksomhet t.h. 

 
  

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no. 0 A 

Jordvern Hovudsakeleg skog av middels bonitet og skog av høy 
bonitet 

-1 A 

Forurensing og støy Utvidelsen kan til en viss grad endre forutsetningene for å 
utvikle industriområdet. Tungtransport og støyende 
aktivitet må påregnes. 

0 B 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Ingen registreringer av at område er i bruk som reinbeite. 0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Skogsbevokst slak li. 0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Ligger i 100-metersbelte -2 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Ligger inntil fylkesveg og kommunal veg. Kommunal vann og 

avløp. 
+2 A 

Arealstrategi Nr 2 +1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Utvidelsen gir mulighet for tilrettelegging av arbeidsplasser 
og ligger tett opp til boligområde med kapasitet for 
tilrettelegging av boliger 

+2 A 

Universell utforming Området har gode forutsetninger for tilrettelegging med 
universell utforming både for adkomst og fasiliteter for 
småbåthavn. 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Liten endring 0 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Liten endring 0 A 
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Samla virkning  +3  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Marin strandavsetning og tykk havavsetning. 

Ligger under marin grense. 

Skred 0 0  Ingen kartlagt fare for snøskred, steinsprang eller 
jord- og flomskred. 

Flom 0 0  Kaiområdet øst for området er markert som 
flomutsatt. 

Havnivåstigning/klima 3 2  Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 
over 0-nivå (NN2000) eller må utføres slik at de 
takler stormflo. 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. Brannkum. 
Utrykningstid: 15 minutt 

Trafikksikkerhet 2 1  Benytter eksisterende avkjøring til fylkesveg. 
Eventuelle utbedringer utredes på 
reguleringsplannivå. Ved utbygging av flere enn 3 
boenheter bør GS-veg til skole og butikk/tettsted 
bygges ut. Gatelys langs fylkesveg fra 
Skogstadkrysset og nordover. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Eksisterende regulert område har ikke utløst ønsket næringsutvikling. Ved å utvide området vestover åpnes 
det muligheter for å se på flere løsninger for utvidelser og intern logistikk. Det anbefales at bolighuset på 
gnr. 46 bnr. 36 flyttes internt til helt sørvest i regulert industriområde. Grunneier har planer om å utvikle 
fasiliteter for regulert småbåthavn. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales.  Områdene settes av i arealplan som hhv næringsformål BN1 Espenesbogen og bebyggelse- 
og anleggsformål BA2 Espenesbogen. 
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 Næringsareal Sørfjorden 

Innspill nr: 7 BN2 Sørfjord 

Eiendom Ikke klart, 21/1? 

Beskrivelse av området Delvis skog og landbruksareal gjennomskåret av to elver/bekker 

Beskrivelse av tiltaket Utvidelse av eksisterende settefiskanlegg 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 
 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Observasjoner av oter langs Storelva som er vurdert som 

truet art i Norsk rødliste for arter. Strandsonen og nære 
sjøområde er markert som viktig område for arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse for svartand og ærfugl (nært 
truede arter) Kilde naturbase. 

-1 A 

Jordvern Sør for elvene er det fulldyrka mark. Mellom elvene er det 
åpen jorddekt fastmark og uproduktiv lauvskog 

-1 A 

Forurensing Økt produksjon gir økte utslepp. Håndteres med 
avløpsanlegg og fiskesperre. 

0 A 

Støy Utvidelse blir lagt lengre bort fra bebyggelse   
Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Vårbeiteområde, okse- og simlebeiteland. 0 A 

Kulturminner og -miljø Ligger et SEFRAK-registrert bolighus i lia over anlegget. 0 A 

(Vannmiljø)    
Landskap Kystjordbrukslandskap som ligger tett opp til lite berørt 

område. Settefiskanlegget dominerer det lille stedet. 
Utvidelse vil forsterke denne dominansen. 

-1 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Arealet må mest sannsynlig fylles ut for å få 
horisontalplanet likt med eksisterende anlegg og for å sikre 
mot naturfarer. 

-1 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Ligger ved enden på fylkesveg 211. Denne er dårlig rustet 

for økt tungtransport. Privat vann og avløp. 
Utskiping av settefisk via sjø. 

+1 A 

Arealstrategi Nr 2. Eksisterende anlegg styrkes. +1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Det forventes økt etterspørsel av settefiskved økning av 
sjømatproduksjonen i regionen. Tilgangen på ferskvann er 
en viktig ressurs som oppveier noe av ulempene ved lang 
transportveg. 

+2 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1  
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Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Parkeringsplass ved vegenden er i bruk til utfartsparkering 
for turveg som går langs fjæra og til Kvantovika og Kvalnes. 
Mye brukt område som er verdsatt som svært viktig 
utfartsområde i friluftskartlegginga for Dyrøy. Tiltaket griper 
ikke inn i turområdet. For fastboende vil en utvidelse 
kanskje oppleves som en økt belastning. 

-1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Ingen 0 A 

Samla virkning  -1  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Marin strandavsetning. 

Ligger under marin grense. 

Skred 1 3  Området ligger i utløpsområde for snøskred. Det 
er ikke vurdert behov for sikring av bebyggelsen. 

Flom 3 2  Begge elvene som går gjennom område er 
markert med flomfare, Tiltak må vurderes ved 
detaljregulering 

Havnivåstigning/klima 3 1  Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 
over 0-nivå (NN2000) ) eller må utføres slik at de 
takler stormflo. 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 2  Tankbil med tankvogn. Brannkum. 
Utrykningstid: 25-30 minutt. 

Trafikksikkerhet 1 2  Ligger i enden av FV 211. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Elvene som løper i sammen ved utløpet i fjorden er premissleverandører for anlegget. De gir ferskt vann til 
produksjonen. Mens det er også vesentlig å ta hensyn til flomscenarier for utvidelsen sørover. Det må tas 
høyde for 200-årsflom / 1000-årsflom. Anlegget bør trekkes opp fra flomålet av hensyn til havnivåstigning og 
flomfare, men også av hensyn til viktig område for sjøfugl. 
Eksisterende anlegg styrkes. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales 

171



27  

 Råstoffutvinning Evertmoen 

Innspill nr: 2 BRU1 og BRU2 Evertmoen 

Eiendom Gnr 11 bnr 2, 4, 40 og 57 

Beskrivelse av området Glissen skog og noe myr og preget av eksisterende råstoffutvinning 

Beskrivelse av tiltaket Utvidelse av område for sand og grus 

Planstatus LNF-område i vedtatt reguleringsplan ID1926 1999002 

Kart over området 

 
 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no. 0 A 

Jordvern Uproduktiv skog, noe skog med middels bonitet og noe myr 0 A 

Forurensing og støy Produksjon av grus krever utslippstillatelse etter 
forurensingsloven i tillegg til godkjent reguleringsplan. 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Område for vårbeite, kalvings- og tidlig vårland. Spredt 
brukt område for høstvinterbeite. Seinvinterland for 
vinterbeite, intensivt bruk. 

-1 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner. Er ikke kjent med om det er 
gjort kulturminneundersøkelser i regulert LNF-område i 
gjeldende plan. 

0 A 

Landskap Endringene i landskapsbildet blir først synlig når en beveger 
seg opp i de omkringliggende bakkene og fjellområde. 

0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Skogsbilveg. Brøytes. 

Kommunalt vann til skytterhus. Privat avløp. 
+1 A 

Arealstrategi Nr 2. Eksisterende grustak videreføres; utnytter etablert 
infrastruktur 

+1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Ligger sentralt i Dyrøy med kort transportveg i flere 
retninger. Ligger skjerma fra annen aktivitet. 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Utvidelse viderefører dagens drift og medfører ikke 
endringer for nærmiljø, folkehelse og friluftsliv 

0 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Ingen 0 A 

Samla virkning  +1  
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Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 0 0  Tykk morene og breelvavsetning i øst. Bart fjell og 

noe myr og forvitringsmateriale i øst 
Ligger over marin grense. 

Skred 0 0  Ingen kartlagt fare for snøskred, steinsprang eller 
jord- og flomskred. 

Flom 2 1  Lave partier ligger i flomsone for Brøstadelva i hht 
NVEs aktsomhetskart for flom. 

Havnivåstigning/klima 0 0  65-50 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

1 2  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15 minutt. 

Trafikksikkerhet 1 2  Det er i dag to avkjørsler til området. En fra FV 
852 og en fra FV 84. Begge avkjørsler i 60-soner. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Det er en fordel å utnytte eksisterende infrastruktur og tilgjengelig råstoff. Nytt område krever 
reguleringsplan. Reguleringsplanen bør stille krav om tilbakeføring av jordlag og revegetering på de 
områdene som er avsluttet. 

Konklusjon: 
Anbefales. Flomfaren må kartlegges nærmere i reguleringsplan. Reguleringsplan for Evertmoen med planid 
1999002 oppheves. BRU2 reduseres i størrelse. 
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 Fritids og turistformål Sandvika 

Innspill nr: 16? BFT3 Sandvika 

Eiendom GBnr 36/6 

Beskrivelse av området Åpen slette som strekker seg fra parkeringsplassen og ned mot sjøen. 
Laauvskog på begge sider. 

Beskrivelse av tiltaket Campingplass for enkel tilrettelegging for bobiler og telt. Selvbetjeingsfunksjon 
med betalingsautomat for ankomst og servicehus. Strandsonen holdes åpen 
for allmenn ferdsel og bruk. Det etableres 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området  

 
Utredningstema 

 
Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller 

viktige naturtyper 
0 A 

Jordvern Åpen jorddekt fastmark og uproduktiv skog. Litt lauvskog av 
middels bonitet; dyrkbar jord. 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Ingen reindrift på Dyrøya. 0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Småkuppert kystlandskap med knauser, lune viker og ei 
åpen slette. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Mye brukt område for lokalbefolkning og tilreisende 
dagsbesøk/bobilturister på sommeren. 

+1 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Kommunalt vann fram til servicehus ved vegen. Kommunal 

veg med gatebelysning. 
+1 A 

Arealstrategi 5 og 9. Opprettholder tilgangen til strandsonen og støtter 
oppom lokalmiljøet samtidig som reiselivstilbudet i 
kommunen kompleteres. 

+1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Liten endring 0 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1  

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Positiv tilrettelegging som kommer lokalmiljø og tilreisende 
til gode. Kan sees i sammenheng med tilrettelegging for 
sykkelturisme og nærheten til Dyrøybroa og 
Finnlandsholmen. 

+1 A 
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Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Det bør utarbeides en plan for søppelhåndtering som må 
godkjennes av kommunen. 

0 A 

Samla virkning  +4  
 
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 1 1  Forvitringsmateriale. Ligger under marin grense 

Skred 0 0  Ingen kartlagt fare for snøskred, steinsprang eller 
jord- og flomskred 

Flom 2 1  De ytre partier er markert med flomfare., 
stormflo, i NVEs aktsomhetskart for flom 

Havnivåstigning/klima 3 1  80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 2  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15 minutt. 

Trafikksikkerhet 2 3  Ligger ved FV 212. Fartsgrense 80 km/t. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Starten for 60-sone flyttes nærmere Dyrøybrua. Avklares med SVV. Bør sees i sammenheng med avkjørsel til 
planlagt hytteområde. Tiltaket vil sikre en mere forutsigbar tilrettelegging og bruk av området og gi 
allmennheten god tilgang til strandsonen. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales 
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 Fritids og turistformål Kastnes 

Innspill nr: BA7 Kastnes 

Eiendom Gnr. 17 bnr. 9 

Beskrivelse av området Kystnært jordbrukslandskap 

Beskrivelse av tiltaket Utleievirksomhet for turisme og tilrettelegging for turistfiske 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i Naturbase 0 A 

Jordvern Fulldyrka jord og åpen jorddekt fastmark -1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Området er ikkje registrert som beiteområde for reindrift. 0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen kulturminner direkte berørt. Er en del av godt bevart 
kulturmiljø med Kastnes gamle handelssted ytterst på neset 
og en gårdshaug over planområdet. 

0 A 

Landskap Gammelt kystnært jordbrukslandskap -1 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Det er planer om småbåthavn -1 B 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Ligger ved Fylkesveg 211. Private vann og avløpsløsninger +1 A 

Arealstrategi Nr 4 +1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Liten endring 0 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Liten endring 0 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Overnattingsvirksomhet er i risikoklasse ved brann og må 
prosjekteres ut fra kommunens tilgjengelige kapasitet og 
utstyr. 
Ingen direkte konsekvens for kommunal tjeneste. 

0 A 

Samla virkning  0  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Marin strandavsetning. 

Ligger under marin grense. 

Skred 0 0  Ingen markert skredfare 

Flom 1 1  Markert med flomfare innerst i vika i NVEs 
aktsomhetskart for flomfare 
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Havnivåstigning/klima 3 1  Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 
over 0-nivå (NN2000). 80-65 færre dager med snø 
fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 20-25 minutt. 

Trafikksikkerhet 2 2  Avkjørsel fra og krysning av FV211. Tiltak ihht. 
innspill og merknader fra bl.a. SVV. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Det er ikke kommet innspill om konkrete utbygginger og endringer. Men ved videreutvikling av området bør 
det utarbeides detaljreguleringsplan for å ta oppnå en god strandsoneforvaltning og hensynta kulturmiljøet i 
området. 

Konklusjon: 
Det bør utarbeides detaljreguleringsplan før nye tiltak eller endringer i området. Det må tas særlig hensyn til 
kulturminnene i området. Området settes av til bebyggelse og anlegg og utvides til også å omfatte 
Kastneshamn gamle handelssted. 
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 Fritids og turistformål Dyrøy camping 

Innspill nr: 15 BFT2 Dyrøy camping 

Eiendom Gnr. 35 bnr. 30 

Beskrivelse av området Gressbevokst kai som ikke er i bruk. Området er delvis skutt inn i terrenget og 
delvis fylt ut i sjø. 

Beskrivelse av tiltaket Campingplass med oppstilling for campingvogner 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 
 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registrerte observasjoner av arter av nasjonal 

interesse. Kilde: naturbase 
0 A 

Jordvern Utfylt kaiområde 0 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Ingen reindrift på Dyrøya 0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Liten endring 0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Liten endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Ligger ved fylkesveg 212. Kommunalt vann. +2 A 

Arealstrategi Nr 4 +1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Liten endring 0 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Liten endring 0 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Campingplass er i risikoklasse ved brann og må prosjekteres 
ut fra kommunens tilgjengelige kapasitet og utstyr. 
Ingen direkte konsekvens for kommunal tjeneste. 

0 A 

Samla virkning  +3  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Bart fjell, delvis utfylt kai. 

Ligger under marin grense. 
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Skred 1 3  Innerste område mot berget er utsatt for 
snøskred og steinsprang i hht NGIs 
aktsomhetskartlegging 

Flom 2 1  Lite område markert i sør i NVEs aktsomhetskart 
for flom 

Havnivåstigning/klima 3 1  Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 
over 0-nivå (NN2000). 80-65 færre dager med 
snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15 minutt. 

Trafikksikkerhet 2 2  Avkjørsel fra FV 212. Fartsgrense 60 km/t. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Det er ikke kommet innspill om konkrete utbygginger og endringer. Men ved videreutvikling av området bør 
det utarbeides detaljreguleringsplan for å ta hensyn til en god strandsoneforvaltning 

Konklusjon: 
Det bør utarbeides detaljreguleringsplan før nye tiltak eller endringer i området 
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 Fritids og turistformål Mikkelbostad 

Innspill nr: 15 BFT1 Mikkelbostad 

Eiendom Gnr. 25 bnr. 3 

Beskrivelse av området Jordbrukslandskap ved ei lita vik ved veg-enden på Dyrøya, tett opp mot ei 
bratt li 

Beskrivelse av tiltaket Utleievirksomhet for turisme og tilrettelegging for turistfiske 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området  

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Område i lia vest for anlegget er markert som viktig 

naturtype; gråor-heggeskog. Gullstjerne er funnet her i 1989 
med nordgrense Troms. 

0 A 

Jordvern Mellom gårdstunet og strandsonen er det fulldyrka jord, så 
innmarksbeite og øverst skog av middels bonitet og noe 
uproduktiv skog. 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Ingen reindrift på Dyrøya. 0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen kjente kulturminner direkte berørt. Flere kjente 
arkeologiske kulturminner ligger tett opp til planområdet. 
Gårdshaug fra middelalder, automatisk freda, steingard- 
gjerde med uviss datering og en steinalderboplass som er 
automatisk freda. 
SEFRAK-registrert bolighus i utkanten av gårdshaugen og 
naust fra siste kvartal av 1800-tall og stabbur fra 3.kvartal av 
1800-tall. 

0 A 

Landskap Kystkulturlandskap med fornminner som forteller om en 
lang bosettingshistorie 

-1 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Området i strandsonen består i hovedsak av naturlige 
svaberg. 

-1 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Kommunal veg. Privat vann og avløpsløsninger 0 A 

Arealstrategi Nr 4 +1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Ingen endring 0 A 

Universell utforming Området kan delvis planlegges ut fra prinsippene om 
universell utforming 

0 A 
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Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Liten endring 0 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Overnattingsvirksomhet er i risikoklasse ved brann og må 
prosjekteres ut fra kommunens tilgjengelige kapasitet og 
utstyr. 
Ingen direkte konsekvens for kommunal tjeneste. 

0 A 

Samla virkning  -2  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Marin strandavsetning. 

Ligger under marin grense. 

Skred 1 1  Et lite område øst for Hushågen er markert som 
aktsomhetsområde i NGIs kartlegging for snø- og 
steinskred. Vestre del av området er markert med 
potensiell fare for jord- og flomskred. 

Flom 1 1  Svabergene er markert som usatt i NVEs 
aktsomhetskart for flom 

Havnivåstigning/klima 3 1  Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 
over 0-nivå (NN2000) 80-65 færre dager med snø 
fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 25 minutt. 

Trafikksikkerhet 1 2  Avkjørsel fra kommunal vei. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Det er ikke kommet innspill om konkrete utbygginger og endringer. Men ved videreutvikling av området bør 
det utarbeides detaljreguleringsplan for å ta oppnå en god strandsoneforvaltning og hensynta kultur- og 
naturmiljøene i området. 

Konklusjon: 
Det bør utarbeides detaljreguleringsplan før nye tiltak eller endringer i området. Det må tas særlig hensyn til 
kulturminnene i området. Området er endret i utstrekning for å unngå vesentlige arealer med dyrket mark. 
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 Idrettsformål leirduebane 

Innspill nr: 5 BIA1 Skytebane   
Eiendom Gnr 11 bnr. 8   
Beskrivelse av området Skogsbevokst mo 

Beskrivelse av tiltaket Leirduebane 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no. 0 A 

Jordvern Uproduktiv lauvskog 0 A 

Forurensing Må planlegges i hht gjeldende forskrifter 0 B 

Støy Tiltaket berører ikke støyutsatte områder 0 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Område for vårbeite, kalvings- og tidlig vårland. Spredt 
brukt område for høstvinterbeite. Seinvinterland for 
vinterbeite, intensivt bruk. 

-1 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Vannmiljø Kan gi forurensing til bekk gjennom området; Evertmokråa -1 B 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Kommunalt vann. Skogsbilveg; privat   
Arealstrategi Nr 9 og 10. Styrker eksisterende fritidsanlegg. +1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Utnytter eksisterende infrastruktur. +1 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1  

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Viktig for skyttermiljøet +1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Som før 0 B 

Samla virkning  +2  
 
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 0 0  Breelvavsetning. Forvitringsmateriale i de høyere 

områder. 
Ligger over marin grense. 

Skred 0 0  Ingen kartlagt fare for snøskred, steinsprang eller 
jord- og flomskred. 
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Flom 2 1  Noe flomfare markert ved og rundt dagens 
skytterhus/bane 

Havnivåstigning/klima 0 0  65-50 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 1  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 10-15 minutt. 

Trafikksikkerhet 2 2  Avkjørsel til området fra FV852 og FV84. 
Fartsgrense 60 km/t ved begge avkjørsler. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Tiltaket er lagt inntil eksisterende skytebane og benytter seg av deler av denne. Kommunen anbefaler å 
flytte tiltaket til motsatt side av eksisterende bane for slik at banene kan benyttes uavhengig av hverandre, 
og for å få tilstrekkelig skytesektor.  Bestemmelser fastlegges i arealplan. 

Konklusjon: 
Nytt område for leirduebane lokaliseres vest for eksisterende skytebane, og i tillegg redusert i størrelse.  
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5.2 Infrastrukturtiltak 
 Gang- og sykkelveg Elvetun skole - Finnlandsholmen 

Innspill nr: 1 og 6 SGS2 Elvetun skole - Finnlandsholmen 

Eiendom Alle eiendommer langs fylkesveg 212 berøres. Tillatelse må innhentes fra alle 
eiendommene. 

Beskrivelse av 
området 

Området vest for sentrumsområdet innerst i Brøstadbotn består i hovedsak av en 
sand og morenerygg med en høydeforskjell på 3-4 meter ned til strandsonen. 
Gressbevokst og noe kantskog. Langs Finnlandsvegen er det jordbruksareal og 
delvis bebyggelse på begge sider av vegen. Finnlandsholmen er statlig sikra og 
tilrettelagt friluftsområde med sommerdrift av søndagskafé og småbåthavn. 

Beskrivelse av 
tiltaket 

Tiltaket kan grovt deles i to der del 1 defineres som strand-promenade langs 
Brøstadstranda og del 2 går langs fv 85 langs Finnlandsveien. 
1.del legges parallelt på ryggen mellom fv 86 og strandsonen. Del 2 løses på 
vestsiden av vegen delvis ved utvide vegarealet mot strandsiden der det er 
tilstrekkelig plass til det. Og delvis ved å utvide vegen på begge sider og midtlinje 
veg flyttes mot øst. 

Planstatus Del 1 ligger i reguleringsplan Finnlandsmoen 2004001 og del 3 ligger delvis i 
kommunedelplan med planID 1997001. Ligger også i LNF-område i nåværende 
arealdel til kommuneplan samt i regulert område for Finnlandsnes og 
Finnlandsholmen med planID 1993001. 

Kart over området 

 

 
Utredningstema 

 
Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn-lag 

Miljø    
Naturmangfold Hele tidevannsarealet fra Brøstadbotn og Bogen til 

Finnlandsstrand er markert som viktig naturtype; 
bløtbunnsområder i strandsonen: Større strandflate, viktig 
for vadefugler og andefugler 
Mudderflate i Bogen er ett viktig område for dyreliv og 
som «rasteplass» for vadefugler som trekker mellom 
Arktis og sørlige strøk. Området er markert som viktig for 
storspove, som er på norsk rødliste; VU. Også 
observasjoner av bl.a grågås, tjeld, rødstilk og grønnstilk. 
Finnlandsstranda er markert som viktig område for 
ærfugl, nær truet (NT) art med nasjonal 
forvaltningsinteresse. 
Brøstadelva er markert som område for oter, på norsk 
rødliste (VU). Kjelde: naturbase.no. En observasjon av jerv 

-1 A 
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 på neset, sterkt truet art (EN). Samt hagelupiner langs 
vegen som er svartelista (artsdatabanken.no) 

  

Jordvern Langs Brøstadveien er det uproduktiv skog, mens det på 
begge sider av Finnlandsveien fram til Laukeberget er det 
gårdsbebyggelse og fulldyrka jord. Fra Laukeberget og til 
Finnlandsnes er det meste av arealet åpen jorddekt 
fastmark og skog av middels bonitet og noen strekninger 
med fulldyrka jord. 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Området er ikkje registrert som beiteområde for reindrift. 0 A 

Kulturminner og - 
miljø 

På begge sider av Finnlandsveien ligger det SEFRAK- 
registrerte bygg. Ingen av disse vil bli direkte berørt av 
tiltaket 

0 A 

Vannmiljø Brøstadelva har oppgang av anadrom fisk.   
Landskap 1.del; strandpromenade, vil forandre karakter fra 

naturområde til et markert urbant uttrykk med 
strammere linjeføring og mer parkmessig struktur av 
resterende grøntareal langs vegen. Strandsonen forblir i 
all hovedsak uberørt. 
Fra innkjøringsvegen fra sør og vest vil det bli et klarere 
signal om en ankommer tettstedet Brøstadbotn. De som 
kommer fra fv 211; Espenesveien, fra øst vil kunne 
oppleve promenaden som en omramming av 
sentrumsområdet på venstre hånd. Dersom en da tar til 
høgre mot Finnlandsnes vil landskapet på nytt oppfattes 
som mere landlig og at en forlater sentrum av Dyrøy. 

+1 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Berører ikke selve strandsonen. Tiltaket skal også gjøre 
deler av strandsonen mere tilgjengelig med universell 
utforming 

0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Kommunal avløpsledning langs Brøstadveien ut mot 

Brøstadstranda som en må ta hensyn til ved planlegging 
og gjennomføring. Her er det pumpehus. Vannledning 
hovedsakelig på sørvestsida av fylkesvegene, med 
forgreininger til bebyggelsen på overside veg. 
Gatebelysning. 

0 A 

Arealstrategi Nr 8 og 9. +2 A 

Samfunn (Barn og 
unge, 
trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Legger til rette for trygg skoleveg og aktivitet for 
folkehelse. Bidrar til god stedsutvikling for Brøstadbotn 
sentrum. Noe redusert bilbruk vil en oppnå, mens 
hovedgjevinsten er tilrettelegging for lavterskelaktivitet 
med nærturer og mere aktivt bruk av sentrum. 

+2 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Se punktet over. +2 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Ingen 0 B 

Samla virkning  +5  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 3 3  Hele området ligger under marin grense. Like 

nord for krysset fylkesveg 211 x 212 er det 
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    faresone for kvikkleire. Kvikkleirefaren må 
utredes. 
Områder med marine strandavsetninger 
dominerer ved Bogen og langs Finnlandsstrand. 
Fire partier med forvitringsmateriale ved 
Lindberget, Laukeberget, vest i Finnlandsvika og 
fra «gamlevegen» nord for Knut-finnhågen og ut 
til Finnlandsholmen. 
Sand og mudder i Bogen. Steinig grusoverflate 
langs finnlandsstrand 

Skred 1 2  Ett lite parti av vegen i Finnlandsvika er avmerkt 
som utløpsområde for snøskred. 

Flom 3 2  Områder utsatt for stormflo er markert i 
strandsonen i NVEs aktsomhetskart for flom. 
Utløpet av bekken som kommer ut mellom 
Fossmoveien og Espenesveien er også markert for 
flomfare. 

Havnivåstigning/klima 3 2  Anbefalinger for kommunal planlegging for 
framskriving av havnivå og stormflo er at 
middelverdien for stormflo skal legges til grunn. 
Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 
over 0-nivå (NN2000). 
Laveste punkt for dagens veg finner en i 
Finnlandsvika på om lag 4 m.o.h. 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

1 2  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 10-15 minutt. 

Trafikksikkerhet 2 2  Vil bedre situasjonen betraktelig for gående og 
syklende mellom Brøstadbotn sentrum og 
Finnlandsholmen. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Med hensyn til havnivåstigning og stormflo bør ikke gang- og sykkelvegen legges lavere enn dagens 
fylkesveg. Ved passering bratte parti og der bebyggelsen ligger tett inntil vegen bør midtlinje på fylkesveg 
justeres for å balansere veg-inngrepet og utvidelsen jevnes på begge sider av opprinnelig veg og med best 
mulig massebalanse. 
Dagens vegareal utvides mot strandsonen og kommer tettere på områder med arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Viktige hensyn bør utredes i detaljplanleggingen samt eventuelle kompenserende 
tiltak. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales.  Plassering av SGS2 gjøres etter at det foreligger avklaringer ift. kulturminnevern og 
automatisk fredede kulturminner. 
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 Gang- og sykkelveg Brøstadveien - Bergan 

Innspill nr: 21 SGS3 Brøstadveien - Bergan 

Eiendom Alle eiendommer langs fylkesveg 211 berøres. Tillatelse må innhentes fra alle 
eiendommene. 

Beskrivelse av området Langs Brøstadveien er det boligbebyggelse og jordbruksareal på begge sider av 
vegen. På strekningen …er det aktivt gårdsbruk. 
Topografien veksler fra nokså flatt til brattere skråning og større høgdeforskjeller 
i tverrsnittet av eksisterende veg. 

Beskrivelse av tiltaket Tilrettelegging med forlengelse av fortau fra X Brøstadveien/Dalgårdveien til 
hurtigbåtkai på Bergan. 

Planstatus Uregulert område; LNF i gjeldende arealdel 

Kart over området 

 
 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – virk- 
ning 

Data-grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Landbruksområde mellom kryssene til hhv 

Lundeveien og Brøstadbakkveien er markert for 
observasjoner av rødlisteart Svarthalespove, EN, 
og arter av nasjonal forvaltningsinteresse som 
polarsnipe og lappspove. 

0 A 

Jordvern Mellom kryssene Lundeveien og 
Brøstabakkveien er det fulldyrka jord på begge 
sider av Brøstadveien utenom bebyggelsen. Det 
mere bratte partiet under Aksla er mere 
sammensatt av åpen jorddekt fastmark, skog 
med høy bonitet, litt fulldyrka jord og ikke 
fastlagt areal (bebyggelse). Mens siste del av 
strekningen til Bergan vil tiltaket berøre en del 
fulldyrka kord og skog med høy bonitet i tillegg 
til bebyggelsen. 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Området er delvis avmerka som vårbeite; okse- 
og simlebeiteland. Og de samme områdene er 
merka av for høstvinterbeite for spredt brukte 
områder. 

0 A 

Kulturminner og -miljø På vestsiden av Brøstadveien mellom kryssene til 
hhv Lundeveien og Brøstadbakkveien, ligger det 
flere SEFRAK-registrerte bygg. Ingen av disse vil 
bli direkte berørt av tiltaket. 

0 A 

Landskap Kystjordbrukslandskap og tettstedpreg under 
den markerte Aksla. Ingen endring. 

0 A 
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Grøntstruktur og 
strandsone 

Ingen endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkeskommunal veg. Kommunal vannledning 

ligger på oversiden av vegen fram til Brøstad- 
veien 181 og går så på nedsiden videre sørover. 
Gatebelysning. 

+1 A 

Arealstrategi Nr 8 og 9 +2  
Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Øker trafikksikkerheten vesentlig og gjør 
området attraktivt for barnefamilier.. Reduserer 
bilbruk for arbeidsreiser i nærheten og med 
rutebåten. 

+2 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om 
universell utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Ved etablering av denne strekningen og 
strekingen fra Brøstadbotn og til Finnlandsstrand 
øker tilgjengeligheten til nærturområder og 
strandsonen for en stor andel av befolkningen i 
sentrum. Behov for å bruke bil for nabobesøk og 
trim reduseres. 

+2 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Større andel av personer med lavt funksjonsnivå 
kan gå trygt i nærmiljøet. Endrer ikke ordinære 
tjenestebehov. 

0 A 

Samla virkning  +7  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 3 3  Hele området ligger under marin grense. Områder 

med tykk hav- og fjordavsetning og områder med 
marine strandavsetninger er om lag likelig fordelt. 
Marine strandavsetninger dominerer i nord. 

Skred 2 2  Parti under Verselbakken markert som 
utløpsområde for snøskred. 

Flom 0 0  Ikke berørt av flomfare 

Havnivåstigning/klima 0 0  80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

1 2  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 10-15 minutt. 

Trafikksikkerhet 2 2  Vil bedre situasjonen betraktelig for gående og 
syklende mellom Brøstadbotn sentrum og helt til 
hurtigbåtkaia ved Bergan. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Godt jordbruksland blir noe redusert. 
Inngrepet vurderes å gi liten endring på naturmangfold og reindrift, men er viktig for trafikksikkerheten og 
lokalsamfunnet. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales 
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 Gang- og sykkelveg Espenesveien 

Innspill nr: 21 SGS1 Espenesveien 

Eiendom Alle eiendommer langs fylkesveg 212 berøres. Tillatelse må innhentes fra alle 
eiendommene. 

Beskrivelse av området I starten ved bensinstasjonen går vegen over en liten høyde før den skal over 
ett lengre åpent myrlendt område. Det er ingen bebyggelse langs vegen før en 
kommer til Skogstad med unntak av på Storhaugen og ett bolighus sør for 
Storhaugen. Partier med glissen skog og og flom/bekkeskog der vegen går 
langs Espeneselva 

Beskrivelse av tiltaket Gang- og sykkelveg som knytter bomiljøet på Espens, Skogstad, Mohamn til 
Brøstadbotn sentrum fra Skogstad. 

Planstatus Uregulert område; LNF i gjeldende arealdel 

Kart over området 

 

 
Utredningstema 

 
Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold På østsida av fylkesveg er det markert to områder med arter 

av særlig stor forvaltningsmessig interesse: Espenesmyra og 
Finnlandsmyra. med sårbar art storspove, VU, og nær trua 
art, fiskemåke, NT. På Skogstad er det avmerka område med 
arter av særlig stor forvaltningsmessig interesse, vipe med 
status EN som rødlistestatus. Områdene blir ikke direkte 
berørt av tiltaket. 
På overside av Fv 211 ved Olderdalen er det funnsted for 
slirestarr, ansvars-art for Norge, livskraftig bestand, LC 

0 A 

Jordvern Gang- og sykkelvegen forutsettes lagt på vestsida av 
fylkesveg. Her fordeler boniteten seg med om lag 1/3-del 
skog av høg bonitet, 1/3-del av middels bonitet og 1/3-del 
mad uproduktiv skog og myr. 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Vårbeite, okse- og simlebeiteland. Spredt brukte områder 
for høstvinterbeite. Og seinvinterland, intensiv bruk for 
vinterbeite. Endrer i liten grad beitegrunnlaget da vegen 
allerede er etablert. 

-1 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner, eller automatisk freda 
kulturminner i området. 

0 A 

Vannmiljø Tiltaket må ta hensyn til myrdrag og smeltevann i området 0 B 

Landskap Åpent landskap med store myrdrag, noe barskog og lauv- og 
blandingsskog. Låg skogkledd ås i vest, mens Børingen er 
markert fjellparti i øst-nordøst. 

0 A 
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Grøntstruktur og 
strandsone 

LNFR-område   

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Forutsetter ny bru over Espeneselva. Kommunal 

vannledning går parallelt på østsiden av fylkesveien til 
Espenesveien 315, hvor den krysser til vestsiden av veien. 
Det bør tilrettelegges med gatebelysning 

-1 B 

Arealstrategi Nr 8 og 9 +2  
Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Øker trafikksikkerheten vesentlig og binder sammen 
bomiljøet på Skognes, Mohamn og Espenes med 
Brøstadbotn sentrum. Øker muligheten for skole- og 
jobbreise med sykkel særlig i sommerhalvåret. 

+2 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Øker muligheten for nærturer og trim gjennom hele året. +1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Endrer ikke ordinære tjenestebehov. 0 A 

Samla virkning  +3  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Ligger under marin grense. 

De første 350 meter lengst i sørvest er det marin 
strandavsetning. Dette kommer igjen i en 
strekning på ca 240 m ved kryssing av 
Espeneselva. Partier med noe tykk og noe tynt 
dekke med hav og fjordavsetning. 
Øvrige partier med torv og myr og noe 
forvitringsmateriale langs høgdedrag vest for 
Finnlandsmyra. 

Skred 1 1  NGI-kart viser aktsomhetsområde for snøskred og 
steinsprang vest for Storhaugen. Ingen 
fareområder er markert på NGU-kart sine 
aktsomhetskart for steinsprang og snøskred. 

Flom 3 2  Espeneselva har markert aktsomhetsområde for 
flomfare. 

Havnivåstigning/klima 0 0  80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

1 2  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 10-15 minutt. 

Trafikksikkerhet 2 2  Strekningen har fartsgrense 80 km/t. Tiltaket vil 
bedre situasjonen betraktelig for gående og 
syklende mellom Brøstadbotn sentrum og 
Espenes. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Reinbeiteområdet vil bli noe redusert. 
Inngrepet vurderes å gi liten endring på naturmangfold i området. Tiltaket er viktig for trafikksikkerheten og 
lokalsamfunnet på Espenes. 
Dagens vegareal utvides mot myrområdene og kommer tettere på områder med arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Viktige hensyn som for eksempel å unngå anleggsaktivitet i hekkeperiode bør utredes i 
detaljplanleggingen samt eventuelle kompenserende tiltak. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. 
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 Parkering Øvre Espenes 

Innspill nr: 3 og 15 SPA4 og SV1 Øvre Espenes 

Eiendom Gnr 46 bnr 13 og 48 

Beskrivelse av 
området 

Lita jordbruksgrend med gårdsbebyggelse og bolighus 

Beskrivelse av tiltaket Utfartsparkering og vinterparkering for hyttebrukere på Humpan. 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området  
 
 

P2 

 
P1 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn-lag 

Miljø    
Naturmangfold En observasjon av kongeørn ved øverste p-plass 

(artsdatabanken.no). Ingen registreringer i naturbase.no. 
  

Jordvern Delvis fulldyrka jord og delvis skog av høy bonitet i hht 
Kilden.no. Foreslått areal framstår i dag med preg av 
slitasje og lite fruktbar. 

0 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Vårbeite, okse- og simlebeiteland. Spredt brukt område 
for høstvinterbeite. Tidlig vinterland for vinterbeite. 

-1 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner. 0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Ingen endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Kommunal veg. Lysløype krysser vegen ved P1. 0 A 

Arealstrategi Nr 9; styrker grenda Øvre Espenes +1 A 

Samfunn (Barn og 
unge, trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Samlokaliserer parkering som ellers ville ha stått på 
vegen; tryggere for brukerne 

+1 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Styrker eksisterende lysløype og nærmiljøanlegg +1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Ingen endring 0 A 

Samla virkning  +2  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
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Grunnforhold 0 0  Forvitringsmateriale (P1) og tykk morene (P2) 
Ligger over marin grense. 

Skred 0 0  Intet aktsomhetsområde markert. 

Flom 0 0  Ingen markert flomfare i NVEs 
aktsomhetskart for flom 

Havnivåstigning/klima 0 0  80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 2  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 10-15 minutter. 

Trafikksikkerhet 1 2  Tiltakene vil bedre trafikksikkerheten i området 
gjennom bedrede parkeringsforhold. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Øker brukervennligheten for lysløypa og utfartsområdet mot Hompan og Børingen. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales 
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 Parkering Finnlandsstrand 

Innspill nr: 15 og 16 SPA3 Finnlandsstrand 

Eiendom Gnr. 2 bnr. 2 og 4 

Beskrivelse av 
området 

Åpen strandsone med en smal stripe jordbruksland mellom fylkesveg og 
sandstarnd 

Beskrivelse av tiltaket Utfartsparkering særlig for bruk på fine sommerdager for badegjester. Universell 
utforming 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området  
 
 

P2 

 
P1 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn-lag 

Miljø    
Naturmangfold Finnlandsstranda er markert som viktig område for 

ærfugl, nær truet (NT) art med nasjonal 
forvaltningsinteresse. Finnlandsstrand er også markert 
som viktig naturtype; bløtbunnsområder i strandsonen: 
Større strandflate, viktig for vadefugler og andefugler 

-1 A 

Jordvern Fulldyrka jord nærmest vegen, Åpen jorddekt fastmark 
ned mot stranda. 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Området er ikkje registrert som beiteområde for reindrift. 0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner. 0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Innsnevring av strandsone -1 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkeskommunal veg. Kommunal vannledning mellom 

vegen og sjøen. Gatebelysning. 
+1 A 

Arealstrategi Nr 5 og 9 +1 A 

Samfunn (Barn og 
unge, trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Samlokaliserer parkering som ellers ville ha stått på 
vegen; tryggere for brukerne 

+1 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Bedrer tilretteleggingen +1 A 
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Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Ingen endring 0 A 

Samla virkning  +2  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 2  Marin strandavsetning; ligger under marin grense. 

Skred 0 0  Intet aktsomhetsområde markert. 

Flom 0 0  Stormflo; se rubrikk under. 

Havnivåstigning/klima 3 2  Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 
over 0-nivå (NN2000) eller må utføres slik at de 
takler stormflo. 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

3 2  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid 10 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 2  Vil øke trafikksikkerheten i området ved at man 
unngår kantparkering langs FV212. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Det er viktig at området, som blir mye brukt på fine sommerdager, kan tilrettelegges med trygge 
parkeringsforhold og sanitæranlegg. 
Område er utsatt for framtidig havnivåstigning ved stormflo. Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør likevel 
parkering og service-installasjoner som toalett og avfallshåndtering plasseres på samme side som 
badestranda. Toalett- og avfallssystem bør sikres mot stormflo. Ett alternativ kan også være mobile anlegg. 
Løsningene må tilfredsstille universell utforming. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales 
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 Adkomstveg SKV1 Langhamn 

Innspill nr:  
Eiendom Gnr/bnr 34/2, 34/15 og 34/13 

Beskrivelse av området Kystlandskap med kort veg fra fjære til utmark, lite innslag med jordbruk 

Beskrivelse av tiltaket Adkomstveg som letter adkomsten for eksisterende boligeiendommer fra 
oversiden og som åpner for ei ny rekke med boliger over dette igjen. 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer av arter av nasjonal forvaltningsmessig 

interesse eller viktige naturtyper 
0 A 

Jordvern Uproduktiv skog og åpen skrinn fastmark. 0 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Ingen reindrift på Dyrøya. 0 A 

Kulturminner og -miljø Mellom vegen og kraftlinja er det SEFRAK-registrert flere 
bygninger. Ny adkomst vil endre noe av det opprinnelige 
bygningsmiljøet. 

-1 A 

Landskap Kystlandskap med kort veg fra fjære til utmark, lite innslag 
med jordbruk. Blanding av gårdsbebyggelse og nyere 
bolighus. En oppnår bedre trafikksikring av området med 
mindre terrenginngrep. 

+1 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Ingen endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Samler avkjøringer for nye boligtomter, og reduserer 

antallet eksisterende avkjørsler til fylkesveg 212. Følger 
delvis kraftlinje. Må sjekkes opp mot linje-eier. 

+1 A 

Arealstrategi Nr 7 og 8 +1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Samler uoversiktlige avkjørsler til en med bedre sikt- og 
kjøreforhold 

+1 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Ingen endring 0 A 
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Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Ingen endring 0 A 

Samla virkning  +2  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 1 3  Bart fjell, stedvis tynt dekke. 

Ligger under marin grense. 

Skred 2 3  Ligger i aktsomhetsområde for snøskred, NGU- 
kartlegging. Tangerer aktsomhetsområde for 
snøskred og steinsprang i NGI-kartlegging 

Flom 0 0  Ingen flomfare 

Havnivåstigning/klima 2 2  Økt nedbør kan medføre flomstore bekker. 
Hensyntas i byggesak. 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15-20 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 2  Èn felles avkjørsel til boligområde i stedet for 
enkeltavkjørsler vil gjøre at trafikksikkerheten 
bedres betraktelig. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Eksisterende bebyggelse har bratte og lite oversiktlige adkomster som særlig vinterstid øker trafikkfaren. 
Tiltaket vil gi langt bedre adkomstforhold for berørt bebyggelse og øke trafikksikkerheten i området. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. 
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5.3 LNFR- områder 
 Spredt boligbygging Øvre Espenes 

Innspill nr: 3 LSB5 Øvre Espenes 
Eiendom G/Bnr 2/3, 2/17, 2/14, 46/66, 46/13, 46/113 

Beskrivelse av området Lita jordbruksgrend med gårdsbebyggelse og bolighus 

Beskrivelse av tiltaket Tilrettelegging for flere bolighus 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no. 0 A 

Jordvern Innmarksbeite og en liten andel dyrka jord. -1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Vårbeite, okse- og simlebeiteland. Spredt brukt område for 
høstvinterbeite. Tidlig vinterland for vinterbeite. 

-1 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Sett fra Brøstadbotn vil ikke ny bebyggelse i særlig grad bli 
synlig da den blir liggende bak en tett granskog og på rekke 
langs siktlinjen. Fra Espenes vil ny bebyggelse derimot bli 
mere synlig da den kommer på framsida av ryggen som i dag 
skjuler mye av bebyggelsen på Øvre Espenes. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Ingen endring   

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Kommunal veg. Lysløype. Kommunalt  vann og privat 

avløpsløsning 
+2 A 

Arealstrategi Nr 7. Øvre Espenes har ikke eget grendehus, men er ei 
tydelig grend med felles møteplasser 

+1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Mindre enn 4 km til sentrum; behov for skolebuss pga farlig 
skoleveg. Vinterstid blir lysløypa tidvis brukt som 
ferdselsåre. 

0 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Nært til fine turområder og nærmiljøanlegg. +1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Liten endring 0 A 

Samla virkning  +3  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 1 2  Ligger i overgangen for marin grense. 
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Skred 0 0  Ingen skredfare 

Flom 0 0  Ingen flomfare 

Havnivåstigning/klima 0 0  80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 2  Avkjørsel til kommunal vei. Samlevei med felles 
avkjørsel avklares. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Øvre Espenes vil med dette få mulighet til videreutvikling som lokalgrend. Gode bokvaliteter med flott utsikt 
og tett opp i grenda og med fine fritids-/friluftslivstilbud 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales 
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 Spredt boligbygging i LNFR Faksfjord 

Innspill nr: 16 LSB8 Faksfjord 
Eiendom Gnr. 20 bnr 3, 6, 8, 11, 13 og 21 

Beskrivelse av området Nokså bratt sørvendt li med noe skog og dyrka mark 

Beskrivelse av tiltaket Tilrettelegging for flere bolighus 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 
 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Registrert gråor-heggeskog som viktig naturtype På oversida 

av kraftlinja. Artsrik skog med mange regionalt sjeldne arter. 
I lia over er det markert ett område med sørvendt berg og 
rasmarker med frodig og representativ flora. 
Observasjoner av oter som er vurdert som truet art i Norsk 
rødliste for arter. Kilde naturbase. I strandsonen er det 
markert område for ærfugl, NT; nær truet. 

-1 A 

Jordvern Området består av en nokså likelig fordeling av dyrka mark, 
overflatedyrka jord, innmarksbeite og skog både av høg og 
middels bonitet og noe uproduktiv skog. 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Vårbeite, okse- og simlebeiteland. Spredt brukt område for 
høstvinterbeite. Seint vinterland, intensivt bruk for 
vinterbeite. 

-1 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Smalt kystlandskap med ei smal stripe jordbruksland og kort 
veg fra fjære til bratte lier. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Ingen endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkeskommunal veg, Private vann og avløpsløsninger +1 A 

Arealstrategi Nr 7 +1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Det er 17 km til skole og Brøstadbotn sentrum -2 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Gode muligheter for nærturer og friluftsliv til fjæra, sjøen og 
fjellet. 

+1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Øker i liten grad tjenestebehovet i distriktet 0 A 

Samla virkning  -1  
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Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Skredmateriale lengst i vest. Tynn morene, og 

marin strandavsetning lengst mot Faksfjordvika. 
Ligger under marin grense. 

Skred 2 3  Begge områdene ligger i aktsomhetsområde både 
for steinsprang og snøskred. Ett lite område ved 
Lasletta ligger i område med fare for jord- og 
flomskred. 

Flom 0 0  Ingen flomfare 

Havnivåstigning/klima 3 2  Økt nedbør kan medføre flomstore bekker? 
Hensyntas i byggesak. 80-65 færre dager med snø 
fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 25 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 3  Avkjørsler fra FV 211. Samleavkjørsler vurderes 
der det er hensiktsmessig. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Det er viktig å legge til rette for boligbygging i Faksfjorden for å styrke lokalmiljøet. En utvidelse av 
næringsarealet i Sørfjorden kan gi flere arbeidsplasser i området. De minst verdifulle landbruksområdene 
sammenfaller med areal som ligger utenfor akstomhetsområdet for steinsprang. Området bør reduseres til 
dette arealet. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales med redusert utstrekning og skredfaren må utredes nærmere i skredutsatte områder. 
Vestlig boligområde er tatt ut av planforslaget. 

200



56  

 Spredt boligbygging i LNFR Sæter 

Innspill nr: 15 LSB7 Sæter 

Eiendom Gnr. 13 bnr. 1, 28, 8, 24, 9, 22, 19, 16, 7 og 13, gnr.12 bnr 4 og 14, gnr. 14 bnr. 
7, 55, 28, 50, 54, 20, 15, 21, 23, 41, 56, 6, 43, 46, 30, 48 og 53 

Beskrivelse av området Kystlandskap med veksling mellom dyrka mark, landbruks- og boligbebyggelse 
og noe lauvskog 

Beskrivelse av tiltaket Tilrettelegging for flere bolighus 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i Naturbase 0 A 

Jordvern Åpent areal er hovedsakelig fulldyrka jord. Skog av både høg 
og middels bonitet. 

-2 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Området tangerer/ligger i randsonen av vår- og tidlig 
høstvinterbeite og senvinterland 

0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner (overside veg) 0 A 

Landskap Kystlandskap med jordbruk og noe lauvskog 0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Lite endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkesveg og kommunalt vatn. Gatebelysning +2 A 

Arealstrategi Nr. 7 +1  
Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Ligger 5 til 6 kilometer fra skole og Brøstadbotn sentrum. -1  

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

0 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Gode muligheter for nærturer og friluftsliv til fjæra, sjøen og 
fjellet. 

+1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Øker i liten grad behovene for kommunal tjenesteyting og 
tilrettelegging 

0 A 

Samla virkning  +3  
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Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Hovedsakelig marin strandavsetning, hav og 

fjordavsetning; tykt dekke. Partier med tykk 
morenemasser. 
Ligger under marin grense. 

Skred 0 0  Ingen skredfare 
Flom 0 0  Ingen flomfare 
Havnivåstigning/klima 1 2  80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 2  Nye tiltak bør benytte eksisterende avkjørsler fra 
FV 211. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Tiltaket styrker lokalmiljøet og bosettingen i området. Grunnundersøkelser for sikker byggegrunn nødvendig. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. Grunnundersøkelser for sikker byggegrunn nødvendig. 
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 Spredt boligbygging i LNFR Mohamn 

Innspill nr: 15 BA1 Mohamn 

Eiendom Gnr. 46 bnr. 21, 12, 59, 29, 8, 103, 126, 149, 

Beskrivelse av området Kystlandskap med både ny boligbebyggelse og eldre handelssted og anløp for 
rutebåt «før i tida» 

Beskrivelse av tiltaket Spredt boligbygging med mulighet for leilighetsbygg lengst nord 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no 0 A 

Jordvern Noe dyrka mark og skog med høy bonitet. -1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Ingen områder markert for årstidsbeite. 0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner. Ligger nært til handelsstedet 
Mohamn med en SEFRAK-registrert lagerbygg (sjøbu?), 
boligbygg med nedlagt butikk mm 

0 A 

Landskap Kystlandskap med eldre bebyggelse for handels- og 
skysstedet Mohamn. Naust langs opprinnelig fjære. Tre 
nyere bolighus med jordbruksareal ovenfor. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Opprinnelig strandsone og eldre kaiområde. -1  

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Kommunal veg. Kommunal avløpsledning krysser nedre del: 

 
Følger trolig samme trasé som vannledning 
Kommunal veg. 

+2 A 

Arealstrategi Lokalmiljøet på Espenes styrkes, jf strategi nr 7. Ligger i 
kjerneområde landbruk. Hensyntas i krav til lokalisering av 
tomter i bestemmelse. 

+1 A 
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Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Ligger mere enn 4 km fra skole.. Større elever sykler sjøl 
sommerstid, dersom g/s-vei langs Espenesveien bygges ut. 
Nært samfunnshus, planlagt busstopp. 

+1  

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Nærhet til fjøra og sjø som potensial for folkehelse og 
friluftsliv. Nært til lysløypa. 

+1  

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

>4 km til skole; behov for skolebuss. Likevel kort veg til 
kommunesenter. Fortetter der det allerede er en del 
boliger. 

0 A 

Samla virkning  +4  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Ligger under marin grense; tykk havavsetning. 

Skred 0 0  Ingen skredfare 

Flom 0 0  Ingen flomfare 

Havnivåstigning/klima 2 1  Tekniske installasjoner må plasseres over 341 cm 
over 0-nivå (NN2000). Hensyntas i byggesak. 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 2  Avkjørsler fra kommunal vei. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Fortetter et allerede oppbrutt landbruksareal med begrensede driftsmuligheter. Området har gode 
bokvaliteter og ett godt lokalmiljø. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. Grunnundersøkelser for sikker byggegrunn nødvendig. Området er justert i størrelse og 
utstrekning. 
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 Spredt boligbygging i LNFR Espenes 

Innspill nr: 15 LSB3 og LSB4 Espenes 

Eiendom Område A: Gnr. 46 bnr. 12, 19, 46, 115, 114, 88, 71, 27, 145, 86, 161, 162 
Område B:  Gnr. 45 bnr. 4, 23, 13, 1, 22, 15, 8, 5, 14, 18, 3 og 1 og Gnr. 44 bnr.1 

Beskrivelse av området Gårds- og boligbebyggelse i ett jordbrukslandskap med skog i lia over. 

Beskrivelse av tiltaket Utnytte små jordflekker som er snørt igjen av bygninger og skilt fra 
hovedteigene til boligformål 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området  

 
 

B 
 

 

 

A 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold En observasjon av dvergfalk på overside av vegen ved Moen. 

Kilde: naturbase.no 
0 B 

Jordvern Fulldyrka jord og bygninger som står på åpen jorddekt 
fastmark. Barskog av middels bonitet helt i sør område A. 
Kilde: https://kilden.nibio.no/ 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Skogsområdet helt lengst i sør (A) er definert som 
senvinterland, intensiv bruk. Kilde: https://kilden.nibio.no/ 

-1 A 

Kulturminner og -miljø På strekningen er det registrert tre SEFRAK-bygg; to 
boligbygg og bedehuset Ebeneser 

0 A 

(Vannmiljø)    
Landskap Kystjordbrukslandskap med overvekt av bebyggelse på 

oversiden av vegen. Åkerlandskap ned mot strandsone og 
lauvskog i liene over. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Strandsone bevares i nærområdet. Grøntdrag med skog 
over bebyggelsen 

0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkesveg, kommunalt vann og avløp. Gatebelysning. +2 A 

Arealstrategi Lokalmiljøet på Espenes styrkes, jf strategi nr 7. Ligger i 
kjerneområde landbruk. 

+1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Tilføring av flere boligtomter gir mere homogenitet i 
alderssammensetningen i nærområdet og gode 
oppvekstvilkår. Det settes av areal til bussholdeplass ved 
krysset til Kaffeveien. Gatelys fra Kaffeveien og ca 2,2 km 
nordover langs Espenesveien 

+1 A 

Universell utforming Området kan delvis planlegges ut fra prinsippene om 
universell utforming 

0 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Kaffeveien leder ned til strandsone. Mange traktorveier som 
leder opp til lia over bebyggelsen og Vardtuva og 

+1 A 
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 Innerfjellet. Lysløype til Brøstadbotn fra X Espenesveien – 
Mohamnveien. 

  

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

>4 km til skole; behov for skolebuss. Likevel kort veg til 
kommunesenter. Fortetter der det allerede er en del boliger 
i tillegg til gårdsbebyggelse. 

0 A 

Samla virkning  +3  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 1 3  Marin strandavsetning. 

Ligger under marin grense. 

Skred 0 0  Ingen skredfare 

Flom 0 0  Ingen flomfare 

Havnivåstigning/klima 0 0  Liten risiko for økt sårbarhet ved 
hyppigere/kraftigere nedbør. 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 2  Avkjørsler fra FV211 og privat stikkvei. 60-sone 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Begge områdene består hovedsakelig av fradelte boligtomter. Dyrka mark ligger for det meste inneklemt 
mellom boligtomter. Området har fine bo-kvaliteter. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. Grunnundersøkelser for sikker byggegrunn nødvendig.  Områdene er justert ift. størrelse 
og plassering. 
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 Spredt boligbygging i LNFR Furstrand 

Innspill nr: 15 SB1 og LSB2 Furstrand 

Eiendom GBnr 43 bnr. 1,45, 25, 34/10, 6, 19, 17, 15, 18, 7, 72 

Beskrivelse av området Overside av Espenesveien som er forholdsvis bratt, men med fin utsikt over 
Solbergfjorden 

Beskrivelse av tiltaket Spredt boligbebyggelse i LNFR-område 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området  

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no 0 A 

Jordvern Området lengst i vest er fulldyrka jord. Fra Furstrandvika og 
østover er det for det meste skog av middels bonitet og noe 
skog med høy bonitet og 2,8 daa fulldyrka jord 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Ingen områder markert for årstidsbeite. 0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Kystjordbrukslandskap 0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Ingen endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkeskommunal veg. Private vann og avløpsløsninger. 

Gatebelysning. 
+1 A 

Arealstrategi Nr. 6; nye boligområder bør etableres med tanke på det 
regionale boligmarkedet 

+1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Det er mellom 8,5 og 9,5 km til skole og Brøstadbotn 
sentrum. Nærhet til regionale arbeidsplasser i Sørreisa, 
Målselv og Lenvik kommuner 

0 A 

Universell utforming Området kan delvis planlegges ut fra prinsippene om 
universell utforming 

0 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Gode muligheter for nærturer og friluftsliv til fjæra, sjøen og 
fjellet. 

+1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Øker i liten grad behovene for kommunal tjenesteyting og 
tilrettelegging 

0 A 

Samla virkning  +2  
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Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 3 3  Tykk morene for området lengst i vest og marin 

strandavsetning for område fra Gårdselva og 
nordover. 
Ligger under marin grense. 

Skred 2 3  Aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang 
ved Steinnesberget. Mølnelva er utsatt for jord- 
og flomskred. 

Flom 2 2  Mølnelva er flomutsatt i hht NVEs aktsomhetskart 
for flom 

Havnivåstigning/klima 2 2  Økt nedbør kan medføre flomstore bekker. 
Hensyntas i byggesak. 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15-20 minutter. 

Trafikksikkerhet    Avkjørsler fra FV 211. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Område har potensiale for mere bosetting, det ligger nært regionale arbeidsplasser og det er viktig for Dyrøy 
kommune å legge til rette for økt bosetting. Arealet bør trekkes unna rasutsatte områder ved 
Steinnesberget. 

Konklusjon: 
Arealet reduseres med hensyn til rasfare lengst i øst. Tiltaket anbefales. Grunnundersøkelser for sikker 
byggegrunn nødvendig. Områdene er justert ift. størrelse og plassering. 
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 Spredt boligbygging i LNFR Bjørkebakken 

Innspill nr: 15 LSB6 Bjørkebakken 

Eiendom Gnr 9 bnr 11, 21, 22, 4, 48, 29, 66, 53, 71, 39, 41, 80, 81, 19, 55, 16, 63 

Beskrivelse av 
området 

Lite produktivt landbruksareal med en god del fradelte boligeiendommer. 

Beskrivelse av tiltaket Tilrettelegging for flere boliger 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn-lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no 0 A 

Jordvern Skog av middels bonitet, innmarksbeite og noe 
uproduktiv skog 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Vårbeite med kalvings- og tidlig vårland og okse- og 
simleland. Høstbeite med parringsland og tidlig høstland 
og både høstvinterbeite og vinterbeite 

-1 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Liger langs vegen i dalbunnen med Bjørkebakkelva på 
andre sida av vegen 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Ingen endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkeskommunal veg. Kommunal vannledning. Private 

avløpsløsninger 
+2 A 

Arealstrategi Nr 7 +1 A 

Samfunn (Barn og 
unge, trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Det er 6,5 til 7 kilometer til skole og Brøstadbotn 
sentrum. 

-1 A 

Universell utforming Området kan delvis planlegges ut fra prinsippene om 
universell utforming 

0 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Nært til fine turområder, skytebane og Bjørkebakkelva +1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Øker i liten grad behovene for kommunal tjenesteyting 
og tilrettelegging 

0 A 

Samla virkning  +1  
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Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 1 3  Tykk morene, forvitringsmateriale i nord. 

Ligger over marin grense. 

Skred 0 0  Ingen skredfare 

Flom 0 0  Ingen flomfare 

Havnivåstigning/klima 2 2  Økt nedbør kan medføre flomstore bekker. 
Hensyntas i byggesak. 
65-50 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 3  Alle fradelte tomter skal ha samlet avkjørsel fra 
eksisterende avkjørsler. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Tiltaket styrker lokalmiljøet på Bjørkebakken. Det bør ikke etableres flere avkjørsler i området og arealet bør 
reduseres i nord. 

Konklusjon: 
Tiltaket reduseres noe i utstrekning. Tiltaket anbefales. 
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 Spredt boligbygging i LNFR Espejord 

Innspill nr: 15 LSB12 Espejord 

Eiendom Gnr. 35 bnr 3, 33, 5, 8, 13, 6 og 7, Gnr. 36 bnr. 8, 21, 3, 1, 37, 52, 15, 24, 20, 12, 4, 
13, 10 og 16 

Beskrivelse av 
området 

Området består av små landbrukseiendommer med teiger ned mot sjøen mellom 
skogsbevokste rygger 

Beskrivelse av tiltaket Tilrettelegging for flere bolighus 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Bekk markert som område for oter, på norsk rødliste (VU). 

En observasjon av spurveugle (artsdatbanken.no) Tiltaket 
trekkes bort fra dette området 

0 A 

Jordvern Små teiger med fulldyrka jord, noe innmarksbeite og skog 
med middels bonitet. Ca 30% uproduktiv skog. 
Bebyggelsen ligger i hovedsak på åpen jord Kilde: 
arealinformasjon.nibio.no 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Ingen reindrift på Dyrøya. 0 A 

Kulturminner og -miljø Langs Dyrøyveien mot Sandhamn er det SEFRAK-registrert 
3 bolighus, to fjøs og en sjå. Og helt i starten på 
Skogshamnveien er det registrert ei tuft og ett bolighus. 

0 A 

Landskap Slakt kystjordbrukslandskap mellom små skogsbevokste 
rygger 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Liten endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkesveg. Kommunalt vatn. Private avløpsløsninger +2 A 

Arealstrategi Nr 7 +1  
Samfunn (Barn og 
unge, trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Nødvendig med skoleskyss for skolebarn. Styrker 
lokalsamfunnet. 

0 A 

Universell utforming Området kan delvis planlegges ut fra prinsippene om 
universell utforming 

0 A 
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Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Gode muligheter for nærturer og friluftsliv til fjæra, sjøen 
og fjellet. 

+1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Øker i liten grad behovene for kommunal tjenesteyting og 
tilrettelegging 

0 A 

Samla virkning  +3  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Tynn hav-/strandavsetning, noe 

forvitringsmateriale. 
Ligger under marin grense. 

Skred 0 0  Ingen kartlagt skredfare 
Flom 0 0  Ingen flomfare i hht NVEs aktsomhetskart for 

flom 
Havnivåstigning/klima 0 0  80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 2  Nye tiltak må benytte eksisterende avkjørsler fra 
FV212. 50- og 60-sone. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Tiltaket styrker bosettingen i lokalgrenda og er det mest sentrale området på Dyrøya i forhold til 
Brøstadbotn sentrum. Elva som går langs vegen til Skogshamn har registreringer for oter og er flomutsatt. 
Området bør trekkes bort fra elva. 

Konklusjon: 
Området avgrenses til å ikke omfatte boligbebyggelse langs Skogshamnveien. Tiltaket anbefales. 
Grunnundersøkelser for sikker byggegrunn nødvendig. 
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 Spredt boligbygging i LNFR Langhamn 

Innspill nr: 15 LSB11 Langhamn 

Eiendom Gnr 34 bnr 2, 13, 43, 22, 11, 27, 20, 42, 37, 15, 44 og 45 

Beskrivelse av området Kystlandskap med kort veg fra fjære til utmark, lite innslag med jordbruk 

Beskrivelse av tiltaket Mulighet for fortetting mellom eksisterende bebyggelse fortrinnsvis på 
uproduktiv mark. Bratt adkomst til dagens boliger aktualiserer en samleveg på 
oversiden som tar av fra Dyrøyveien ved Svinvika 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området  

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i naturbase.no 0 A 

Jordvern Noe fulldyrka mark og lauvskog med middels og høg 
bonitet; ca 30%. Bygningene står på åpne jorddekt fastmark. 
Øvrig areal er uproduktiv skog og åpen skrinn fastmark. 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Ingen reindrift på Dyrøya 0 A 

Kulturminner og -miljø På oversiden av vegen er det SEFRAK-registrert flere 
bygninger fra tredje kvartal av 1800-tallet og ett 
bolighus(sveitserstil) og bankbygning fra første kvartal av 
1900-tallet 

0 A 

Landskap Kystlandskap med kort veg fra fjære til utmark, lite innslag 
med jordbruk. Blanding av gårdsbebyggelse og nyere 
bolighus. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Liten endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkesveg. Kommunalt vatn. Gatebelysning +2 A 

Arealstrategi Nr. 7 +1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Det er om lag 10 kilometer til Brøstadbotn sentrum -1 A 

Universell utforming Området kan delvis planlegges ut fra prinsippene om 
universell utforming 

0 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Gode muligheter for nærturer og friluftsliv til fjæra, sjøen og 
fjellet. 

+1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Øker i liten grad behovene for kommunal tjenesteyting og 
tilrettelegging 

0 A 

Samla virkning  +2  
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Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 1 3  Tynn hav-/strandavsetning. Bart fjell med stedvis 

tynt dekke lengst i nordøst. 
Ligger under marin grense. 

Skred 2 3  Ligger i utsløpsområde for snøskred i NGU 
aktsomhetskart. Tangerer aktsomhetsområde for 
NGI aktsomhetskart for snøskred og steinsprang. 
Fare for jord- og flomskred langs bekker lengst sør 
i området. 

Flom 0 0  Ingen flomfare 
Havnivåstigning/klima 1 2  Kan være utsatt for hurtig snøsmelting. 

80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 15-20 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 2  Forutsetter ny felles avkjørsel fra FV 212. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Tiltaket styrker lokalmiljøet i Langhamn. Ved etablering av ny adkomstveg øker trafikksikkerheten i området. 
Justeres i nord for skredfare. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. Det må stilles krav om at ny adkomstveg etableres før det kan gis tillatelser til nye 
fradelinger. Vilkår om skredfaglig vurdering før nye enheter etableres. 
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 Spredt boligbygging i LNFR Klokkarsletta 

Innspill nr: 15 LSB10 Klokkarsletta 

Eiendom Gnr. 33 bnr. 5, 14, 15, 21 og 18. Gnr. 32 bnr. 6, 3, 15, 2, 16, 9 og 10 

Beskrivelse av området Kystlandskap med veksling mellom dyrka mark, landbruksbebyggelse og noe 
lauvskog 

Beskrivelse av tiltaket Tilrettelegging for flere bolighus 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i Naturbase 0 A 

Jordvern Skogsarealene er hovedsakelig av middelsbonitet med en 
liten andel av høg bonitet. Åpent areal er hovedsakelig 
fulldyrka jord. En liten andel uproduktiv skog og 
innmarksbeite. 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Ingen reindrift på Dyrøya 0 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Kystlandskap med noe jordbruk og en del skog 0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Lite endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkesveg. Kommunalt vatn. Gatebelysning +2 A 

Arealstrategi Nr. 7 +1  
Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Ligger 11,5 til 12 kilometer fra skole og Brøstadbotn 
sentrum. 

-1  

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

0 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Gode muligheter for nærturer og friluftsliv til fjæra, sjøen og 
fjellet. 

+1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Øker i liten grad behovene for kommunal tjenesteyting og 
tilrettelegging 

0 A 

Samla virkning  +2  

 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 1 3  Forvitringsmateriale. 

Ligger under marin grense. 
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Skred 0 0  Tangerer aktsomhetsområde for snø- og 
steinskred 

Flom 0 0  Ingen flomfare 
Havnivåstigning/klima 1 2  Økt nedbør kan medføre flomstore bekker. 

Hensyntas i byggesak. 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 20 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 2  Nye tiltak bør benytte eksisterende avkjørsler fra 
FV 212. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Tiltaket styrker lokalmiljøet og bosettingen i området. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. Området er redusert i utstrekning. 
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 Spredt boligbygging i LNFR Dyrøyhamn 

Innspill nr: 15 LSB9 Dyrøyhamn 

Eiendom Gnr/bnr 26/8, 27/7, 27/14, 2776, 27/17, 27/3, 27/5, 27/8, 27/2, 27/10, 27/25, 
27/18 

Beskrivelse av området Bratt li med hovedsakelig skog og noe bebyggelse på oversiden av vegen. 

Beskrivelse av tiltaket Spredt boligbygging i LNFR-område 

Planstatus i LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Observasjoner av oter i fra Dyrøyhamn og over mot Vinje. 

Nær trua art. 
0 A 

Jordvern Fordeler seg med om lag ¼ på hhv dyrka mark, 
innmarksbeite, skog med høy bonitet og skog med middels 
bonitet 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Ingen reindrift på Dyrøya 0 A 

Kulturminner og -miljø En god del SEFRAK-registrerte bygg på strekningen. Bare ett 
stabbur og ei tuft av disse ligger på oversiden av vegen. 

0 A 

Landskap Smalt kystlandskap med ei smal stripe jordbruksland og kort 
veg fra fjære til bratte lier. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Liten endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkesveg. Kommunalt vann. Mangler gatebelysning +1 A 

Arealstrategi Nr 7 +1 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Om lag 18 kilometer til skole og Brøstadbotn sentrum -2 A 

Universell utforming Området kan delvis planlegges ut fra prinsippene om 
universell utforming 

0 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Gode muligheter for nærturer og friluftsliv til fjæra, sjøen og 
fjellet. 

+1  
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Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Øker i liten grad behovene for kommunal tjenesteyting og 
tilrettelegging 

0 A 

Samla virkning  0  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 3  Marin strandavsetninger i sør og nord. Tynn hav- 

/strandavsetning imellom 
Ligger under marin grense. 

Skred 0 0  Tangerer aktsomhetsområde for snø- og 
steinskred. Området er markert med 
potensiell fare for jord- og flomskred 

Flom 0 0  Ikke flomutsatt 
Havnivåstigning/klima 1 2  Økt nedbør kan medføre flomstore bekker. 

Hensyntas i byggesak. 80-65 færre dager med snø 
fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 20 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 2  Avkjørsler fra FV 212. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Styrker nærmiljøet og bosettingen i Dyrøyhamn. Før fradeling og ny bebyggelse må skredfaren vurderes av 
fagkyndig. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. Før fradeling og ny bebyggelse må skredfaren vurderes av fagkyndig. 
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 Spredt fritidsbebyggelse i LNFR Hompan 

Innspill nr: 3 LSF1 Hompan 

Eiendom G/bnr. 46/10 

Beskrivelse av området Skogsbevokst område, forholdsvis åpen lauvskog i dag. 

Beskrivelse av tiltaket Tilrettelegging for inntil 2 nye fritidsboliger 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold En observasjon av gaupe ved skogsvegen 

(artsdatabanken.no). Ingen registreringer i naturbase.no. 
Arealet litt høyere opp ved Hompan; 260-400 moh, er 
markert som svært viktig naturtype; beiteskog. Inngrepsfritt 
naturområde INON for Børingen vil ikke reduseres med 
inngrepet. 

0 B 

Jordvern Skog av middels bonitet og uproduktiv skog. Beiteområde 
for sau. 

-1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Vårbeite; okse- og simlebeiteland. Spredt bruk til 
høstvinterbeite. Tidlig vinterbeite. Kilde: 
https://kilden.nibio.no/ 

-1 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 C 

Landskap Ligger i skogbelte. 0 B 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Ligger i tilknytning til skogsbilveg. +1 A 

Arealstrategi Ingen arealstrategi for fritidsbebyggelse 0 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Ikke relevant   

Universell utforming Området kan ikke planlegges ut fra prinsippene om 
universell utforming 

0 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Ligger ved en av tilførselsårene til kartlagt friluftsområde 
1926-006 Børingsfjellet 

0 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Øker i liten grad behovene for kommunal tjenesteyting og 
tilrettelegging 

0 A 

Samla virkning  -1  
 

Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
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Grunnforhold 0 0  Bart fjell stedvis tynt dekke 

Skred 0 0  Ligger ikke i aktsomhetsområde for snøskred eller 
steinsprang, jord eller flomskred. 

Flom 0 0  Ingen flomfare 

Havnivåstigning/klima 0 0  Hverken havnivåstigning eller 
hyppigere/kraftigere nedbør vil ikke gi økt risiko 
for tiltaket. 
65-50 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Kjørbar skogsbilvei. 

Trafikksikkerhet 1 1  Privat vei. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Tiltaket ligger like ved ett område med aktivt beitebruk. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. Bestemmelse om avstand til skogsbilvei tas inn i plandokumentene. 
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 Spredt fritidsbebyggelse i LNFR Sørfjorden 

Innspill nr: 10 LSF2 Sørfjord 

Eiendom G/bnr 21/2, 5 

Beskrivelse av området Ligger på vestsiden av Litjevatnet 

Beskrivelse av tiltaket Inntil to nye tomter for fritidsbebyggelse 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området; 
Innspill t.v. og foreslått 
lokalisering i arealplan 
t.h. 

 

       
 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunnlag 

Miljø    
Naturmangfold Observasjoner av oter langs Storelva som er vurdert som 

truet art i Norsk rødliste for arter.  Kilde naturbase. 
Inngrepsfritt naturområde INON for Middagshøgd - 
Oksen vil ikke reduseres med inngrepet. 

0 A 

Jordvern Ikke dyrkbar mark og uproduktiv blandingsskog 0 A 

Forurensing Innspillet ligger i nedslagsfelt for drikkevann og 
produksjonsvann for settefiskanlegget i Sørfjorden. Ligger 
i tillegg i rasutsatt område. Tiltaket er flyttet ut av 
rasutsatt område. 

0 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og 
reindrift 

Vårbeiteområde, okse- og simlebeiteland. 
Høstvinterbeite og vinterbeite.  
 

-2  

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 B 

Landskap Området ligger under et høydedrag. Blandingsskog 0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Liten endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Anleggsvei gjennom området 0 A 

Arealstrategi Ingen arealstrategi for fritidsbebyggelse 0 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, 
samordna areal og 
transport, bolig) 

Ikke relevant   

Universell utforming Området kan ikke planlegges ut fra prinsippene om 
universell utforming 

0 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Liten endring 0 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Nei   

Samla virkning  -2  
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Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 0 0  Bart fjell stedvis tynt dekke. 

Ligger over marin grense. 

Skred 0 0  Ligger utenfor utløpsområde for snøskred. 
Flom 0 0  Ikke flomutsatt 
Havnivåstigning/klima 0 0  Hverken havnivåstigning eller 

hypppigere7kraftigere nedbør vil ikke gi økt risiko 
for tiltaket. 
80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Ikke tilgjengelig med kjøretøy. 

Trafikksikkerhet 0 0  Ikke aktuelt 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Ønsket plassering ved Litjevatnet ligger i utløpsområde for snøskred, jf NVE Atlas. Hytteområdet er trukket 
ut av opprinnelig foreslått område og plassert slik at belastning og påvirkning av viktige reinbeiteområder 
minimeres.  Det må settes av tilstrekkelig areal for parkering for tiltaket.  

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. 
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 Spredt fritidsbebyggelse i LNFR Båtvika 

Innspill nr: 16 LSF3 Båtvika 
Eiendom Gnr. 20 bnr 2 

Beskrivelse av området Slak li mellom fylkesveg og kraftlinje med ei bratt li bak 

Beskrivelse av tiltaket Tilrettelegging for spredt fritidsbebyggelse i LNFR-område 

Planstatus LNF-område i gjeldende kommuneplan 

Kart over området  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utredningstema 
 

Konsekvenser 

+/ – 
virk- 
ning 

Data- 
grunn- 
lag 

Miljø    
Naturmangfold Ingen registreringer i Naturbase. 0 A 

Jordvern Området består av skog av middels bonitet -1 A 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag og reindrift 

Vårbeite: kalvings- og tidlig vårland, okse- og simlebeiteland. 
Spredt brukt område for høstvinterbeite. Seint vinterland, 
intensivt bruk for vinterbeite. 

-1 A 

Kulturminner og -miljø Ingen registrerte kulturminner 0 A 

Landskap Smalt kystlandskap med ei smal stripe dyrkbar mark og kort 
veg fra fjære til bratte lier. 

0 A 

Grøntstruktur og 
strandsone 

Ingen endring 0 A 

Samfunn    
Teknisk infrastruktur Fylkeskommunal veg 211, Private vann og avløpsløsninger +1 A 

Arealstrategi  0 A 

Samfunn (Barn og unge, 
trafikksikkerhet, samordna 
areal og transport, bolig) 

Bidrar til litt mere folkeliv i helger og ferier i et grisgrendt 
område. 

0 A 

Universell utforming Området kan planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming 

+1 A 

Nærmiljø, friluftsliv, 
folkehelse 

Gode muligheter for nærturer og friluftsliv til fjæra, sjøen og 
fjellet. 

+1 A 

Konsekvens for 
kommunen; tjeneste- 
behov, tilrettelegging 

Øker i liten grad tjenestebehovet i distriktet 0 A 

Samla virkning  +1  
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Hendelse/situasjon S K Risiko/Sårbarhet Kommentar 
Grunnforhold 2 2  Ligger under marin grense. 

Skred 2 3  Ligger i utløpsområde for snøskred i NVEs 
aktsomhetskartlegging. Den aller sørligste delen 
tangerer NGIs aktsomhetsområde for snøskred og 
steinsprang. Aktsomhetsområde for jord- og 
flomskred ligger sør for området. 

Flom 0 0  Ingen flomfare 

Havnivåstigning/klima 2 2  80-65 færre dager med snø fram mot 2100. 

Brannsikkerhet og 
utrykningskjøretøy 

2 3  Tankbil med tankvogn. 
Utrykningstid: 25-30 minutter. 

Trafikksikkerhet 2 3  Avkjørsler fra FV 211. Samleavkjørsler vurderes 
der det er hensiktsmessig. 

 
Samlet vurdering og eventuelle alternativer/avbøtende tiltak: 
Det er ønskelig å legge til rette for mere aktivitet i Faksfjorden for å styrke lokalmiljøet. 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. 
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Vedlegg: 

1 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet. 
Vi gir her en omtale og vurdering av innspill som er mottatt i forbindelse med ny innspillsrunde våren 

2017. Grunnen til at disse ikke er tatt med inn i planforslaget er at de hovedsakelig er i strid med 

sentrale føringer og kommunens arealstrategi, eller at behovet for boliger er dekket allerede. 

Innspill nr 8 – fritidsbebyggelse Kjerkeneset g/bnr 18/10 

 
Vurdering: 

Forslaget ligger i 100-metersbelte og ca 50% av foreslått område er fulldyrka jord. Området over er 

regulert til boligformål og bygd ut med 5 enheter. Det er lite gunstig å samlokalisere fritidsbolig med 

boligområde. Tilgangen til fjæra er en viktig faktor for allmennheten og for boligområdet i 

særdeleshet. Nasjonalt mål om å holde omdisponeringa under 6000 daa per år. Omdisponering kan 

innvilges dersom viktige samfunnsmessige faktorer taler for. Det gjelder ikke for dette formålet. 

 
Innspill 13 – Boligområde Sletten g/bnr 11/21 

 
Vurdering: 

Arealet er fulldyrka jord og store deler ligger i tillegg i 100-meterbelte langs sjø. Dyrøy viderefører 

100-metersbelte som hovedprinsipp i arealforvaltningen. Det er i dag både tilrettelagt med ledige 

boligtomter i felt i Brøstadbotn sentrum, og området Foråsen settes av som framtidig boligområde 
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med krav om reguleringsplan. Nye områder søkes lagt til områder med lavere bonitetsverdi for jord- 

og skogbruket. 

Nasjonalt mål om å holde omdisponeringa under 6000 daa per år. Omdisponering kan innvilges 

dersom viktige samfunnsmessige faktorer taler for. Det gjelder ikke for dette tiltaket; behovet for 

boliger løses på allerede omdisponerte områder og mindre viktige jordbruksareal 
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2 Oversikt innspill til arealplanen 
 

 
 

Nr. 
 

Avsender 
 

Antall ark 
 

1 
 

Lill K. Arnesen/Knut A Johansen 
 

1 
 

2 
 

Rune Sæbbe/Rainer Nikolaisen 
 

2 
 

3 
 

Bustusheimen ve og vel 
 

2 
 

4 
 

John Bruvoll 
 

2 
 

5 
 

Dyrøy Jeger og Fisk 
 

2 
 

6 
 

Marit Vandeskog Eliassen 
 

10 
 

7 
 

Akvafarm A/S og Sørfjord kraft A/S 
 

12 
 

8 
 

Nina Bolle/Erling Brattsberg 
 

2 
 

9 
 

Tor M Sørensen 
 

2 
 

10 
 

Tor M. Sørensen 
 

2 
 

11 
 

UL Heimhug 
 

1 
 

12 
 

Harald Kristoffersen 
 

1 
 

13 
 

Jens Hansen 
 

3 
 

14 
 

Terje Johansen 
 

2 
 

15 
 

Arealplanmøte - møteref. Næring 
 

4 
 

16 
 

Arealplanmøte - møteref. Folkemøte 
 

3 
 

17 
 

Vedtak - Midt-Tromspakken 
 

1 
 

18 
 

Marit Vandeskog Eliassen - skifer 
 

3 
 

19 
 

Marit Vandeskog Eliassen - trollskog 
 

5 
 

20 
 

Dyrøy Bonde- og småbrukerlag 
 

20 
 

21 
 

Arnfinn Myrli 
 

2 
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Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

  

Arealplan Dyrøy kommune – Fylkesmannens tilsvar på løsning av 
innsigelser. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til henvendelse fra Dyrøy kommune i e-post datert den  
03.06.19 med forslag til løsninger av innsigelser til områdene LSB 13 Bjørkebakken og SF2 i 
Sørfjorden. Kommunen har lagt fram en fornyet vurdering og kart for å illustrere løsningsforslaget. 
 
Fylkesmannen viser til tidligere drøftinger og korrespondanse i saken sist i brev fra Fylkesmannen 
datert den 19.02.19.  I dette brevet løses mange innsigelser.  Våre innsigelser til områdene LSB 13 og 
SF2 ble opprettholdt. 
 
LSB13 Bjørkebakken 
Bjørkebakken er et viktig landbruksområde hvor jordvern må veie tungt. Dette er et større 
sammenhengende landbruksområde hvor landbruk og jordvern må prioriteres. 
 
Kommunen har i brev datert den 03.06.19 lagt fram utfyllende opplysninger om landbruk og 
boligbygging i området. Ved å redusere LSB13 til 5 dekar og legge området til et areal som ikke er 
oppdyrket, anser kommunen at jordvernet er tilstrekkelig ivaretatt.  Også antall boliger er redusert 
til tre boliger.   
 
Etter Fylkesmannen vurdering vil reduksjonen av området og endret lokalisering gi færre 
driftsulemper og tap av driftsarealer.  Landbruksinteressene er tilfredsstillende utredet og ivaretatt. 
Fylkesmannen finner at andre berørte interesser også er ivaretatt og i liten grad berørt av den 
justerte lokaliseringen. 
 
Etter en samlet vurdering av landbruksinteresser veid opp mot andre samfunnsinteresser, finner 
Fylkesmannen at landbruksinteressene kan vike.  Også det kommunale selvstyret er vektlagt i saken, 
hvor bygda står samlet om det foreslåtte utbyggingsmønsteret. Fast bosetting vektlegges tungt i en 
samlet vurdering av et utbyggingsspørsmål. 
 
Fylkesmannen finner kommunens justering av LSB 13 Bjørkebakken for tilfredsstillende, og anser 
innsigelsen for imøtekommet.  Fylkesmannen har ingen merknader til ny lokalisering og arrondering 
av LSB13 Bjørkebakken, jfr e-post datert den 03.06.19.  
SF2 spredt hyttebygging i LNFR Sørfjorden. 
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  Side: 2/2 

Kommunen har utredet en ny lokalisering i e-post datert den 03.06.19.  Området er redusert til 2,8 
da og flyttet.  Den nye lokaliseringen viser at området kommer innenfor et aktsomhetsområde for  
snøskred.  Kommunen anser videre at konsekvensutredningen som er laget til det opprinnelige SF2, 
også vil være representativt for den alternative lokaliseringen.  
 
I e-post datert den 06.06.19 fremmer kommunen en annen alternativ lokalisering med samme 
formål som ikke ligger i et aktsomhetsområde for snøskred.  Arealet er på ca. 5 da. 
 
Kommunen tilfører ikke saken nye vesentlige opplysninger om berørte interesser, først og fremst 
reindriftsinteressene. 
 
Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for reindrift og må ivareta reindriftsinteressene i et 
langsiktig perspektiv uavhengig av distriktets syn på en utbygging som omsøkt.  Kommunen har 
konsultert distriktet og har slik sett ivaretatt krav til medvirkning.  Dette er et svært positivt plangrep. 
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er lagt fram nye vesentlige opplysninger i saken. Hyttebygging i 
dette området vil føre til tap av driftsarealer og gi ulemper for reindriften. Fylkesmannen syn på 
utbyggingsspørsmålet er ikke endret.   
 
Fylkesmannen opprettholder innsigelsen til området SF2 Spredt hyttebygging i LNFR Sørfjorden.  
Området må tas ut av plankartet og arealet avsettes som LNFR-område.  Reindrift må prioriteres 
foran andre samfunnsinteresser. Næringen er under press og viktige driftsarealer må sikres i 
langsiktig perspektiv.  I en revisjon av kommuneplanens arealdel, kan kommunen vurdere om 
formålet kan dekkes ved en annen lokalisering som ikke er til samme ulempe for reindriftsnæringen.  
En ny lokalisering må også konsekvensutredes.  
 
Planbestemmelser 
Fylkesmannen tar kommunens justeringer til orientering.  Vi ber om å bli forelagt av justeringer og 
endringer av punkt 3.0, 3.1 og 3.2 når de er ferdigstilt.  Vi har tillit til at kommunen justerer 
bestemmelsene slik at innsigelsen er imøtekommet, men prinsipielt skal vi se justeringene før 
kommunene vedtar planen. Dette er ikke en gunstig situasjon, men vi aksepterer løsningen slik at 
kommunen kan få avsluttet en langvarig planprosess.  Dersom løsningen ikke er tilfredsstillende kan 
Fylkesmannen eventuelt måtte påklage egengodkjenningen. 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Oddvar Brenna 
fagkoordinator for areal 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Troms fylkeskommune Postboks 3374 9276 TROMSØ 
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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 

 
 

 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Statens Hus Damsveien 1 
9815 Vadsø 
 
                      Brøstadbotn 29.mai 2019  
 
 
Arealplan Dyrøy kommune – lokal behandling av innsigelser 
 
Vi viser til møte på Bardufoss hvor vi gikk gjennom status for vårt arbeid med kommuneplanens 
arealdel. Vi har i etterkant av møtet gjort endringer i alle plandokumenter slik at disse samsvarer 
med hverandre. I tillegg har vi synliggjort bestemmelsene etter innspill og merknader fra 
høringsparter. 
 
Vi har en intensjon om å få arealdelen opp til politisk ferdigbehandling i kommunestyret 13.juni-
19, og til det trenger vi blant annet avklaring ift. de to områdene hvor det fortsatt foreligger 
innsigelse (LSB13 Bjørkebakken og LSF2 Sørfjord). 
 
LSB13 Bjørkebakken: 
Dyrøy kommune anser det som viktig å ha tilgjengelige områder for boligbygging som er 
attraktive. Det foreslåtte området ligger gunstig til mht utsikt og solgang. I tillegg vil det være 
forholdsvis enkelt å opparbeide infrastruktur samt knytte seg til kommunal vannforsyning her. 
Innenfor området skal det også være mulig å avsette arealer til felles avløpsløsning.   
Bjørkebakken er ei langstrakt bygd som i realiteten er todelt, og det aktuelle området vil dekke 
overskuelig behov for boligbygging i denne delen av bygda. Bjørkebakk og Omegn grendelag 
har også uttalt seg positivt til etablering av boligtomter i det aktuelle området, og peker på 
attraktive tomter som nødvendig for å trekke til seg potensielle husbyggere. Det vil også være 
positivt for drivere innenfor landbruk at bygda har et levende og variert bomiljø.  Grendelaget 
ber også om at LSB13 etableres mot at LSB6, som ligger lengre nord og på motsatt side av 
FV84, tas ut av planen. 
Plasseringen av LSB13 er slik at det er kort vei til grendehus, og i tillegg er adkomst til området 
tenkt via eksisterende kryssing av Brøstadelva. Denne avkjørselen anses fra kommunens side 
som oversiktlig og trygg siden den er på ei lang og oversiktlig strekning av FV 84.  
 
Etablering av et boligområde i aktivt landbruksområde gir noen driftsulemper for landbruket 
siden området ligger inntil dyrket mark. Bakenforliggende område er overflatedyrka jord mens 
det nordvest av foreslått boligområdet er innmarksbeite.  Boligområdet ligger imidlertid slik 
plassert at kommunen mener ulempene for landbruket er såpass små at etablering av boliger vil 
kunne la seg gjennomføre.  
I oppdatert reindriftskart på kilden.no finner ikke kommunen at området berøres direkte av flytt- 
og/eller trekklei. Dette er registrert lenger sør på Bjørkebakken, hvor flyttlei er markert ca 400 
meter det aktuelle området. Det fremkommer også i kartutsnittet her. 
 
Det ble fra Fylkesmannens side poengtert at området, slik det ligger i høringsforslaget, omfatter 
både dyrkbar og dyrket mark.  I tillegg var områdets størrelse oppfattet som stort ift. hvor mange 
boliger som var tenkt plassert der.  Området for bolig reduseres i størrelse og blir ca 5 dekar. 
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 Side 2 av 2 

Dette gjør at boligområdet konsentreres der det i dag ikke er opparbeidet dyrket mark. 
Reduksjonen i størrelse tilsier også at det nå kan bygges inntil tre boliger innenfor området mot 
tidligere fire.  
 
 Kommunen anser at LSB13 kan etableres uten at LSB6 tas ut av planen. 
 
 
 

 
 
Kartutsnitt for Bjørkebakken. Her ser vi omfang og plassering av LSB13, og utsnittet viser også 
starten av område LSB6 som ligger i arealplankartet fra før.  
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 Side 3 av 3 

Sørfjorden: 
Her har vi som avtalt vært i kontakt med Hjerttind rbd v/Helge Oskal for å lufte ideen om 
alternativ plassering av hyttetomtene. Tilbakemeldingen til administrasjonen var klar på at det 
ikke finnes alternativ plassering av hytter i området.  Området er spesielt viktig som vinter- og 
vårbeite, og ei eventuell etablering av hytter inni området vil skape forstyrrende aktivitet for 
reinen i ei sårbar tid.  Det eneste området som ifølge rbd vil gi liten virkning på reindrifta er helt 
ned mot havet.   
Forslagsstiller har i etterkant vært i kontakt med Hjerttind rbd v/Ante og Helge Oskal. Her er det 
gitt tilbakemelding på at plassering av hytter ved nordøstlig ende av Litjevatnet kan aksepteres 
fra reinbeitedistriktets side. Den aktuelle plasseringen er kartlagt som vårbeite, høstvinterbeite og 
vinterbeite.  Vinterbeite er klassifisert som intensivt brukt. Hjerttind rbd har ikke verifisert sine 
uttalelser i skriftlig form, hverken til administrasjon eller forslagsstiller, men kommunen har bedt 
om slik tilbakemelding til saken. 
Området ved Litjevatnet vil være enklere å benytte til hyttebygging. Her er det blant annet 
kjørbar vei langs vannet, en vei som ble anlagt ifm utbyggingen av kraftanlegget. Nevnte vei 
strekker seg helt til demninga ved Storvatnet.  
 
 

 
En av årsakene til at hytteområdet i utgangspunktet ble flyttet var at nordlig og østlig del av 
Litjevatnet ligger i utløpsområde for snøskred, jf NVE Atlas’ kartgrunnlag. 
 
Av nye argumenter fra kommunen ble det i møtet på Bardufoss fremlagt at det blant annet er 
planer om å bygge visningshytter for potensielle kunder av en hytteprodusent med tilhold i 
nabokommunen. Dette ble fremhevet som en viktig næringssak siden forslagsstiller har firma 
som produserer og fører opp hytter. Kommunen anser også det som viktig at forslagsstiller gis 
mulighet til å føre opp fritidsbolig på egen eiendom, noe som vil forsterke bolyst og bidra til at 
familien kan bruke området mer aktivt. 
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 Side 4 av 4 

Kommunen foreslår å flytte hytteområdet til nordøstlig del av Litjevatnet og redusere det til 3 
dekar slik at ikke hyttene spres utover.  For øvrig er det plassert der det lå i innspillet fra 
grunneier/forslagsstiller. Det ligger omlag 400 meter fra det området som lå i høringsutkastet 
med egen KU, og således vil endel av vurderingene i KU også være gjeldende her.  
 
Som nevnt ligger ønsket plassering ved Litjevatnet i utløpsområde for snøskred, og i 
arealplanens bestemmelser vil det settes vilkår om nærmere utredning ift. skredfare når det 
kommer til byggesak. Plasseringen vil også være i nedslagsfelt til Litjevatnet – her kan det også 
settes vilkår ifm byggesak. Med dette som bakgrunn mener kommunen at området kan tas inn i 
planen uten at den sendes på høring til berørte parter (bl.a. NVE).  
 

 
 
Kartutsnittet viser Litjevatnet med elva fra Storvatnet i øst og helårsførende bekk inn til 
Litjevatnet i nord. 50-metersbeltet langs sjø og vassdrag (ihht øvrige bestemmelser i 
plandokumentene) er lagt inn både mot vatnet og bekken. Kartdata fra NVE Atlas er også lagt på 
utsnittet, og her vises både utløsnings- og utløpsområde for snøskred (mørk og lys rødfarge).  
Opprinnelig område LSF2 ligger ved i kartutsnittet for å illustrere hvor langt området flyttes. 
 
Kommunen opprettholder sitt ønske om avsetting av et område i Sørfjord til hyttebygging.  
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 Side 5 av 5 

 
Beskrivelse, bestemmelser m/retningslinjer og KU: 
 
Her har vi tatt inn de endringer og tilpasninger som vi kan se har vært nødvendig ift. innsigelser 
og merknader . Da er dokumentene også kryssjekket mot hverandre slik at vi ikke har noen hull i 
dokumentene.   
 
Planbestemmelser: Vi legger inn egne bestemmelser med retningslinjer for eksisterende 
bygninger i nytt pkt. 3.0. Det vi pr i dag ikke har gjort ferdig er nummerering og opplisting av B-
områder for boliger og BFR-områder for fritidsboliger på fradelte enkelttomter.  Disse vil 
komme under pkt. 3.1 og 3.2 i bestemmelsene.  
 
I planbeskrivelsen har vi oppdatert tabeller mht nye områder og arealregnskap. 
 
KU er oppdatert i forhold til bokstavkoding av de forskjellige områdene. Her er det også tilføyd i 
konklusjonene der vi har gjort tilpasninger ift. høringsversjonen. 
 
Vi håper at dere kan se på disse endringene og gi oss ei tilbakemelding på om våre endringer i 
forhold til innsigelser og merknader er akseptable og om resten av dokumentene er oversiktlige 
og greit forståelige. På grunn av tidslinja fram til saksframlegg til kommunestyret skal være klart 
til utsendelse vil vi være takknemlige dersom svar fra dere foreligger innen utgangen av neste 
uke. 
 
 
 
Med hilsen 
Dyrøy kommune 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann 
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Dyrøy kommunens behandling av innsigelser og merknader til 
kommuneplanens arealdel - Fylkesmannens kommentar. 

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Dyrøy kommune datert den 09.01.19 med oversendelse av 
kommunestyrets behandling av innsigelser og merknader som er fremmet til kommuneplanens 
arealdel. 
 
Kommunens intensjon er å ha en dialog med Fylkesmannen om mulige løsninger av innsigelser reist 
av Fylkesmannen i brev datert den 25.06.18. Planforslaget er også drøftet i møte den 17.10.18 
mellom Fylkesmannen og kommunens administrasjon. I dette møtet anbefalte Fylkesmannen at 
administrasjonen avklarte holdning til innsigelser og merknader i aktuelle politiske utvalg.   Det vil gi 
et konkret grunnlag for forhandlinger og drøftinger.  Fylkesmannen anbefaler at drøftinger om 
innsigelser og merknader gjennomføres for om mulig å oppnå enighet uten å måtte anmode om 
mekling.  Meklinger er tids- og ressurskrevende for de involverte partene og bør være en «siste 
skanse» i planprosessen.  Drøftingene vil også avklare hvilke punkter det ikke er mulig å komme til 
enighet på uten en mekling. 
 
I kommunestyrets møte den 18.12.19 drøftet kommunestyret alle innkomne uttalelser, voterte og 
avklarte kommunens syn på innsigelser og merknader, jfr pkt 1 i kommunestyrets sak PS 76. I 
vedtakets punkt 2 heter det at kommunestyret ber kommunen om å gå i forhandlinger med 
Fylkesmannen på dette grunnlaget.   
 
Fylkesmannen tar utgangspunkt i kommunestyrets votering og kommenterer løsningsforslagene 
med vår holdning til løsningsforslagene. Med utgangspunkt i vedtak i sak PS 76, punkt 2, må 
Fylkesmannens kommentarer ansees som et grunnlag for videre drøftinger og forhandlinger med 
kommunen. Vårt tilsvar kan ikke ansees som det endelige standpunktet til kommuneplanens 
arealdel. 
 
Drøftingene må lede til en konklusjon som så kan danne grunnlag for en ny politisk behandling i 
kommunen og enten føre til endelig godkjenning av planen eller en anmodning om mekling for 
områder det ikke oppnås enighet om.  Fylkesmannen erfarer at slike drøftinger gir best resultat 
dersom både administrasjon og politisk ledelse deltar i drøftingene.   
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Våre kommentarer i dette brevet er også i samsvar med de signalene Fylkesmannen har gitt i 
tidligere drøftinger med kommunen, blant annet i møte den 17.10.18. 
 
Med utgangspunkt i kommunens nummerering og utredning av områdene i sak PS 76, vil vi avgi 
følgende kommentarer til enkeltområder og bestemmelser: 
 
 
BFR2 Fritidsbebyggelse, Ørnneset - merknad. 
Fylkesmannen kan slutte seg til kommunens endring av planområdet.   
 
Reduksjonen vil gi et mindre arealbeslag i forhold til berørte miljø- og landbruksinteresser.  
Endringen vil også gi en mer forutsigbar prosess for en senere reguleringsplan med tanke på 
bebyggelsesmønster og utnyttingsgrad av omdisponert areal.  Miljø og landbruksinteresser må 
ivaretas i reguleringsplanen. 
 
 
BA4 Fritidsbebyggelse Espejord/Elvetun – merknad. 
Fylkesmannen kan slutte seg til kommunens endring av området. 
 
Området er redusert for å ivareta dyrkbar jord og kommunen vektlegger jordvernet i kombinasjon 
med andre samfunnsinteresser.  
 
 
BA2 Bolig og fritidsbebyggelse Bjørkebakken – innsigelse. 
Fylkesmannen opprettholder innsigelsen til den foreslåtte endringen. Området må avsettes som 
LNFR. 
 
Hele området er dyrkbart og er en del av et større sammenhengende landbruksområde som må 
videreføres til landbruksformål. 
 
Behovet for boligbygging kan i denne planperioden dekkes av det avsatte boligfeltet og i LSB7 som 
også ligger i Bjørkebaken.  
 
 
N2 Bebyggelse og anlegg Espenes – merknad. 
Fylkesmannen tar kommunens vurdering til orientering og har ingen merknader til at 
arealdisponeringen opprettholdes. 
 
 
R1 Råstoffutvinning Evertmoen – innsigelse. 
Da planen var lagt ut til offentlig ettersyn var området delt opp i to utvidelser, men betegnet som et 
område.  I kommunens utredning er område nå delt opp i to deler, BRU1 og BRU2. 
 
Området BRU2 er vesentlig redusert og avgrenset til det faktiske uttaksområdet.  Fylkesmannen kan 
akseptere det reduserte område, men forutsetter at det lages en reguleringsplan for BRU2 som 
grunnlag for videre drift og avslutning.   
 
Fylkesmannen kan ikke akseptere BRU1, dvs utvidelsen av massetaket mot øst.  Området er dyrkbar 
skogsmark og av hensyn til jordvern må arealet avsettes som LNFR. 
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FT2 Fritids- og turistformål Mikkelbostad – innsigelse. 
Kommunen har delvis imøtekommet kravet om å sikre dyrket mark, og har endret lokaliseringen av 
planområdet.  Fylkesmannen har ingen merknader til den nye lokaliseringen eller arronderingen av 
området. Gårdsveger og eksisterende bygninger setter praktiske plangrenser på oversiktsnivå, men 
det medfører at dyrket mark mot sjøen fortsatt inngår i det reviderte planområdet.  
 
Det mest avklarende og forutsigbare avgrensningen i forhold til jordvern, er å avgrense planområdet 
til kun åsen og ikke over dyrket mark.  Den dyrka marka er i drift og av svært god kvalitet og må i 
utgangspunktet sikres for framtidig drift. Det skal lages en reguleringsplan for området, og det kan 
være aktuelt å avsette den dyrka marka innenfor planområdet til landbruksformål.  Dette må 
vurderes når det foreligger et konkret planutkast hvor jordvern skal vurderes mot andre 
samfunnsinteresser. 
 
 
I2 Leirduebane Evertmoen – innsigelse. 
Kommunen opprettholder formålet i området, men flytter baneområdet sør for dagens skytebane. 
 
Endringen medfører en redusert omdisponering i forhold til forslaget som var lagt ut på høring. 
Formålet er leirdueskyting, noe som ikke vil kreve omfattende utbygginger. Det skal lages en 
reguleringsplan for tiltaket, og da kan formål og hensynssoner avklares nærmer. 
 
Fylkesmannen har ingen merknader til den nye plasseringen, og kan akseptere kommunens forslag 
til løsning. 
 
 
LSB2 spredt boligbygging i LNFR Faksfjorden – innsigelse. 
Området er redusert til ett område og ligger nå nedenfor kraftlinja.  Den vestlige delen er tatt ut og 
går inn i LNFR-sonen. Den justerte plasseringen medfører at området ikke er i berøring med forslag 
til skogvern for Grønnlikollen eller kartlagt naturtype «Langberget». 
 
Fylkesmannen har ingen merknader til justeringen av området. 
 
 
SB Sæter boligområde, spredt boligbygging i LNFR - merknad. 
Området er noe redusert i nordøst.  Det åpnes for fire nye boliger i området som skal plasseres på 
restarealer uten å komme i konflikt med gode dyrkede arealer. 
 
Fylkesmannen har ingen merknader til endringer og kan akseptere kommunens forslag til løsning. 
Planbestemmelsene vil styre utbyggingen i dette området. 
 
 
SB6 Furstrand spredft boligbygging - innsigelse. 
Området er delt i to, LSB1 og LSB 2.   Kommunen reduserer utstrekningen av LSB1 i østlig retning slik 
at mindre areal omdisponeres.  Videre er også LSB2 redusert og ligger utenfor dyrket mark og langs 
allerede etablert vei til boliger. Det åpnes for 2 nye boliger i området. 
 
Fylkesmannen har ingen merknader til endringer og kan akseptere kommunens forslag til løsning. 
 
 
 

238



  Side: 4/5 

SF1 Spredt fritidsbebyggelse i LNFR, Hompan – merknad. 
Kommunen opprettholder formålet og lokaliseringen. Hyttene ligger nært en skogsbilveg og relativt 
nært bebyggelsen. 
 
Fylkesmannen har ingen merknader og tar kommunens syn til orientering. 
 
 
SF2 Spredt hyttebygging i LNFR Sørfjorden – innsigelse. 
Kommunen opprettholder forslaget om to hytter i området.  Det er ikke lagt fram en begrunnelse 
ved voteringen i kommunestyret. 
 
Området er viktig for reindriften.  Fylkesmannen opprettholder innsigelsen til SF» og arealet må 
kartfestes som LNFR. 
 
 
GS1 Gang og sykkelveg Brøstadelva – Finnlandsnes merknad. 
Kommunen har forlenget g/s-vegen fram til Finnlandsholmen. 
 
Fylkesmannen har ingen merknader og tar kommunens justering til orientering. 
 
 
BFT1 Fritids og turistformål i Sandvika – merknad. 
Kommunen har tatt vårt innspill om naturtype «bløtbunnsområde» til orientering og lagt inn en 
byggegrense for å sikre strandsonen. Hensynet må ivaretas når det utarbeides en reguleringsplan 
for området.  
 
Fylkesmannen har ingen merknader og tar kommunens justering til orientering. 
 
 
BA3 hotell/boligområde Laukeberget – merknad. 
Kommunen vil ivareta vår kommentar om privatisering av badeplasser til orientering. 
 
 
Planbestemmelser. 
Kommunen opplyser at bestemmelsene skal justeres i samsvar med våre kommentarer, men har 
ikke lagt fram en konkret endring i foreliggende brev datert.  09.01.19. Bestemmelsene er grunnlaget 
for utbygginger i de ulike formålene, og justeringen må gjennomføres for at Fylkesmannen kan 
akseptere forlag til kommuneplanens arealdel.  
 
Fylkesmannen avventer bearbeiding av bestemmelser og vil kommentere bestemmelsene når de er 
endret. 
 
 
Avslutning: 
Våre kommentarer er et grunnlag for videre drøftinger og forhandlinger, og vi avventer snarlig 
tilbakemelding fra kommunen. Planprosessen bør avsluttes i nær framtid. 
 
Fylkesmannen stiller seg til rådighet for videre drøftinger og forhandlinger om kommuneplanens 
arealdel. 
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Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Oddvar Brenna 
fagkoordinator for areal 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Troms fylkeskommune Postboks 3374 9276 TROMSØ 

 
 

240



Dyrøy kommune  
Teknisk 
 

 

  
 

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

08:58:33

«MottakerNavn» 
«Adresse» 
«Postnr»  «Poststed» 
 
«Kontakt» 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«Ref» 2018/317-39 Kjell Rune Marthinsen 09.01.2019 

 

Behandling av innsigelser og merknader til kommuneplanens arealdel 

 
Dette brev er sendt følgende: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens Hus  9815 VADSØ 
SAMEDIGGI / SAMETINGET  Àvjovârgeaidnu 50  9730  KARASJOK  
HJERTTIND REINBEITEDISTRIKT Finnset 9310 SØRREISA 
STATENS VEGVESEN  Postboks 8142 Dep  0033  OSLO  
TROMS FYLKESKOMMUNE  Postboks 6600 Langnes  9296  TROMSØ  
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTING Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM 
KYSTVERKET Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
MATTILSYNET Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
DEMAS AS Tverrveien 27 9311 BRØSTADBOTN 
BERIT NIKOLAISEN Vinjeveien 349 9311 BRØSTADBOTN 
BRITT ROSENVOLD Kjelleviktoppen 3 4637 KRISTIANSAND 
EDGAR PETTERSEN Kløfterhagen 77 1067 OSLO 
HARALD KILLI HANSEN Furusvingen 16 9321 MOEN 
THOR MAGNE SØRENSEN Faksfjordveien 734 9311 BRØSTADBOTN 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  
 
Følgende representanter erklærte seg som inhabil til behandling av sak PS 76 Behandling av innsigelser 
og merknader til kommuneplanens arealdel: 

 Trine Sørensen 
 Tone Sørensen 
 Terje Johansen 
 Per Jensen 
 Levi Jensen 

 Enst. godkjent.  
Alle tiltrådte møtet igjen under sak PS 77. 
Dag Agnar Solbakk kom inn som vara under sak PS 76. 
 
Avstemming 
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Pkt. 1: 
A: Bifalt mot 2 stemmer. C: Bifalt mot 2 stemmer. E: Enst. vedtatt. 
B: Enst. vedtatt. D: Bifalt mot 2 stemmer. F: Bifalt mot 2 stemmer. 
Pkt. 2: Enst. vedtatt. 
  
  
  
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  
 
 

1. Dyrøy kommune endrer plandokumentene for kommuneplanens arealdel 2018 – 2029 
ihht. pkt. 1-49 under «Behandling av innsigelser og merknader – Høringsuttalelser til 
forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018 – 2029» med følgende endringer:  

a. Nytt pkt. 12: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

b. Tilføyelse til pkt. 13: Ved forlengelse av gang- og sykkelsti fram til 
Finnlandsholmen bør denne legges/bygges slik at den ikke legger beslag 
på næringsareal på nordsiden av fylkesveien mot campingplassen. 

c. Nytt pkt. 28: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

d. Nytt pkt. 46: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

e. Tillegg til pkt. 48: Området merket BN2 avgrenses til sørsiden av 
elveløpet nærmest Akvafarms eiendom. 

f. Nytt pkt. 49: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

2. Kommunestyret ber kommunen om å gå i forhandlinger med Fylkesmannen på dette 
grunnlaget. 

 
 
Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til  Dyrøy kommune., Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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Dyrøy kommune  
Teknisk 
 

 

  
 

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

08:58:33

 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L10 

Saksmappe: 2018/317 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 03.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Behandling av innsigelser og merknader til kommuneplanens arealdel 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og naturutvalget 31/18 10.12.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Merknad til arealplan - Espenesområdet 
2 Uttalelse til arealplan Dyrøy kommune 2018-2029 
3 Uttalelse - Dyrøy kommune - Kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Dyrøy kommune - 

offentlig ettersyn og høring 
4 Uttalelse til kommuneplanens arealdel Dyrøy kommune, 2018-2029 
5 Vedr. 18-02885-5 - Uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune 
6 Samordnet uttalelse 
7 18_129577-4Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2029 for Dyrøy kommune - 

Plandokumenter til offentlig ettersyn og Høring 
8 Høringssvar 
10 Uttalelse fra Kystverket - Offentlig ettersyn og høring - Kommuneplanens arealdel 2018-

2029 - Dyrøy kommune - Troms fylke 
11 SF2 Sørfjord 
12 Merknad til planforslag 
13 Høringsuttalelse fra Demas til forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2029 - saksnr. 

18-317signert 
14 Brev Dyrøy kommune - tomteforespørsel feb 2017 
15 Høringsuttalelse fra Demas AS ifbm. Reguleringsplan Finnlandsmoen, Demas 2 sign. og 

vedlegg 1 orginal 18 des 2017 
16 Ad. forsterkning av vannledning i Brøstadbotn sentrum 
17 Vannledning i Brøstadbotn sentrum - svar på henvendelse i e-post 13.10.2017(10) 
18 Spørsmål angående hensynssoner arealplan 
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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.  

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. 

244



 Side 5 av 5

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

 
Figur 2 

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 
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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:  
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: 
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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. 

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.  
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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 
 
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 
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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: 
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. 

Opprinnelig innspill gjaldt fritidsboliger på dyrka mark, og 
disse ble flyttet av hensyn til jordvern. Forslaget inneholder 
plassering av inntil 2 fritidsboliger innenfor området. 
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. 
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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. 
Merknad: 
Ved etablering av hotell 
mellom to viktige 
badeplasser er det viktig at 
disse ikke privatiseres 

Tas til orientering 

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  

Foreslåtte justeringer søkes innarbeidet. 
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- 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. 

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 
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. 

Tas til orientering 

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 
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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: 
Ber om at området 
Sørfjorden, tas ut 
av planen for å sikre 
reindriften fortsatt tilgang 
til området. 

Jf. punkt 12: Området tas ut av plan 
 

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

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 
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. 

Tas til etterretning. Planbeskrivelsen oppdateres. 

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 

Tas til orientering 
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rette for gode 
toalettløsninger og 
avfallshåndtering i møte 
med økende turisme og 
unngå å legge til rette for 
turløyper i nedslagsfelt for 
drikkevann. 

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 
Handlingsprogram for 
finansiering. 

Tas til orientering 

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.  
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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 
ut vann til produksjon av 
settefisk. Anmoder om å 
endre hensynssone for 
drikkevann her. 

Vannet som benyttes til settefiskproduksjon, brukes i tillegg til 
drikkevann for ansatte. Hensynssone består, jf merknad og 
mail fra Mattilsynet. 
 

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. 
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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: 
 
 
 

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

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

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

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
 
Behandling i  Plan- og naturutvalget 10.12.2018 :  
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Til behandling av pkt. 12, 25, 28, 45, 46, 47, 48 og 49 trådte Tone Sørensen fra møtet som inhabil.  Dag 
Agnar Solbakk kom inn i stedet på disse sakene. 
Til behandling av pkt. 3 og 29 trådte Terje Johansen fra møtet som inhabil. Dag Agnar Solbakk kom inn i 
stedet på disse sakene. 
  
Til avstemming i pkt. 12 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 
Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. Vedtatt 
mot Kine M H Berteussens stemme.   
  
Til pkt. 13 foreslo utvalgsleder følgende tilføyelse: Ved forlengelse av gang- og sykkelsti fram til 
Finnlandsholmen bør denne legges/bygges slik at den ikke legger beslag på næringsareal på nordsiden 
av fylkesveien mot campingplassen. Enstemmig vedtatt. 
  
Til avstemming i pkt. 28 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 
Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. Vedtatt 
mot Kine M H Berteussens stemme.   
  
Til avstemming i pkt. 40 fremmet Tone Sørensen følgende forslag: 
Hensynssoner markeres ikke i kartet før involverte grunneiere/vannverk er informert angående 
konsekvenser får uttalt seg.  Forslaget falt med 2 mot 1 stemme, Tone Sørensen stemte for forslaget, 
Terje Johansen og Kine M H Bertheussen stemte mot. 
  
Til avstemming i pkt. 46 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 
Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. Vedtatt 
mot Kine M H Berteussens stemme.   
  
Til pkt. 48 foreslo rådmannen følgende tilføyelse: Området merket BN2 avgrenses til sørsiden av 
elveløpet nærmest Akvafarms eiendom. 
  
Til avstemming i pkt. 49 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 
Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. Vedtatt 
mot Kine M H Berteussens stemme.   
 
 
Vedtak i  Plan- og naturutvalget 10.12.2018:   
 
 

1. Dyrøy kommune endrer plandokumentene for kommuneplanens arealdel 2018 – 2029 
ihht. pkt. 1-49 under «Behandling av innsigelser og merknader – Høringsuttalelser til 
forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018 – 2029» med følgende endringer:  

a. Nytt pkt. 12: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

b. Tilføyelse til pkt. 13: Ved forlengelse av gang- og sykkelsti fram til 
Finnlandsholmen bør denne legges/bygges slik at den ikke legger beslag 
på næringsareal på nordsiden av fylkesveien mot campingplassen. 

c. Nytt pkt. 28: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

d. Nytt pkt. 46: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

e. Tillegg til pkt. 48: Området merket BN2 avgrenses til sørsiden av 
elveløpet nærmest Akvafarms eiendom. 
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f. Nytt pkt. 49: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

2. Kommunestyret ber kommunen om å gå i forhandlinger med Fylkesmannen på dette 
grunnlaget.  

 
 
 

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

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

kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018-2029» sendes til berørte parter. 
 
 
 
Behandling av innsigelser og merknader til kommuneplanens arealdel 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  
 
 
 
Følgende representanter erklærte seg som inhabil til behandling av sak PS 76 Behandling av innsigelser 
og merknader til kommuneplanens arealdel: 

 Trine Sørensen 
 Tone Sørensen 
 Terje Johansen 
 Per Jensen 
 Levi Jensen 

 Enst. godkjent.  
Alle tiltrådte møtet igjen under sak PS 77. 
Dag Agnar Solbakk kom inn som vara under sak PS 76. 
Avstemming 
Pkt. 1: 
A: Bifalt mot 2 stemmer. C: Bifalt mot 2 stemmer. E: Enst. vedtatt. 
B: Enst. vedtatt. D: Bifalt mot 2 stemmer. F: Bifalt mot 2 stemmer. 
Pkt. 2: Enst. vedtatt. 
  
  
  
  
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  
 
 

3. Dyrøy kommune endrer plandokumentene for kommuneplanens arealdel 2018 – 2029 
ihht. pkt. 1-49 under «Behandling av innsigelser og merknader – Høringsuttalelser til 
forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018 – 2029» med følgende endringer:  

a. Nytt pkt. 12: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

b. Tilføyelse til pkt. 13: Ved forlengelse av gang- og sykkelsti fram til 
Finnlandsholmen bør denne legges/bygges slik at den ikke legger beslag 
på næringsareal på nordsiden av fylkesveien mot campingplassen. 
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c. Nytt pkt. 28: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

d. Nytt pkt. 46: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

e. Tillegg til pkt. 48: Området merket BN2 avgrenses til sørsiden av 
elveløpet nærmest Akvafarms eiendom. 

f. Nytt pkt. 49: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

4. Kommunestyret ber kommunen om å gå i forhandlinger med Fylkesmannen på dette 
grunnlaget. 

 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/263 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 26.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Renovering/salg av Presteboligen 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 34/19 03.04.2019 
Kommunestyret 30/19 13.06.2019 
Formannskapet 64/19 05.06.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Tilstandsrapport for bolig 
2 Analyserapport 

 

Saksopplysninger 
Den kommunalt eide boligen Ringveien 20 gnr.3 bnr.92, også kalt Presteboligen, ble antatt 
bygget i 1981/82. Boligen har bruksareal på 171 m² og tomt på 1 285,9 m² og har i hovedsak 
vært  utleid/tiltenkt utleid til prestembedet.  Kommuner har ikke lenger plikt til å stille bolig til 
rådighet ved tilsetting av prest.  Boligen har en kort periode i år vært utleid til en familie 
bestående av 2 voksne og 1 barn, men leieforholdet ble avviklet etter at det ble foretatt 
luftkvalitetsmåling av inneluften. (rapport vedlagt). 
I 2010 ble det foretatt en del oppussing av boligen der det ble lagt nye gulvflater (laminatgulv) 
og delvis malerarbeider. Utover dette bærer boligen preg av normal slitasje (38 år gammel) og 
har behov for omfattende renoveringsarbeider.  Det er påvist lekkasje gjennom taktekket 
(shingel)  og der det er foretatt midlertidig reparasjon etter stormen i 2017. Tekket er ikke 
reparerbart og bør erstattes med ståltak.  Videre er det betydelige råteskader i vinduer der 
samtlige bør erstattes.  Kjøkkeninnredning, bad, skap/garderober er utslitt og må skiftes ut. 
Det er påvist kondensskader ved rørgjennomføringer (avtrekk/ventilasjon) i himling.  I henhold 
til dagens byggtekniske krav, og spesielt ift energikrav, vil en omfattende renovering innebære 
tilleggsisolering av yttervegger, gulv og himling samt nytt ventilasjonsanlegg. 
Det er påvist råteskader og fukttilgang i undergulvet. Dette kan antas å være årsak til 
muggdannelse muggsporer som er påvist i luftprøve og som gir vond lukt i boligen. 
Utbedring av gulvkonstruksjonen kan være omfattende som følge av et det er liten høyde og 
vanskelig tilgang i kryprommet.  Tomta ligger i et område med relativt høy grunnvannstand og 
det er grunn til å anta at det mangler fuktsperre mellom grunn og gulvkonstruksjonen. Dersom 
renoveringsarbeid gjennomføres må også gravearbeid/drenering/takrenne-nedløp vurderes.  
 
Enhet teknisk er kjent med boligens tilstand/behov for renovering, og rådmannen foreslo i 
budsjettet for 2019 derfor kr. 1 200 000,- til formålet.  Forslaget ble ikke vedtatt. 
Man har nylig fått utarbeidet tilstandsrapport/verditakst for Ringveien 20.  Tilstandsrapport 
følger vedlagt og angir markedsverdien ved slag til kr. 1 300 000,-  Av rapporten fremgår også 
enkelte vurderinger av bygningens tekniske tilstand. 
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Status pr. dato er at boligen ikke kan leies ut uten at det først blir gjennomført en tilfredsstillende 
renovering.  Det fremstår da 2 valg.  
1 Renovering gjennomføres til antatt kostnad i størrelsesorden ca. kr. 1 200 000,- 
2 Boligen legges ut for salg med prisforlangende ihht tilstandsrapport/verditakst i den tilstand        
den befinner seg. 
Dyrøy kommune solgte i perioden 2014-2015  6 frittliggende eneboliger.  Flere av disse ble 
oppført på 70-tallet, 1 på 90-tallet og 1 i 2008.  De 2 sistnevnte ble solgt for hhv kr. 1,1 mill  
og 850 000,-  Gjennomsnittelig salgspris for de øvrige boligene var ca. kr. 450 000,- 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Med bakgrunn i de økonomiske utfordringer Dyrøy kommune står overfor i kommende år ift 
både drift, investeringer i boligutbygging (IS Utleiebygget), omsorgsboliger, renovering og 
utbygging av Dyrøy-pleie og omsorgssenter, bygging av ny brannstasjon og den vedtatte 
hovedplan for vann må det foretas stramme prioritering.  Rådmannen er derfor av den oppfatning 
at Presteboligen bør selges.  Evt. avhending av kommunal eiendom skal behandles av 
kommunestyret 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen gis i oppdrag å forestå salg av eiendommen Ringveien 20.  Eiendommen legges ut 
for salg på åpent marked. Dersom det oppnås salgspris ihht verditakst på  minimum kr. 
1 300 000,- gis rådmannen i oppdrag å selge boligen. 
 
Dersom boligen ikke er solgt innen 30. august 2019 femmer rådmannen ny sak til FS/KS der bes 
om bevilgning til renovering av eiendommen. 
 

Ordførers innstilling: 
Som rådmannens 
 
 
 
Renovering/salg av Presteboligen 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
Kjell Sverre Myrvoll fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes i påvente av rekrutering av prest. 
 
 
Forslag til vedtak fra Kjell Sverre Myrvoll. Enst. vedtatt. 
  
Trine Nygård fratrer møte kl. 13:45. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
Saken utsettes i påvente av rekrutering av prest. 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2018/934 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 29.04.2019 

 

 
Saksframlegg 

Dyrøy kommune – vertskommune for ny kompetanseenhet Pleie og omsorg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 44/19 09.05.2019 
Kommunestyret 31/19 13.06.2019 

 

Vedlegg 
1 Invitasjon deltakelse kompetansesenter 
2 Om Løkta 
3 LØKTA handlingsplan 2019 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommune tar på seg vertskommunerollen med utgangspunkt i kommunelovens §20 

(01.01.2020), for et interkommunalt kompetansesenter for Pleie- og omsorgssektoren i 
regionen. Dette i henhold til beskrevet faglig og økonomisk skisse i invitasjonsbrev. Det 
opprettes et samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms (USHT) 
for å styrke faglig og økonomisk fundament.  
 

2. Dyrøy kommune setter et tak på utgifter på kr 60 000,- pr år for deltakelse. Utgiftene posteres 
ansvar 371- Sykehjemmet.  
 

3. Det forutsettes likelydende vedtak i alle kommunene med individuell makspris. Når endelig 
oversikt over deltakerkommuner foreligger, gjør Dyrøy kommune en ny beregning i forhold til 
økonomi. Dersom utgiftene er innenfor vedtatt maksimumskostnad, starter arbeidet med 
samarbeidsavtaler som vedtas endelig i den enkelte kommune. 

 

 
Dyrøy kommune - Vertskommune for ny kompetanseenhet Pleie og 
omsorg 
 
Behandling i Formannskapet – 09.05.2019:  
 
 
 
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 09.05.2019  
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1.Dyrøy kommune tar på seg vertskommunerollen med utgangspunkt i kommunelovens §20 
(01.01.2020), for et interkommunalt kompetansesenter for Pleie- og omsorgssektoren i regionen. Dette i 
henhold til beskrevet faglig og økonomisk skisse i invitasjonsbrev. Det opprettes et samarbeid med 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms (USHT) for å styrke faglig og økonomisk 
fundament.  
  
2.Dyrøy kommune setter et tak på utgifter på kr 60 000,- pr år for deltakelse. Utgiftene posteres ansvar 
371- Sykehjemmet.  
  
3.Det forutsettes likelydende vedtak i alle kommunene med individuell makspris. Når endelig oversikt 
over deltakerkommuner foreligger, gjør Dyrøy kommune en ny beregning i forhold til økonomi. Dersom 
utgiftene er innenfor vedtatt maksimumskostnad, starter arbeidet med samarbeidsavtaler som vedtas 
endelig i den enkelte kommune. 
 
 

Kort sammendrag 
Med bakgrunn i helsepersonelloven §4 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten §6, stilles det krav til faglig oppdatering og ajourholdt oversikt over regelverk, 
veiledere og retningslinjer for virksomheten. 
Flere av disse oppgavene har siden 2005 vært satt i system gjennom den interkommunale 
kvalitetsutviklingsenheten LØKTA. 
LØKTA opphører å eksistere fra 01.01.2020, etter vedtak i regionrådet 05.04.19. Årsaken til 
dette er at den nye Senja kommune ønsker å implementere funksjonen i egen organisasjon. De 
gjenværende kommunene; Dyrøy, Sørreisa, Målselv og Bardu står dermed uten dette tilbudet fra 
årsskiftet.  
Administrasjonen ser en mulighet til å kunne involvere flere kommuner i et nytt samarbeid, i 
tillegg melder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester seg som aktør. Invitasjon til 
kommunene er sendt ut. 
 

Saksutredning 
Helsepersonell i kommunene har gitt uttrykk for at LØKTA har en viktig funksjon for å ivareta 
kompetanseheving og utvikling innen helse, pleie- og omsorg, samt tjenester for personer med 
psykisk utviklingshemming.  
Den jobben som i dag gjøres av LØKTA bør føres videre av kommunene allerede fra starten av 
2020. Kommunene kan nå beslutte om en slik funksjon skal videreføres og hvordan den 
eventuelt kan organiseres. For å sikre ivaretakelse tjenestene, bør en ny organisasjon være klar til 
aksjon i januar 2020. Oppstart med forberedelser og ansettelse allerede høsten 2019, er realistisk 
med midler fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).   
 
Forslag til gjennomføring 
Dyrøy kommune inviterer til vertskommunesamarbeid (ny kommunelov §20) rundt et nytt 
kompetansesenter. Vi vil ta opp tråden etter Løkta på følgende måte:  
 

 Dyrøy kommune er vertskommune for kompetansesenteret. I dette inngår kontorer, IT, 
forsamlingslokaler og arbeidsgiveransvar. 

 Det startes med en hel stilling. Denne bør ha en administrativ funksjon i tillegg til å jobbe 
prosjektrettet.  

  På sikt, når prosjekt satsninger etableres bør det være to hele stillingshjemler i arbeid, 
enten prosjekt relatert, eller tema orientert.  

 Vi har gått i dialog med USHT–Troms slik at kompetansesenteret også kan ha en 
satelittfunksjon i forhold til dem. Med dette vil det følge noe finansiering.  
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 De ansatte vil kunne være en faglig del av USHT i forhold til fagsamlinger og strategisk 
arbeid, de vil kunne ha de 7 kommunene som sitt arbeidsområde. 

 Det oppnevnes en styringsgruppe bestående av ledere fra hver av deltakerkommunene 
som har beslutningsansvar for satsninger det skal arbeides med.  

 Prosesser og nettverk som er i gang i kommunene videreføres, nye kommuner 
implementeres i satsingen. 

 Gjennomføring vil i stor grad kunne organiseres som i dag, men styringsgruppen bør lage 
egen strategi for metodikk. Her vil også USHT kunne være en solid støttespiller og 
veileder.  
 

Økonomi 
Selv om strukturen endres vil man kunne finansiere ordningen som tidligere. I vårt forslag legges 
eksisterende tilskudd fra kommunene til grunn; kr 970 000,-/år men vi reduserer driftsutgiftene. 
Egenandelen har generert prosjektmidler slik at to hele stillingshjemler har vært i funksjon.  
Ved å drifte i Dyrøy vil noen elementer innen drift bli billigere, herunder leie av 
forsamlingslokale, kontorer og diverse tjenestekjøp. Det er derfor naturlig å redusere den totale 
egenandelen noe. Dette betinger også at tiltaket blir en satellitt av USHT.  
 
For å sikre at vi får til to hele stillinger i tiltaket vil et utgangspunkt være at kommunene skyter 
inn 650 000,-  per år. I tillegg regnes det inn deltakelse fra USHT på 1/3 av kommunenes innsats. 
Vi ender da opp med et totalt grunnbeløp på ca. kr 866 000,-. Den enkelte kommunes kostnad vil 
være avhengig av antall deltakerkommuner. I tillegg til Dyrøy, Sørreisa, Bardu og Målselv, 
inviteres Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen. Noen ulike variasjoner er presentert i 
tabellene 3-6. 
 
 
 
 
Vi har fått tydelige signaler fra USHT om at de ønsker være med på å finansiere tiltaket, på 
varig basis, dersom kompetansesenteret blir en satellitt i USHT. Omfanget vil avhenge av hvor 
mange kommuner som blir med på dette. Dette vil kunne styrke finansieringen ytterligere med 
årlig tilskudd tilsvarende 1/3 av det kommunene skyter inn. Forventet tilskudd til drift er derfor 
lagt inn i tabellene. 
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Egenandelene er stipulert ut i fra en fordeling på 20/80, der 20% er fast, resten basert på 
innbyggertallet. 
 
Videre forløp 
Ut i fra deltakergrunnlaget settes det opp en endelig kostnadsoversikt med forslag til avtaler 
mellom kommunene. Disse avtalene vedtas i kommunene. Avtale med USHT gjøres direkte med 
vertskommunen, men inngår som en del av satsningen.  
Dersom oppstart, vil det fra høsten 2019 ansettes en leder, denne vil få oppdraget med å re-
strukturere nettverk, kartlegge hvilke satsninger som er igangsatt og eventuelt videreføre disse.  
Neste oppgave vil være å registrere behov og nye satsningsområder for så å skaffe midler til 
disse. Avhengig av prosjekt midler, vil da tjenesten styrkes etter behov og muligheter i 2020.  
Driften vil muliggjøre både kortere og lengre engasjementer innenfor de forskjellige 
satsningsområdene. 
  
For å få til kontinuitet i eksisterende arbeid, bør vi ha en ansatt på plass høsten 2019. 
Administrasjonen legger frem følgende forslag i Dyrøy formannskap 11. mai til politisk 
behandling: 
 

Administrasjonens vurdering 
Tiltaket forankres i Dyrøy kommunes samfunnsplan der kapittel 3.4 eksplisitt beskriver tiltak for 
å nå målene om gode tjenester innen helse. Blant annet finner vi følgende tiltak: 
  

• Videre oppbygging av eksisterende tjenester, og kompetanseheving innenfor dette  
• Utvikling av nye tjenestetilbud 
• Flytting av oppgaver fra spesialhelsetjenesten  
• Samordning av ressurser  
• Rekruttering av kompetansestillinger 
• Velfungerende interkommunalt samarbeid og regionale nettverk. 
 

Som satellitt for USHT vil tiltaket styrkes både faglig og økonomisk. Deres samfunnsoppdrag 
som er likelydende med våre behov løses gjennom dette samarbeidet. 
Kompetansearbeidsplassene vil også skape positive ringvirkninger i organisasjonen. I tillegg er 
det mulig for dem å samarbeide med Nordavind utvikling ved behov. 
 
For alle kommunene som deltar vil tiltaket kunne imøtekomme mange av de krav som stilles til 
kommunene i forhold til faglig oppdatering og utvikling.  
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Dyrøy kommune   
Den lærende kommune 
 

 

  

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

Til kommunene 

Sørreisa, Målselv, Bardu, Salangen, Ibestad, Lavangen og Gratangen 

 

 Invitasjon til samarbeid rundt kompetanseheving innen Helse og omsorg 

Under etablering av nye Senja kommune, er avtalene rundt interkommunalt samarbeid fra 
Lenvik sin side sagt opp. Noen samarbeid vil nok fortsette i annen utforming, men det som nå er 
klart, etter vedtak i Regionrådet 05.04.19, er at LØKTA opphører å eksistere fra 01.01.2020.  

Helsepersonell i kommunene har gitt uttrykk for at LØKTA har en viktig funksjon for å ivareta 
kompetanseheving og utvikling innen helse, pleie- og omsorg, samt tjenester for personer med 
psykisk utviklingshemming.  

Den jobben som i dag gjøres av LØKTA bør føres videre av kommunene allerede fra starten av 2020. 
Kommunene kan nå beslutte om en slik funksjon skal videreføres og hvordan den eventuelt kan 
organiseres. For å sikre ivaretakelse tjenestene, bør en ny organisasjon være klar til aksjon i januar 
2020. Oppstart med forberedelser og ansettelse allerede høsten 2019, er realistisk med midler fra 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).   

Forslag til gjennomføring 

Dyrøy kommune inviterer til vertskommunesamarbeid (ny kommunelov §20) rundt et nytt 
kompetansesenter. Vi vil ta opp tråden etter Løkta på følgende måte:  

 Dyrøy kommune er vertskommune for kompetansesenteret. I dette inngår kontorer, 
IT, forsamlingslokaler og arbeidsgiveransvar. 

 Det startes med en hel stilling. Denne bør ha en administrativ funksjon i tillegg til å 
jobbe prosjektrettet.  

  På sikt, når prosjekt satsninger etableres bør det være to hele stillingshjemler i 
arbeid, enten prosjekt relatert, eller tema orientert.  

 Vi har gått i dialog med USHT–Troms slik at kompetansesenteret også kan ha en 
satelittfunksjon i forhold til dem. Med dette vil det følge noe finansiering.  

 De ansatte vil kunne være en faglig del av USHT i forhold til fagsamlinger og 
strategisk arbeid, de vil kunne ha de 7 kommunene som sitt arbeidsområde. 

 Det oppnevnes en styringsgruppe bestående av ledere fra hver av de 7 kommunene 
som har beslutningsansvar for satsninger som skal arbeides med.  

 Prosesser og nettverk som er i gang i kommunene videreføres, nye kommuner 
implementeres i satsingen. 

 Gjennomføring vil i stor grad kunne organiseres som i dag, men styringsgruppen bør 
lage egen strategi for metodikk. Her vil også USHT kunne være en solid støttespiller 
og veileder.  
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Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

Økonomi 

Selv om strukturen endres vil man kunne finansiere ordningen som tidligere. I vårt forslag legges 
eksisterende tilskudd fra kommunene til grunn; kr 970 000,-/år men vi reduserer driftsutgiftene. 
Egenandelen har generert prosjektmidler slik at to hele stillingshjemler har vært i funksjon.  

Ved å drifte i Dyrøy vil noen elementer innen drift bli billigere, herunder leie av forsamlingslokale, 
kontorer og diverse tjenestekjøp. Det er derfor naturlig å redusere den totale egenandelen noe. 
Dette betinger at tiltaket blir en satellitt av USHT.  

For å sikre at vi får til to hele stillinger i tiltaket vil et utgangspunkt der kommunene skyter inn 650 
000,-  per år. I tillegg regnes det inn deltakelse fra USHT på 1/3 av kommunenes innsats. Vi ender da 
opp med et totalt grunnbeløp på ca. kr 866 000,-. Den enkelte kommunes kostnad vil være avhengig 
av antall deltakerkommuner. I tillegg til Dyrøy, Sørreisa, Bardu og Målselv, inviteres Ibestad, 
Salangen, Lavangen og Gratangen. Noen ulike variasjoner er presentert i tabellene 3-6. 

Vi har fått tydelige signaler fra USHT om at de ønsker være med på å finansiere tiltaket, på varig 
basis, dersom kompetansesenteret blir en satellitt i USHT. Omfanget vil avhenge av hvor mange 
kommuner som blir med på dette. Dette vil kunne styrke finansieringen ytterligere med årlig tilskudd 
tilsvarende 1/3 av det kommunene skyter inn. Forventet tilskudd til drift er derfor lagt inn i tabellene. 

 

Egenandelene er stipulert ut i fra en fordeling på 20/80, der 20% er fast, resten basert på 
innbyggertallet. 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

Videre forløp 

Ut i fra deltakergrunnlaget settes det opp en endelig kostnadsoversikt med forslag til avtaler mellom 
kommunene. Disse avtalene vedtas i kommunene. Avtale med USHT gjøres direkte med 
vertskommunen, men inngår som en del av satsningen.  

Dersom oppstart, vil det fra høsten 2019 ansettes en leder, denne vil få oppdraget med å re-
strukturere nettverk, kartlegge hvilke satsninger som er igangsatt og eventuelt videreføre disse.  

Neste oppgave vil være å registrere behov og nye satsningsområder for så å skaffe midler til disse. 
Avhengig av prosjekt midler, vil da tjenesten styrkes etter behov og muligheter i 2020.  

Driften vil muliggjøre både kortere og lengre engasjementer innenfor de forskjellige 
satsningsområdene.  

Vedlagte bakgrunnsinformasjon og handlingsplan for 2019 beskriver noe utdypende hvilke områder 
en slik utviklingsenhet bør dekke.   

 

Dyrøy kommune ønsker tilbakemelding på om dette samarbeidet er aktuelt for deres kommune 
Innen utgangen av mai 2019. På denne måten vil vi kunne lage et grunnlag for kommunestyrene til 
junimøtet. 

 For å få til kontinuitet i eksisterende arbeid, bør vi ha en ansatt på plass høsten 2019. 

Administrasjonen legger frem følgende forslag i Dyrøy formannskap 11. mai til politisk behandling: 

 

Forslag til vedtak i Dyrøy: 

1. Dyrøy kommune tar på seg vertskommunerollen med utgangspunkt i kommunelovens §20 
(01.01.2020), for et interkommunalt kompetansesenter for Pleie- og omsorgssektoren i 
regionen. Dette i henhold til beskrevet faglig og økonomisk skisse i invitasjonsbrev. Det 
opprettes et samarbeid med USHT for å styrke faglig og økonomisk fundament.  
 

2. Dyrøy kommune setter et tak på utgifter på kr 60 000,- pr år for deltakelse. Utgiftene 
posteres ansvar 371- Sykehjemmet.  
 

3. Det forutsettes likelydende vedtak i alle kommunene med individuell makspris. Når endelig 
oversikt over deltakerkommuner foreligger, gjør Dyrøy kommune en ny beregning i forhold 
til økonomi. Dersom utgiftene er innenfor vedtatt maksimumskostnad, starter arbeidet med 
samarbeidsavtaler som vedtas endelig i den enkelte kommune. 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

Forslag til felles vedtak i kommunene:  
 

1. XX kommune slutter seg til deltakelse i et nytt interkommunalt kompetansesenter for Pleie 
og omsorg. Tjenesten organiseres etter ny kommunelov § 20. Dette i henhold til beskrevet 
faglig og økonomisk skisse i invitasjonsbrev. Det opprettes et samarbeid med USHT for å 
styrke faglig og økonomisk fundament.  
 

2. XX kommune setter et tak på utgifter på kr (hent fra tabell 3, evt med 10 % buffer). Utgiftene 
posteres XX 
 

3. Det forutsettes likelydende vedtak i alle kommunene med individuell makspris. Når endelig 
oversikt over deltakerkommuner foreligger, gjør Dyrøy kommune en ny beregning i forhold 
til økonomi. Dersom utgiftene er innenfor vedtatt maksimumskostnad, starter arbeidet med 
samarbeidsavtaler som vedtas endelig i den enkelte kommune. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MVH 

Karl Johan Olsen 

Kommunalsjef Helse og omsorg 

Dyrøy Kommune
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Grunnleggende informasjon om LØKTA 

Historie 
Gjennom flere år har Løkta koordinert kvalitetsutviklingsarbeidet gjennom en felles forståelse av 
behovet for kvalitetsutvikling i helse og omsorgstjenesten i de åtte kommunene i Midt-Troms. Løkta 
har samlet fagfolk til nettverkssamlinger, fagkurs og kompetansedeling.  
Allerede ved årtusenskiftet var det et samarbeid mellom kommunene i det som nå er Løkta sitt eldste 
nettverk, Saksbehandling og dokumentasjon. Gjennom dette samarbeidet så en behovet for å jobbe 
sammen om flere områder, og Løkta ble startet som et prøveprosjekt i 2005 og fortsatte som fast 
etablert enhet fra 2008. 
 
Målgruppe 
Helse- og sosialpersonell, Politisk og administrativ ledelse, Helse og sosialadministrasjon, Pårørende, 
brukerorganisasjoner, pasienter og brukere. 
 
Organisering  
Arbeidsgiver: Regionråd (RR) 
Styringsgruppe: Administrasjonsrådet (AR) 
Kommunene prioriterer satsningsområder sammen med LØKTA gjennom prosjektstyringsgruppe der 
ledere fra hver kommune inngår. 
 
Nettverksarbeid 
Arbeidsformen i denne organiseringen er i stor grad basert på nettverk. Det ligger noen utfordringer i 
denne, men mest muligheter. Det kan kort oppsummeres slik:  
 

 Utfordringer: 
o Tilrettelegge for at kommunene kan delta, samt det å få kommunene til å prioritere 

deltakelse kommunene. 
o Tilstrekkelig finansiering fra eksterne  
o Implementering av tillært stoff, i dette også ansvarlig gjøre kommuner/ansatte 

 
 Muligheter: 

o Satsinger som er nasjonale kan organiseres greit inn i nettverkene  
o Anskaffelser av ekstern finansiering i fellesskap 
o Styrket fagkompetanse, felles fagplattform  
o Styrket samhandlingskompetanse 
o Styrket trygghet, stolthet og faglig identitet  
o Styrket fagkunnskap skaper gode holdninger 
o Spredning av felles verdier 
o Gjensidig påvirkning gir nye ideer, nytenkning og endringsvillighet 
o Skaper et større fagmiljø utover egne kommunegrenser som igjen påvirker positivt i 

forhold til stabilitet og rekruttering 
o Et nettverk gir styrke og tyngde som samarbeids – og høringspartner 

 

 Erfaringer: 
o Deltagelse både fra ansatte og ledere i forhold til implementeringen 
o Effekt over tid med kursrekker kontra enkeltstående kurs (oppfølgingseffekt) 
o Behovene som dekkes må være avdekket via kartlegginger, evalueringer eller sentrale 

krav som tilsyn e.l. 
o Kvalitet framfor kvantitet i forhold til tiltak/arrangementer. 
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Økonomi 
Slik LØKTA er organisert nå, beløper kommunenes egenandel seg til 970 000,- pr år. 
Prosjektinntekter har de siste årene beløpt seg til rundt det dobbelte med årlige variasjoner. Dette 
medfører at kommunene får en overordnet stabil prosjektorganisering, der ressurser for drift er 
tilgjengelig samt at nødvendige kompetanse leies inn på midlertidige prosjektkontrakter ved behov. 
 
 
 
 
Fremtiden 
Den nye senjakommunen kommer ikke til å være med i en fortsettelse av LØKTA som en 
interkommunal tjeneste. Senja kommunen kommer til å implementere denne type utviklingsarbeid i 
egen organisasjon og har gitt signaler om at de kan være villige til å selge tjenester til omlandet. 
 
Dette betyr at de fire kommunene som står igjen har tre muligheter: 
 

1. Implementere utviklingsarbeid i egen organisasjon.  
2. Kjøpe tjenester fra Senja kommune.  
3. Videreføre interkommunalt kompetanseheving/utviklingsarbeid som arbeidsform i de fire 

kommunene Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy. Det vil være naturlig å invitere Salangen, 
Lavangen, Ibestad og Gratangen til et slikt samarbeid.  

 

Dyrøy kommune har utarbeidet et forslag med utgangspunkt i alternativ 3. Målet er å etablere en 
kompetanseutviklingsenhet for kommunene, der arbeidsformen til LØKTA kan videreføres.  
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Handlingsplan LØKTA 2019 

Nettverksarbeid 
Vi fortsetter arbeidet i de nettverkene som er opprettet.  

Kompetanseprogram i Saksbehandling og dokumentasjonsnettverket: 

- Lederutdanning 

- Velferdsteknologi konferanse  

- IKT-forum/Dokumentasjon av helsehjelp – to-tre samlinger 

- Ressursgruppemøter 2 stk 

- fagdag 

Kompetanseprogram i Geriatrinettverket 

- ABC eldreomsorg høst 2019 ( evt oppstart mai/juni) 

- Hverdagsrehabilitering – to seminar 

- Rehabilitering, koordinerende enheter og individuel plan 

- Ressursgruppemøter 2 stk 

- Demensnettverk: en fagdag og en møtedag 

Kompetanseprogram Psykisk helse og rus nettverket 

- Rusforum med fagdager 3 stk. Her vil vi tenke bredt ift 

helsestasjon, psykisk helse, barnevern, flyktningtjeneste, SPHMT, skole, barnehage, 

NAV 

- Videre arbeide med FACT-forprosjekt (overføring av midler fra 

2018)  

- Økt kompetanse psykisk helse og rus, samhandling barn og unge 

- Ressursgruppemøter 2 stk 

Kompetanseprogram i Nettverk for tjenesten for psykisk utviklingshemmede 

- Prosjekt: «kompetanse og tjenesteutvikling gjennom aktiv 

deltagelse og nettverksbygging.  

- Inneholder også «Mitt livs ABC». 

- Ressursgruppemøter 4 stk (er også arbeidsgruppe til prosjekt) 

Kompetanseprogram i Nettverk lindrende behandling 

- Ressursgruppemøter 2 stk  

 

Læring og mestring 
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- Fortsatt 10 % koordinering 

- Nettverket for de lokale frisklivssentralene 

- Delta i fylkesnettverket for læring og mestring. LØKTA innehar lederrollen dette året. 

- Kurs i helsepedagogikk 

- Tematimer i frisklivsentralene 

Velferdsteknologi  

- Konferanse vår 2019 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1139 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 27.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Revidert samarbeidsavtale NAV-kontor 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 57/19 05.06.2019 
Kommunestyret 32/19 13.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Revidert samarbeidsavtale NAV-kontor 
 
Behandling i Formannskapet – 05.06.2019:  
 
 
 
Kommunalsjef oppvekst og kompetanse orienterte. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 05.06.2019  
 
1. Revidert samarbeidsavtale for NAV vedtas. 
2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til administrasjonssjefen i 
vertskommunen, jfr kommuneloven § 28-1 b nr 3. 
 
 

1. Revidert samarbeidsavtale for NAV vedtas. 
2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

administrasjonssjefen i vertskommunen, jfr kommuneloven § 28-1 b nr 3.  
 

Sammendrag 
Kommunestyrene i samarbeidskommunene har tidligere behandlet sak angående etableringen av felles 
NAV kontor. I Dyrøy ble denne saken behandlet 18.12.18. 
 
I prosessen etter kommunestyrenes vedtak, er det avklart at det foreligger et behov for en redaksjonell 
endring i samarbeidsavtalens punkt 3. Delegasjon og kontroll, samt i avtalens punkt 6.4 Ikrafttredelse.  
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Saksutredning 
Samarbeidsavtalen er en avtale som regulerer de kommunale tjenestene i NAV, samt forhold mellom 
kommunene. I arbeidet med hovedprosjektet er det reist problemstillinger knyttet til åpningstid, 
tilstedeværelse med mer. Disse spørsmålene berører hele kontoret med både den kommunale og den statlige 
delen. Forholdet mellom kommunene og staten er regulert i partnerskapsavtalen og ikke i vedlagte 
samarbeidsavtale. 
 
Samarbeidsavtalens punkt 3 inneholdt tidligere 14 konkrete lovhjemler som ble delegert. I ettertid viser det 
seg å være mer hensiktsmessig å kun vise til den overordnede loven og ikke samtlige underpunkter med 
paragrafer. I den justerte samarbeidsavtalen er derfor opplistingen av samtlige underparagrafer fjernet. 
Følgende tekst er satt inn som erstatning:  
 
Myndighet til å treffe enkeltvedtak om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i Lov om sosiale tjenester 
i arbeids- og velferdsforvaltningen, jf. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 13, 2. ledd.  
 
Denne redaksjonelle justeringen innebærer ingen praktiske endringer, men sikrer at delegasjonene følger 
mindre justeringer i loven.  
 
Avtalens punkt 6.4 Ikrafttredelse er endret fra følgende tekst:  
 

Avtalen trer I kraft 1.1.2019 eller så snart det er praktisk mulig.  
 
Følgende endring:  
 Avtalen trer i kraft 1.10.2019, eller senest ved kontorets formelle åpning.  
 

Administrasjonens vurdering 
Avtalens behov for revidering følger av utredningen. For Dyrøys del har et uavklart moment vært 
tilstedeværelse i Dyrøy. I vedlegget som er en overordnet skisse for brukerrettede tjenester, vises det til at 
åpningstid i vertskommunen vil være to timer to ganger i uka, mens i Dyrøy blir det to timer en gang i 
uka. Lavangen vil ikke ha åpent kontor i følge denne skissen.  
 
Åpningstid kunne vært en del av avtalen, men det er utfordrende å låse et slikt moment i en avtale da 
behov vil kunne endres i ulike retninger. Det forutsettes imidlertid fra Dyrøys side at den overordnede 
skissen legges til grunn for tilstedeværelse i Dyrøy kommune. I så måte bør Dyrøy kommune tilslutte seg 
avtalen som er fremlagt.   
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OVERORDNET SKISSE FOR ORGANISERING AV BRUKERRETTEDE 
TJENESTER FRA NAV LAVANGEN, SALANGEN OG DYRØY 
Behandlet i prosjektgruppa 24. april 2019 
 
Innledning 
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) ble i sin tid etablert for å få en helhetlig 
forvaltning som skal få flere i arbeid og færre på stønad. Dette fremgår av 
formålsparagrafene både i arbeids- og velferdsloven og sosialtjenesteloven. Dette 
formålet danner bakteppet for hvordan man ønsker å organisere NAV-kontorets 
tjenester. 
 
Intern organisering 
NAV-kontoret organiseres i to team. Begge teamene følger opp brukere som står 
utenfor arbeid og har, eller bør ha, arbeid som mål. Ett av teamene har ansvaret for 
oppfølging av brukere opp til 30 år, det andre følger opp brukere over 30 år. Hvert av 
teamene har en teamkoordinator. Den enkelte veileder har ansvar for oppfølging av 
disse brukerne i hovedsak uavhengig av hvilke ytelser brukeren har, samt 
saksbehandle og fatte vedtak der NAV-kontoret har vedtaksmyndighet. 
 
Unntak: 
 Sykmeldte under 30 år med arbeidsgiver følges opp av teamet som følger opp 

brukere over 30 år. 
 En veileder fra hvert av teamene har ansvar for oppgaver etter sosialtjenestelovens 

§ 17 (råd og veiledning), § 27 (midlertidig botilbud) og økonomisk forvaltning.  
 Det vurderes senere om markedsarbeid (generell oppsøkende bedriftskontakt) skal 

spesialiseres. 
 
Oppgavefordeling og antall veiledere i hvert av teamene, avgjøres etter nærmere 
kartlegging av brukernes alderssammensetning og bistandsbehov, samt erfaring fra 
andre kontor.  
 
Organisering av brukermøtene 
Kommunikasjon og samhandling mellom veileder i NAV og samarbeidspartnere 
foregår i økende grad digitalt. Det samme gjelder kommunikasjon med brukere 
(enkeltbrukere og arbeidsgivere). Denne utviklingen forventes å skyte fart de 
kommende årene og vil være en utvikling NAV skal ligge i teten på.  
 
Det legges opp til at dialogmøter med arbeidsgivere/sykmeldte ansatte gjennomføres 
på arbeidsplassen. Oppfølging av brukere som er i tiltak gjennomføres som hovedregel 
hos tiltaksarrangør. Der det er fysiske møter med brukere og lege gjennomføres møtet 
i den enkelte kommune. Avtalt oppfølgingsmøter kan gjennomføres i Dyrøy/Lavangen 
for brukere som ikke kan komme seg til kontoret på Sjøvegan, og hvor møtet ikke 
bør/kan gjennomføres digitalt.  
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2  

Drop-in henvendelser 
Med bakgrunn i registrerte besøk og erfaring fra flere kontor i Troms og Finnmark 
settes åpningstiden i kontoret til 2 timer 2 dager i uka.  
 
Spesielt for Dyrøy 
Dyrøy kommunestyre har ved behandling av vertskommuneavtalen vedtatt at det skal 
være en form for tilstedeværelse i Dyrøy. Ut over ovenstående tilstedeværelse holdes 
det åpent for drop-in henvendelser 2 timer en dag i uka. Det forutsettes at Dyrøy 
kommune vederlagsfritt stiller lokaler og utstyr til disposisjon. Lokalene må tilfredsstille 
«Minimumsstandard med krav til fysisk utforming og sikring av NAV-kontor».  
 

oooOOOooo 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/445 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 03.06.2019 

 

 
Saksframlegg 

Bærekraftig besøksforvaltning 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 33/19 13.06.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Regionale planer bærekraftig besøksforvaltning 27.5.2019 
2 Vedlegg 1 - kartlegging 
3 Vedlegg 2 - avfall- og toalettløsninger 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret i Dyrøy kommune har behandlet regionale planer for Parkeringsplasser, 

informasjonstavler, toalett og avfallshåndtering i Midt-Troms, regional plan for felles 
skilting, stimerking og løypeplaner i Midt-Troms og modell for et regionalt «parkvesen» i 
Midt-Troms 2019 -2027 i møte den 13.06 19. 
 

2. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslaget til regionale planer for Midt-Troms 
2019-2027. 
 

3. Kommunestyret slutter seg til søknad fra Midt-Troms regionråd om finansiering av 
«Bærekraftig infrastruktur» til Troms Fylkeskommune. 

 

Kort sammendrag 
Det vises til Regional næringsplan for Midt-Troms som er vedtatt i alle kommuner i Midt-Troms 
våren 2018, Regionrådets behandling 29.1.2018 i sak 5/2018, der regionen samlet søkte på 
forprosjekt «Bærekraftig besøksforvaltning» som en del av oppfølgingen og konkretiseringen av 
Regional næringsplan.  
 

Saksutredning 

Bakgrunn 
Troms fylkeskommune utlyste våren 2018 midler til et forprosjekt kalt «Bærekraftig 
besøksforvaltning». Bakgrunnen for utlysningen var at Troms har utfordringer knyttet til 
besøksforvaltning, og det er skissert behov både fra reiselivsnæringen og fra berørte kommuner 
om utbedringer av parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, informasjonstavler, toaletter, 
avfallshåndtering mm. Stadig økende grad av turiststrømmer i Troms gjør at flere steder og 
lokalsamfunn berøres negativt som en følge av at det i for liten grad er tilrettelagt for slike 
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turiststrømmer. Forsøpling, ekskrementer i naturen, parkering langs trange veier mm er direkte 
konsekvenser av dette. 
 
I Midt-Troms er denne problemstillingen godt kjent, og utlysningen av forprosjektet var derfor 
intressant for regionen. Gjennom arbeidet med regional næringsplan for Midt-Troms og gjennom 
samarbeid med kommuner og reiselivsbedrifter i hele regionen har man fått god kjennskap til 
behovene, og hvordan man gjennom strukturert og planmessig arbeid kan finne gode felles 
løsninger for hele regionen. Det er en god forståelse av behovene i reiselivet og kommune, og 
god forståelse av de samfunnsmessige strukturer og mulige samarbeidspartnere og ressurs-
personer i dette arbeidet.  
 
I Regional Næringsplan for Midt-Troms er det skissert behov både fra reiselivsnæring og fra 
berørte kommuner om bedre parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, informasjonstavler, 
toaletter, avfallshåndtering mm. I kapittel 9 i planen, side 46-53 omtales reiseliv i Midt-Troms. 
På side 54-57 er regionale tiltak beskrevet, og tiltak nr. 4 omhandler prosjektet «Bærekraftig 
besøksforvaltning». Det finnes flere eksempler i regionen på lokalsamfunn som berøres negativt 
av økt turisme. Regionen er ikke godt nok tilrettelagt for så mange besøkende, og det er i dag 
erkjente utfordringer i flere områder. Dette er bakgrunnen for at regionen nå ønsker å ta et større 
helhetlig grep, og jobbe systematisk og langsiktig med bærekraftig besøksforvaltning.   
 
Midt-Troms regionråd, forankret hos de 8 kommuner i Midt-Troms, fikk med bakgrunn av sin 
søknad tildelt midler for å kartlegge de utfordringene som Midt-Troms har knyttet til besøks-
forvaltning, samt å utarbeide regionale planer. Forprosjektet skal lede til utarbeidelse av 
regionale planer som skal danne grunnlaget for en hovedprosjektsøknad med tiltaksplan, 
igjennom ordningen «Bærekraftig infrastruktur» fra fylkeskommunen, der de foreslåtte tiltak 
skal gjennomføres. 
 
«Bærekraftig besøksforvaltning» kan tolkes ulikt. Prosjektets utlysningstekst beskriver 
utfordringer knyttet til en økt tilstrømming av turister både langs veien, på fjellet og ellers i 
naturen, og stiller spørsmål til hvordan disse utfordringene kan løses. Det er et mål at reiselivs-
næringen fortsatt kan vokse, men det er viktig at vi tar styringen over denne utviklingen med å 
tilrettelegge på de steder vi ønsker at besøkende skal bevege seg. Utviklingen må også ta hensyn 
til lokalbefolkningen, natur og miljø, og dermed være bærekraftig. 
Vi har i prosjektet fokusert på infrastrukturen i vår region, og hvordan denne kan utbedres for at 
de nevnte utfordringene kan håndteres på en forsvarlig måte. Med infrastruktur menes her 
fysiske innretninger. 
Hovedmålet i prosjektet er å kartlegge behov og utarbeide felles regionale planer. Prosjektet skal 
levere på 5 delmål:  
 

1. Kartlegge plasser med behov for toalett og avfallshåndtering  
2. Utarbeide en regional plan for felles skilting  
3. Utarbeide en regional plan for felles stimerking  
4. Utarbeide en regional plan for parkeringsplasser og informasjonstavler  
5. Utvikle en modell for et regionalt «parkvesen»  

Alle fem delmål mener vi er viktig for å stå bedre rustet til å ta imot flere besøkende. 
Underveis i prosjektet har vi erfart at det er hensiktsmessig å gjøre noen endringer i delmålene. I 
delmål 1 har vi i tillegg til kartlegging av behov for toalett og avfallshåndtering lagt inn at vi skal 
kartlegge behov for parkeringsplasser og informasjonstavler. Dette henger sammen med delmål 
4 der vi skal utarbeide regional plan for parkeringsplasser og informasjonstavler. Vi har endret 
delmålene slik at vi i delmål 1 kartlegger og i delmål 4 utarbeider planer for de 4 elementene. 
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Videre har vi slått sammen delmål 2 og 3 slik at det blir utarbeidet én plan for skilting og 
stimerking. Disse elementene overlapper hverandre, og det er unaturlig å skille det i to ulike 
planer. 
 
Justerte delmål i prosjektet blir da som følger: 
 

1. Kartlegge plasser med behov for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 
informasjonstavler 

2. Utarbeide en regional plan for felles skilting, stimerking og løypeplaner 
3. Utarbeide en regional plan for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 

informasjonstavler  
4. Utvikle en modell for et regionalt «parkvesen»  

Det har vært sentralt å utvikle planer og modeller som skal være et godt verktøy for den enkelte 
kommune og også regionen overfor fylke, departement og bevilgende myndigheter. Plan og 
modell vil være dynamisk og dermed vil justeringer kunne se i løpet av planperioden.  
 
Modell for samhandling og involvering 
For å oppnå et best mulig grunnlag for beslutninger, er det viktig med involvering av riktige 
aktører. I prosjektet har vi derfor gått bredt ut både i kartleggingsprosessen, og i det videre 
arbeidet med å utarbeide planer. Kommunene, med næringssjefene i spissen, har vært viktige 
leverandører av behov. Flere av Midt-Troms kommunene hadde allerede gjort en del 
kartleggingsarbeid av behov for både toalettfasiliteter og avfallshåndtering, samt utfordringer 
rundt parkering, stimerking og skilting. Dette arbeidet har vi bygd videre på i prosjektet. God 
medvirkning og innspill fra alle 8 kommuner er innarbeidet.  
Statens Vegvesen har som vegeier bidratt med gode kart over eksisterende fasiliteter, og orientert 
om innholdet for driftskontraktene for vedlikehold, og hva mulighetsrommet i et framtidig 
parkvesen kan være. 
Senja Avfall utfører i dag en del av avfallshåndteringen og tømming av eksisterende toaletter. De 
sitter derfor på gode erfaringer med tanke på hva som fungerer av løsninger. Senja Avfall har 
bidratt til å finne alternative løsninger for avfall og toaletter, som dermed har dannet grunnlag for 
det kapitalbehovet som ligger i prosjektutførelsen. 
Midt-Troms Friluftsråd (MTFR) har deltatt i flere møter med sine innspill, og har spesielt vært 
opptatt av planene for felles skilting og stimerking. MTFR har siden 2016 jobbet med 
Turskiltprosjektet, der målet har vært å gjøre regionens turløyper mer tilgengelig og attraktiv for 
nye brukere gjennom skilting, informasjonstavler, turkort og friluftsporter. Vi kommer tilbake til 
dette i kapittelet om delmål 2.  
Visit Senja Region SA (VSR) har også bidratt med innspill i flere møter. VSR har i 2019 startet 
prosjektet «Senjaregionen som attraktivt og bærekraftig reisemål», ref. avsnittet «Andre 
prosjekter», og vi ser at det er flere overlappende tematikk i de ulike prosjektene, og har derfor 
hatt nytte av hverandre. 
Vi har også involvert vekstbedriftene i regionen (Mitra, Astafjord Vekst, Montar og 
Barduprodukter). Dette med tanke på funksjonen som regionalt parkvesen.  
Troms Fylkeskommune har deltatt i innspillsmøte tidlig i prosessen, og har bidratt med oversikt 
over mulige finansieringskilder. 

Vurderinger 
Midt-Troms er definert som én lokasjon, men i en reiselivskontekst har vi valgt å betrakte 
regionen som todelt; en ytre lokasjon knyttet til Senja, primært Nasjonal Turistvei, og en indre 
lokasjon i Indre Troms. Kartleggingen har vist at det er mest prekære behov i den ytre delen, der 
det følgelig er behov for brannslokking, mens det i den indre delen av regionen er fokus på 
forebyggende arbeid. 
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Kartleggingen av behov er avgrenset til å gjelde utfartsparkeringer, utfartsområder og 
startpunkter for turstier i regionen. Det er gjennomført en kartlegging av behov i alle 8 
kommuner. Hver enkelt kommune har kommet med sine innspill, enten via næringssjefer eller 
andre ansatte. I tillegg har vi mottatt innspill fra Ånderdalen Nasjonalpark. Kartleggingen har 
vært omfattende og tidkrevende, men arbeidet har vært viktig for å kunne utarbeide de regionale 
planene (delmål 3 og 4). Prosjektet har fokusert på å kartlegge behov for toalett, 
avfallshåndtering, parkeringsplasser og informasjonstavler. Noen kommuner har kommet lengre 
i kartleggingen enn andre, og i enkelte kommuner har det vært kartlagt vesentlig mer enn det 
dette prosjektet skal håndtere. Vi har valgt å ikke utelukke noe i oversikten som er utarbeidet, og 
vi vil tilgjengeliggjøre innsamlet data til de som eventuelt ønsker å bygge videre på det vi 
allerede har kartlagt.   
I kartleggingen har vi i tillegg til behovene for tilrettelegging, synliggjort hva som allerede er 
etablert av fasiliteter på de ulike lokasjonene. Oversikten viser derfor at det er en del som 
allerede er på plass. 
Det har kommet inn 118 innspill på lokasjoner med behov av ulik art. Ved 55 lokasjoner er det 
behov for toalett, og ved 52 lokasjoner trengs det avfallsløsninger. Videre er det kommet innspill 
på 31 lokasjoner med behov for utvidede eller nye parkeringsløsninger, og 26 lokasjoner der det 
er behov for nye informasjonstavler. Dette viser at behovet er enormt stort, og synliggjør at vi 
per i dag ikke er rigget for den økte trafikken vi har av besøkende gjennom hele året. 
 

1. Regional handlingsplan for parkeringsplasser, informasjonstavler, toalett og 
avfallshåndtering i Midt-Troms 

 
Målet med å utarbeide en regional plan er å ivareta og sikre ønsket infrastruktur i hele regionen, 
samt å styre utfartstrafikken mot ønskete områder. På den måten kanaliseres også besøkende bort 
fra steder det ikke er ønskelig med utfart. 
Planen omhandler de definerte behovene for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 
informasjonstavler. Kartleggingen viser et samlet behov i alle 8 kommuner for å investere og 
drifte 55 toaletter, 52 avfallsløsninger, 31 parkeringsplasser og 26 informasjonstavler. Det er 
også meldt inn behov for andre tiltak, men de er ikke omtalt her. Ved tilrettelegging av 
lokasjonene bør de andre behovene også vurderes samtidig. 
Etablering av alle foreslåtte tiltak vil være kostnadskrevende, både med tanke på investeringer og 
drift. Det har derfor vært nødvendig å gjøre en prioritering av tiltak. Hver enkelt kommune har 
gjort egne administrative prioriteringer innad i sin egen kommune, med utgangspunkt i egne 
planer. Fokuset har vært på å løse prekære utfordringer, prioritere pressområder og hyppig 
besøkte lokasjoner, samt minske faren for trafikkfarlige situasjoner. Det har i tillegg vært 
nødvendig å se hele regionen under ett slik at prioritert tilrettelegging har en viss spredning, der 
både eksisterende og planlagte tiltak har blitt tatt i betraktning og vurdert. Det har ikke vært et 
mål i seg selv å prioritere like mange lokasjoner i alle 8 kommuner, men fokuset har vært å lage 
en helhetlig felles regional plan. 
De regionale planene er på lik linje med regional næringsplan en overordnet plan som tar 
utgangspunktet i hele Midt-Troms, og der videre arbeid med operaliseringen av planene gjennom 
tiltakene er planlagt gjennomført over en 8-års periode, som i hovedtrekk er inndelt i 3 faser:  
A: 2020-2021 
B: 2022-2023 
C: 2024-2027 
 
Kartleggingen og detaljplanleggingen og graden av finansiering vil kunne medføre endringer i 
prioriteringene underveis. 
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Totalt kapitalbehov for tilrettelegging av toalett, avfallsløsninger, parkering og 
informasjonstavler er beregnet til ca kr 63,4 mill. Kapitalbehovet er beregnet ut fra følgende: 
 
Toaletter, 55 stk a kr 800 000  44 000 000 
Molok, 52 stk a kr 35 000     1 820 000 
Parkeringsplasser, 31 stk a kr 500 000 15 500 000 
Informasjonstavler, 26 stk a kr 80 000   2 080 000 
 
Pris på toalettene, molok og informasjonstavler er beregnet ut fra tilbud og erfaringstall, mens 
kostnader knyttet til parkeringsplasser vil være svært varierende fra lokasjon til lokasjon, ut fra 
omfang og grunnforhold. Prisen på parkeringsplasser er derfor et estimat på en snittpris. 
I planen er det lagt inn 6 tømmestasjoner for bobil, men disse er ikke prissatt i kapitalbehovet. På 
noen av disse lokasjonene er det allerede igangsatt prosjekt der private aktører er involvert  

Gjennomføringen av planen 
På samme måte som i Regional Næringsplan er det et mål å koordinere en helhetlig satsing og 
gjennomføring av tiltakene i planen. Koordineringen og detaljplanlegging i hver enkelte 
kommune søkes finansiert gjennom ordningen bærekraftig infrastruktur i Troms 
Fylkeskommune.   
Denne koordineringen skal foregå gjennom at prosjektledelsen i bærekraftig infrastruktur skal: 

 Innhente tilbud og skaffe finansieringskilder for toalettløsninger, avfallshandtering, 
(Investering/Drift) sammen med Senja Avfall, kommuner og øvrige aktører. 
 

 I samarbeid med regionrådet/Kommunene iverksette tiltak/reguleringer for å 
detaljplanlegge etablere/opparbeide parkeringsplasser, toalett, etc. 
 

 Sammen med Senja Avfall opprette regionalt parkvesen rundt 
utfartsparkeringer/områder.  
 

 Sammen med Midt-Troms Friluftsråd gjennomføre tiltakene i regional plan for løypeplan 
stimerking, regional temaplan for turløyper, samt videreutvikle ordningen med 
løypevaktmestere.  
 

Administrasjonens vurdering 
Prosjektansvarlig har på vegne av styringsgruppa utarbeidet et felles saksframlegg for de åtte 
kommunene i Midt-Troms som omfattes av prosjektet.  
 
For å få en helhetlig behandling/oppfølging, tilrår rådmannen at kommunestyret fatter vedtak 
som anbefalt fra styringsgruppa.  
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Forord 
Denne prosjektrapporten er utarbeidet av Næringshagen Midt-Troms AS i samarbeid med 
Nordavind Utvikling KF, på oppdrag fra Lenvik kommune (prosjekteier, på vegne av Midt-
Troms Regionråd). 

Rapporten skal gi et bilde av de utfordringer Midt-Troms har knyttet til økende 
turiststrømmer, og hvordan disse utfordringene kan løses med tilrettelegging av 
toalettfasiliteter, avfallshåndtering, parkeringsmuligheter, informasjonstavler, stimerking, 
skilting mm.  

Alle kommunene i Midt-Troms har vedtatt Regional Næringsplan. Planer utarbeidet i denne 
prosjektrapporten er realisering av tiltak i Region Næringsplan.  

Det har vært mange bidragsytere til kartleggingen og utarbeidelse av planene for 
tilrettelegging, og vi vil takke alle bidragsytere for et godt samarbeid. Medvirkning og innspill 
fra alle 8 kommuner er innarbeidet i planen.  

 

 

Finnsnes, 27. mai 2019 

 
 
Geir Inge Sivertsen  Kjell-Sverre Myrvoll   Øivind Søreng 
 
Leder Styringsgruppa  Prosjektleder    Prosjektleder 
«Attraktive Midt-Troms»  «Bærekraftig besøksforvaltning»  «Bærekraftig besøksforvaltning» 
Ordfører i Lenvik og leder  Nordavind Utvikling KF   Næringshagen Midt-Troms AS 
Av Midt-Troms Regionråd 
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Sammendrag 
Midt-Troms opplever et økende antall besøkende, både langs veien og i naturen. Økningen i 
turiststrømmer gjelder både sommer og vinter, og det skaper noen utfordringer og behov 
knyttet til avfallshåndtering, toalett, parkering, informasjon og stimerking. I forprosjektet 
«Bærekraftig besøksforvaltning» er problemstillingene rundt dette belyst og synliggjort. Det 
er gjort en grundig kartlegging av behov for tilrettelegging i alle 8 kommunene i Midt-Troms, 
og det har kommet inn hele 118 innspill på lokasjoner som trenger tilrettelegging. 

Det er innhentet indikative tilbud på toalettløsninger og avfallsløsninger, og i tillegg er det 
estimert kapitalbehov knyttet til parkeringsplasser og informasjonstavler. Ut ifra prioriteringer 
gjort av kommunene er det laget planer for tilrettelegging for toalett- og avfallsløsninger, 
parkeringsplasser og informasjonstavler over tre perioder/faser fra 2019 til 2027. 

Videre legges det fram planer for felles skilting, stimerking og løypeplaner. Planene bygger 
videre på Turskiltprosjektet som Midt-Troms Friluftsråd har jobbet med siden 2016. 

Til slutt presenteres det en modell for et regionalt «parkvesen» som skal drifte lokasjoner med 
toalett- og avfallsløsninger. 

 

1 Bakgrunn 
Næringsetaten i Troms fylkeskommune utlyste våren 2018 MNOK 2 til et forprosjekt kalt 
«Bærekraftig besøksforvaltning». Bakgrunnen for utlysningen var at Troms har utfordringer 
knyttet til besøksforvaltning, og det er skissert behov både fra reiselivsnæringen og fra berørte 
kommuner om utbedringer av parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, 
informasjonstavler, toaletter, avfallshåndtering mm. Stadig økende grad av turiststrømmer i 
Troms gjør at flere steder og lokalsamfunn berøres negativt som en følge av at det i for liten 
grad er tilrettelagt for slike turiststrømmer. Forsøpling, ekskrementer i naturen, parkering 
langs trange veier mm er direkte konsekvenser av dette. 

I Midt-Troms er denne problemstillingen godt kjent, og utlysningen av forprosjektet var 
derfor interessant for regionen. Gjennom arbeidet med regional næringsplan for Midt-Troms 
og gjennom samarbeid med kommuner og reiselivsbedrifter i hele regionen har man fått god 
kjennskap til behovene, og hvordan man gjennom strukturert og planmessig arbeid kan finne 
gode felles løsninger for hele regionen. Det er en god forståelse av behovene i reiselivet og 
kommune, og god forståelse av de samfunnsmessige strukturer og mulige samarbeidspartnere 
og ressurspersoner i dette arbeidet.  

I Regional Næringsplan for Midt-Troms er det skissert behov både fra reiselivsnæring og fra 
berørte kommuner om bedre parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, 
informasjonstavler, toaletter, avfallshåndtering mm. I kapittel 9 i planen, side 46-53 omtales 
reiseliv i Midt-Troms. På side 54-57 er regionale tiltak beskrevet, og tiltak nr 4 omhandler 
prosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning». Det finnes flere eksempler i regionen på 
lokalsamfunn som berøres negativt av økt turisme. Regionen er ikke godt nok tilrettelagt for 
så mange besøkende, og det er i dag erkjente utfordringer i flere områder. Dette er 
bakgrunnen for at regionen nå ønsker å ta et større helhetlig grep, og jobbe systematisk og 
langsiktig med bærekraftig besøksforvaltning.   
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Midt-Troms regionråd, forankret hos de 8 kommuner i Midt-Troms, fikk med bakgrunn av sin 
søknad tildelt midler for å kartlegge de utfordringene som Midt-Troms har knyttet til 
besøksforvaltning, samt å utarbeide regionale planer. Forprosjektet skal lede til utarbeidelse 
av regionale planer som skal danne grunnlaget for en hovedprosjektsøknad med tiltaksplan, 
igjennom ordningen «Bærekraftig infrastruktur» fra fylkeskommunen, der de foreslåtte tiltak 
skal gjennomføres. 

1.1 Prosjektbeskrivelse for forprosjektet 
«Bærekraftig besøksforvaltning» kan tolkes ulikt. Prosjektets utlysningstekst beskriver 
utfordringer knyttet til en økt tilstrømming av turister både langs veien, på fjellet og ellers i 
naturen, og stiller spørsmål til hvordan disse utfordringene kan løses. Det er et mål at 
reiselivsnæringen fortsatt kan vokse, men det er viktig at vi tar styringen over denne 
utviklingen med å tilrettelegge på de steder vi ønsker at besøkende skal bevege seg. 
Utviklingen må også ta hensyn til lokalbefolkningen, natur og miljø, og dermed være 
bærekraftig. 

Vi har i prosjektet fokusert på infrastrukturen i vår region, og hvordan denne kan utbedres for 
at de nevnte utfordringene kan håndteres på en forsvarlig måte. Med infrastruktur menes her 
fysiske innretninger. 

Hovedmålet i prosjektet er å kartlegge behov og utarbeide felles regionale planer. Prosjektet 
skal levere på 5 delmål:  

1. Kartlegge plasser med behov for toalett og avfallshåndtering  
2. Utarbeide en regional plan for felles skilting  
3. Utarbeide en regional plan for felles stimerking  
4. Utarbeide en regional plan for parkeringsplasser og informasjonstavler  
5. Utvikle en modell for et regionalt «parkvesen»  

Alle fem delmål mener vi er viktig for å stå bedre rustet til å ta imot flere besøkende. 

Underveis i prosjektet har vi erfart at det er hensiktsmessig å gjøre noen endringer i 
delmålene. I delmål 1 har vi i tillegg til kartlegging av behov for toalett og avfallshåndtering 
lagt inn at vi skal kartlegge behov for parkeringsplasser og informasjonstavler. Dette henger 
sammen med delmål 4 der vi skal utarbeide regional plan for parkeringsplasser og 
informasjonstavler. Vi har endret delmålene slik at vi i delmål 1 kartlegger og i delmål 4 
utarbeider planer for de 4 elementene. 

Videre har vi slått sammen delmål 2 og 3 slik at det blir utarbeidet én plan for skilting og 
stimerking. Disse elementene overlapper hverandre, og det er unaturlig å skille det i to ulike 
planer. 

Justerte delmål i prosjektet blir da som følger: 

1. Kartlegge plasser med behov for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 
informasjonstavler 

2. Utarbeide en regional plan for felles skilting, stimerking og løypeplaner 
3. Utarbeide en regional plan for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 

informasjonstavler  
4. Utvikle en modell for et regionalt «parkvesen»  
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1.2 Prosjektorganisering 
Prosjekteier: Lenvik kommune, på vegne av følgende kommuner; Lenvik, Målselv, Bardu, 
Torsken, Tranøy, Sørreisa, Berg og Dyrøy. 

Styringsgruppe: Ordfører i Lenvik og Regionrådsleder Geir Inge Sivertsen, ordfører i Dyrøy 
og nestleder i regionrådet Marit Alvig Espenes, ordfører i Målselv og medlem av regionrådet 
Nils Foshaug. 

Prosjektansvarlig: På vegne av rådmannen i Lenvik, Hege Vigstad, næringssjef i Lenvik 
kommune. 

Prosessledelse: Nordavind Utvikling KF i samarbeid med Næringshagen Midt-Troms AS. 

1.3 Samarbeidspartnere/involvering 
For å oppnå et best mulig grunnlag for beslutninger, er det viktig med involvering av riktige 
aktører. I prosjektet har vi derfor gått bredt ut både i kartleggingsprosessen, og i det videre 
arbeidet med å utarbeide planer. Kommunene, med næringssjefene i spissen, har vært viktige 
leverandører av behov. Flere av Midt-Troms kommunene hadde allerede gjort en del 
kartleggingsarbeid av behov for både toalettfasiliteter og avfallshåndtering, samt utfordringer 
rundt parkering, stimerking og skilting. Dette arbeidet har vi bygd videre på i dette prosjektet.  

Statens Vegvesen har som vegeier bidratt med gode kart over eksisterende fasiliteter, og 
orientert om innholdet for driftskontraktene for vedlikehold, og hva mulighetsrommet i et 
framtidig parkvesen kan være. 

Senja Avfall utfører i dag en del av avfallshåndteringen og tømming av eksisterende toaletter. 
De sitter derfor på gode erfaringer med tanke på hva som fungerer av løsninger. Senja Avfall 
har bidratt til å finne alternative løsninger for avfall og toaletter, som dermed har dannet 
grunnlag for det kapitalbehovet som ligger i prosjektutførelsen. 

Midt-Troms Friluftsråd (MTFR) har deltatt i flere møter med sine innspill, og har spesielt 
vært opptatt av planene for felles skilting og stimerking. MTFR har siden 2016 jobbet med 
Turskiltprosjektet, der målet har vært å gjøre regionens turløyper mer tilgengelig og attraktiv 
for nye brukere gjennom skilting, informasjonstavler, turkort og friluftsporter. Vi kommer 
tilbake til dette i kapittelet om delmål 2.  

Visit Senja Region SA (VSR) har også bidratt med innspill i flere møter. VSR har i 2019 
startet prosjektet «Senjaregionen som attraktivt og bærekraftig reisemål», ref avsnittet «Andre 
prosjekter», og vi ser at det er flere overlappende tematikk i de ulike prosjektene, og har 
derfor hatt nytte av hverandre. 

Vi har også involvert vekstbedriftene i regionen (Mitra, Astafjord Vekst, Montar og 
Barduprodukter). Dette med tanke på funksjonen som regionalt parkvesen.  

Troms Fylkeskommune har deltatt i innspillsmøte tidlig i prosessen, og har bidratt med 
oversikt over mulige finansieringskilder. 

1.4 Andre prosjekter 
Det pågår flere prosjekter i Midt-Troms som det er naturlig å koordinere seg med for 
prosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning». Det er viktig å sikre erfaringer og 
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overføringsverdi i de prosjektene som arbeider med bærekraftig tilrettelegging. Prosjektene 
jobber ofte mot de samme målgruppene, og det er mulig å koordinere prosesser. 

Visit Senja Region (VSR) arbeider med prosjektet «Senjaregionen som attraktivt og 
bærekraftig reisemål». Prosjektet skal resultere i en Masterplan som skal sikre bærekraftig 
reiselivsutvikling av regionen på kort og lang sikt. Ett viktig delmål er at regionen gjennom 
prosessen skal oppnå Innovasjon Norges merke «Bærekraftig reisemål». Hele prosessen skal 
avsluttes vår/sommeren 2020. Da skal Senja også ha oppnådd statusen «Vi er i gang» som er 
første trinn på vegen mot merket som «Bærekraftig reisemål». 

I løpet av prosjektet skal følgende fire undersøkelser gjennomføres i løpet av 2019:  

• Gjesteundersøkelse. Gjennomføres sommeren 2019 (og senere hvert 2. år blant 
viktigste kundesegmenter) 

• Bedriftsundersøkelse. Gjennomføres sommeren 2019 (og senere hvert 3. år)  
• Innbyggerundersøkelse. Gjennomføres høsten 2019 
• Ringvirknings- og verdiskapingsundersøkelser. Avklares nærmere, men planen er at 

disse skal gjennomføres innen første halvår 2020 
 

Resultatene av undersøkelsene er viktige informasjon og innspill til et eventuelt hovedprosjekt 
i «Bærekraftig besøksforvaltning».  

VSR har nylig gjennomført forprosjektet «Senjaregionen som sykkeldestinasjon – 
Bærekraftig reisemålsutvikling med fokus på de gode sykkelopplevelsene». Prosjektet 
omfatter både landeveissykling og terrengsykling. Det er viktig å koordinere prosjektene slik 
at man drar nytte av funn som er gjort på tvers av prosjektene, og at tiltak som vedtas i 
prosjektene er forenelig med hverandre. 

Ånderdalen Nasjonalpark er i samarbeid med Berg kommune godt i gang med et prosjekt der 
det skal investeres i 5 toaletter på definerte lokasjoner.  

Vi har hatt god nytte av erfaringene som er gjort knyttet til søknad om Nasjonal Turiststi 
Senja. Dette prosjektet har hatt som mål å tilrettelegge infrastrukturen rundt turstien Segla i 
Fjordgård, og gjøre tiltak for å begrense slitasjen i et belastet område. Segla skal fortsatt skape 
gode opplevelser for tilreisende, samtidig som det muliggjør en lokal verdiskapning. Våren 
2019 fikk prosjektet innvilget en støtte på kr 550 000 for gjennomføring av tiltak. 

2 Kartlagte plasser med behov for toalett, avfallshåndtering, 
parkeringsplasser og informasjonstavler  
Midt-Troms er definert som én lokasjon, men i en reiselivskontekst har vi valgt å betrakte 
regionen som todelt; en ytre lokasjon knyttet til Senja, primært Nasjonal Turistvei, og en indre 
lokasjon i Indre Troms. Kartleggingen har vist at det er mest prekære behov i den ytre delen, 
der det følgelig er behov for brannslokking, mens det i den indre delen av regionen er fokus 
på forebyggende arbeid. 

Kartleggingen av behov er avgrenset til å gjelde utfartsparkeringer, utfartsområder og 
startpunkter for turstier i regionen. Det er gjennomført en kartlegging av behov i alle 8 
kommuner. Hver enkelt kommune har kommet med sine innspill, enten via næringssjefer eller 
andre ansatte. I tillegg har vi mottatt innspill fra Ånderdalen Nasjonalpark. Kartleggingen har 
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vært omfattende og tidkrevende, men arbeidet har vært viktig for å kunne utarbeide de 
regionale planene (delmål 3 og 4). Prosjektet har fokusert på å kartlegge behov for toalett, 
avfallshåndtering, parkeringsplasser og informasjonstavler. Noen kommuner har kommet 
lengre i kartleggingen enn andre, og i enkelte kommuner har det vært kartlagt vesentlig mer 
enn det dette prosjektet skal håndtere. Vi har valgt å ikke utelukke noe i oversikten som er 
utarbeidet, og vi vil tilgjengeliggjøre innsamlet data til de som eventuelt ønsker å bygge 
videre på det vi allerede har kartlagt.   

I kartleggingen har vi i tillegg til behovene for tilrettelegging, synliggjort hva som allerede er 
etablert av fasiliteter på de ulike lokasjonene. Oversikten viser derfor at det er endel som 
allerede er på plass. 

Det har kommet inn 118 innspill på lokasjoner med behov av ulik art. Ved 55 lokasjoner er 
det behov for toalett, og ved 52 lokasjoner trengs det avfallsløsninger. Videre er det kommet 
innspill på 31 lokasjoner med behov for utvidede eller nye parkeringsløsninger, og 26 
lokasjoner der det er behov for nye informasjonstavler. Dette viser at behovet er enormt stort, 
og synliggjør at vi per i dag ikke er rigget for den økte trafikken vi har av besøkende gjennom 
hele året.  

Total oversikt over kartleggingen ligger vedlagt (vedlegg 1). 

2.1 Toalettløsninger 
Midt-Troms regionen har i dag flere toaletter i drift, de fleste langs vei. Noen av disse driftes 
av SVV gjennom driftskontrakter med underleverandør, mens andre driftes av kommunene. 
Det er en utfordring å klare å ha helårsdrift på toalettene på flere av lokasjonene. Dette 
skyldes i stor grad kostnadsaspektet ved helårsdrift, men også at toalettenes konstruksjon ikke 
er bygd for helårsdrift. Det er eksempelvis gjort tiltak for å kunne ha helårsdrift på toalettene 
på Ersfjordstranda og Tungeneset ved at det er lagt varmekabler i gulvet, men det er foreløpig 
ikke besluttet helårsdrift. 

I prosjektet er følgende kriterier lagt til grunn når framtidige toalettløsninger planlegges: 

• Helårsdrift 
• Universell utforming, tilrettelagt for HC 
• Vanntilgang 
• Strømtilgang 
• Vandalsikkert 
• Lik utforming/estetikk 
• Betalingsløsning 

Med den økte vinterturismen som oppleves i regionen, må det rigges for helårsdrift. Det betyr 
at eksisterende toaletter som ikke er bygd for helårsdrift må oppgraderes til å tåle 
vintersesongen, og kostnadene ved drift må håndteres. Ved etablering av nye toaletter må vi ta 
høyde for at toalettene skal være åpne hele året.    

Toalettene skal ha universell utforming slik at det skal være enkelt for handicappede å bruke 
toalettene. Det vil være et eget HC-toalett, i tillegg til ett dame- og ett herretoalett. 

Vanntilgang er viktig av hygieniske årsaker, for håndvask, samt tilgang til vann for renhold. I 
tillegg foreslår vi vannklosett på de lokasjonene der det er mulig. Det må vurderes ut fra 
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lokasjon til lokasjon om vann og avløp kan kobles på eksisterende nett. Der det ikke er mulig 
å koble seg på eksisterende nett, vil det være et alternativ å bruke egen tank (nedgravd) som 
tømmes ved behov. Det finnes resirkuleringsløsninger der gråvannet kan skilles ut og brukes 
om igjen. Dette vil redusere tømmefrekvens og dermed kostnad. Eventuelt må gråvannet gå ut 
i grunnen. 

Strøm til lys og oppvarming er en selvfølge for toalettene, spesielt når vi skal legge til rette 
for helårsløsninger. Toalettene må tilkobles strømnettet, og ha egne strømmålere for å måle 
forbruk. 

Vandalsikre toalett vil øke investeringskostnaden, men det vil redusere 
vedlikeholdskostnadene betydelig over tid. Erfaringer fra andre steder viser at besøkende 
bevisst eller ubevisst ødelegger anordninger som er løse eller i svakt materiale. For at 
toalettene skal vare over tid, uten særlige vedlikeholdskostnader, foreslår vi derfor å legge 
mer penger i selve investeringen. 

Det bør være et mål at toalettene som etableres skal ha lik utforming/utseende. Historisk har 
det vært etablert enkeltstående toaletter av ulike aktører, og utformingen har derfor blitt 
forskjellig. Vi ønsker at besøkende skal kjenne igjen toalettbygningene langs veien, noe vi 
mener har en verdi i seg selv. Ved å investere flere toaletter samtidig og fra samme 
leverandør, kan vi sette en standard for hvordan senere investeringer skal gjøres. Toalettene 
må ha et utseende med høy estetikk, og de riktige materialene med tanke på miljø må brukes. 
Toalettene må i tillegg passe inn i terrenget der det settes opp. 

Toalettene skal være åpne mot betaling. Det kreves derfor at det er montert 
betalingsanordninger på alle dører. Betalingsløsningen må være kontantfri. Bruk av kort eller 
digital overføring av betaling vil være en framtidsrettet løsning. 

Vi har vært i kontakt med 3 ulike leverandører av toalettløsninger, og mottatt indikative 
tilbud. Leverandørene er TAM, Danfo og Biorolla.  

TAM er en lokal bedrift i Målselv kommune, som leverer mange ulike installasjoner i 
selvbærende sandwichpaneler. De er ingen spesialist på toaletter, men kan lage det meste etter 
bestilling. Sammen med sine samarbeidspartnere leverer de komplett toaletthus med 
vannklosett. 

Danfo er et svensk selskap med underenhet i Norge, som har spesialisert seg på offentlige 
toaletter, både i bynære strøk, på landsbygda og langs vei. Danfo leverer komplett toaletthus 
med vannklosett. 

Biorolla er en lokal bedrift i Ibestad kommune som leverer biologiske toalettløsninger, med 
både selve toalettet og toaletthuset. Biorolla sin løsning vil passe der det ikke er mulig å 
komme til med bil. 

I tillegg til de 3 nevnte leverandører har vi tegninger og prisinformasjon fra et prosjekt som 
Ånderdalen Nasjonalpark og Berg kommune har jobbet sammen med en tid. I prosjektet skal 
det investeres i 5 toaletter der 2 skal være lokalisert i Ånderdalen Nasjonalpark og 3 toaletter i 
Berg kommune. Biotope AS er arkitekt, og prosjektet er i mai 2019 sendt ut på anbud. Det er 
forventet at toalettene skal komme i drift i 2019, og det vil kunne dras nyttige erfaringer fra 
dette prosjektet før valg av toalettløsninger velges i prosjektet Bærekraftig besøksforvaltning. 
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Ved valg av leverandør er det for øvrig ønskelig å prioritere lokale leverandører dersom de er 
konkurransedyktige på pris, og leverandøren ellers kan levere gode løsninger. 

Detaljert informasjon om de ulike toalettløsningene ligger vedlagt prosjektrapporten (vedlegg 
2). 

2.2 Avfallsløsninger 
Det forsøples stadig mer langs veiene og i naturen, og med en økende trafikk av turister og 
andre reisende i regionen, øker også behovet for gode avfallsløsninger. I dag står det en del 
containere langs veiene som skal dekke behovet for reisende å kvitte seg med avfall. En 
utfordring i dag er at det er for få lokasjoner med avfallsløsninger, samt at dagens containere 
ikke er optimal. Containere har nokså stor innkaståpning, og containere misbrukes derfor av 
både lokalbefolkning og hyttefolk ved at det kastes avfall som ikke hører hjemme langs 
veiene.  

Avfallsløsningene langs veiene skal håndtere avfall som veifarende normalt har behov for å 
kaste, ikke avfall tilhørende fastboende og hyttefolk. Da vil molok være en god løsning. 
Molok er en avfallsløsning der en stor del av avfallsbeholderen er nedgravd i bakken. Toppen 
av beholderen står over bakken, med et trommelinnkast som begrenser størrelsen på det som 
kan kastes. Molok brukes over hele landet, blant annet i boligstrøk, parker og langs veier, og 
det er gjort gode erfaringer rundt bruken, også her i regionen.  

Løsningen har lang levetid (15-20 år), er renslig, og det er lite lukt rundt moloken. Det er 
ingen elektronikk eller automatikk i løsningen, og den fungerer også vinterstid. Moloken 
leveres i ulike størrelser, begrenset oppad til 5000 liter, og det må vurderes fra lokasjon til 
lokasjon hvor stor moloken bør være. Det er enkelt å komme til for tømming, også på 
vinterstid så lenge det er måket snø foran. Beholderen tømmes ved hjelp av kranbil, og det er 
et poeng at det er like avfallsløsninger i hele regionen. Dette fordi løfteanordningen på bilene 
er forskjellige, og det vil bli høyere kostnader dersom avfallsbilen må tilbake til avfallsstasjon 
og bytte løfteanordning/bil på grunn av at lokasjonene har ulike avfallsløsninger. En avfallsbil 
kan ta 40 m3, og dersom avfallsløsningene er like kan eksempelvis en bil håndtere hele Senja 
på en tur. God planlegging av ruter og frekvens vil være med å redusere kostnadene for 
tømming.  

Molok kan ha to innkaståpninger, der en åpning er for restavfall og en for papir. Dersom det 
skal skilles ut glass og metall, må det skilles i to ulike moloker. Det må vurderes i hvilken 
grad avfallet skal kildesorteres sett i forhold til kostnadene knyttet til det. 

Plassering av molok må vurderes ut fra grunnforhold på lokasjonene siden det må gjøres et 
gravearbeid. Ved enkle og løse masser, vil gravejobben være enkel, men det vil uansett være 
en kostnad knyttet til denne gravejobben. Plasseringen må også sees i sammenheng med 
toalettplassering. Lokasjon for både avfallsløsning og toalettløsning må vurderes ut fra 
trafikkløsninger, og SVV må involveres i denne vurderingen. I et hovedprosjekt må det 
beskrives hvordan det skal se ut på lokasjonene.  

Detaljert informasjon om foreslått avfallsløsning ligger vedlagt prosjektrapporten (vedlegg 2). 

2.3 Parkeringsplasser 
Den økte trafikken i regionen fører til utfordringer med tanke på parkering i utfartsområder. 
Den absolutt største andelen av trafikken kommer fra personbiler, men det er også en økning i 
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bobilturisme og turistbusser. I tillegg til økte turiststrømmer, har det også vært en betydelig 
økning i utfart fra lokalbefolkningen i regionen. Økningen i utfarter gjelder spesielt toppturer, 
og det er derfor startpunkt for turstier som er mest belastet. Belastningen er fortsatt størst i 
sommerhalvåret, men det er en betydelig økning av trafikk i vintersesongen. Stadig flere går 
på toppturer på ski, og regionen vår har blitt et populært reisemål for mange. 

De mest populære utfartsstedene, som for eksempel Fjordgård i Lenvik (Segla), har store 
utfordringer med å håndtere alle bilene som kommer i sommerhalvåret. Fjordgård er ikke 
rigget for å ta imot så mange biler, og det fører til at biler blir parkert rundt skolen, i veigrøfta 
og i lokalbefolkningens innkjørsler. Dette fører til trafikkfarlige situasjoner, og en slitasje hos 
lokalbefolkningen. Andre utfartssteder har det på samme måte. Segla er forøvrig i 2019 tatt 
inn i Nasjonal Turiststi Senja, og Lenvik kommune jobber med å finne gode 
parkeringsløsninger framover.  

Vinterturismen har ført til utfordringer knyttet til brøyting av parkeringsplasser. Mange av 
dagens parkeringsplasser langs veiene er ikke tilgjengelig for parkering om vinteren på grunn 
av manglende brøyting. Det er viktig at de prioriterte parkeringsplassene blir brøytet i 
framtiden slik at de er tilgjengelige også om vinteren. 

Investeringskostnader til nye eller videreutvikling av eksisterende parkeringsplasser vil 
variere fra sted til sted ut fra grunnforhold og masser. Det har ikke blitt gjort undersøkelser 
angående dette i forbindelse med at behovene er kartlagt. Det er viktig at kommunene er 
frampå og sikrer seg overskuddsmasser fra SVV sine prosjekter i regionen. Disse massene 
kan brukes til parkeringsplasser, noe som vil spare kommunene for unødvendige kostnader. 

2.4 Informasjonstavler 
Med informasjonstavler mener vi i denne sammenheng større skilt langs veier, som 
inneholder informasjon om området den besøkende befinner seg i, oversikt over fasiliteter, 
slik som toalett- og avfallsløsninger, turstier (ref delmål 2), sykkelveier (ref eget 
sykkelprosjekt) og hvilke muligheter for aktiviteter som er tilgjengelig i området. Listen er 
ikke uttømmende, og det må jobbes enda mer med innholdet i informasjonstavlene, vurdert 
opp mot både kost og nytte. 

Regionen vår har i dag utplassert en del informasjonsskilt, men flere av disse er utdatert og 
det må derfor gjøres en ryddejobb med å fjerne skilt før det kan settes opp nye. Det er en 
utfordring at denne type skilting fort blir utdatert på grunn av endringer. For at 
informasjonstavlene skal ha lengre levetid, foreslår vi at det utarbeides informasjonstavler 
med QR-kode. Det betyr at de fysiske tavlene har minimalt med informasjon i seg selv, men 
at de besøkende får tilgang til ønsket informasjon gjennom at QR-koden er linket opp til en 
nettside eller en applikasjon. En stor fordel med å digitalisere ønsket informasjon, er at 
informasjonen enkelt kan gjøres tilgjengelig på mange ulike språk. Ved hjelp av 
mobiltelefonene kan de besøkende dermed få oppdatert informasjon til enhver tid, på det 
språket de ønsker.  

En slik løsning krever en administrasjon og drift av informasjonen som skal gjøres 
tilgjengelig, og dermed driftskostnader knyttet til dette. For at systemet skal fungere, er man 
avhengig av at informasjonen oppdateres når det er behov for det. Løsningen er likevel 
framtidsrettet, da de fysiske tavlene kan stå i lang tid uten å bli utdaterte. Totale kostnader 
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over tid blir neppe høyere med denne løsningen, enn alternativet der de fysiske skiltene 
sannsynligvis må byttes ut jevnlig. 

Løsningen forutsetter at de besøkende har mobiltelefoner, noe «alle» har. En motforestilling 
mot løsningen kan være dersom det kreves mobildata for å laste ned informasjon. Dette kan 
løses ved at det lages applikasjoner der det ikke kreves mobildata.   

I tillegg til lokasjoner knyttet til utfartssteder, bør hurtigbåtkai og fergekai prioriteres med 
informasjonstavler. 

3  Regional handlingsplan for parkeringsplasser, informasjonstavler, 
toalett og avfallshåndtering i Midt-Troms 
 

Målet med å utarbeide en regional plan er å ivareta og sikre ønsket infrastruktur i hele 
regionen, samt å styre utfartstrafikken mot ønskete områder. På den måten kanaliseres også 
besøkende bort fra steder det ikke er ønskelig med utfart. 

Planen omhandler de definerte behovene for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 
informasjonstavler. Kartleggingen viser et samlet behov i alle 8 kommuner for å investere og 
drifte 55 toaletter, 52 avfallsløsninger, 31 parkeringsplasser og 26 informasjonstavler. Det er 
også meldt inn behov for andre tiltak, men de er ikke omtalt her. Ved tilrettelegging av 
lokasjonene bør de andre behovene også vurderes samtidig. 

Etablering av alle foreslåtte tiltak vil være kostnadskrevende, både med tanke på investeringer 
og drift. Det har derfor vært nødvendig å gjøre en prioritering av tiltak. Hver enkelt kommune 
har gjort egne administrative prioriteringer innad i sin egen kommune, med utgangspunkt i 
egne planer. Fokuset har vært på å løse prekære utfordringer, prioritere pressområder og 
hyppig besøkte lokasjoner, samt minske faren for trafikkfarlige situasjoner. Det har i tillegg 
vært nødvendig å se hele regionen under ett slik at prioritert tilrettelegging har en viss 
spredning, der både eksisterende og planlagte tiltak har blitt tatt i betraktning og vurdert. Det 
har ikke vært et mål i seg selv å prioritere like mange lokasjoner i alle 8 kommuner, men 
fokuset har vært å lage en helhetlig felles regional plan. 

Tiltakene er planlagt gjennomført over en 8-års periode, inndelt i 3 faser:  

A: 2020-2021 

B: 2022-2023 

C: 2024-2027 

 
3.1 Fase A: 2020-2021 

Av de 118 innspillene som kom inn i kartleggingen, er 44 tiltak/lokasjoner prioritert i fase A.  

Lokasjon Type tilrettelegging Ansvar 
Mefjordvær – Halsen Molok, informasjonstavle Berg kommune/Senja 

Avfall/Vegmyndighet 
Mefjordvær – Molorota 
Rasteplass 

Informasjonstavle Berg 
kommune/Vegmyndighet 
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Senjahopen – Steinneset Molok Berg kommune/Senja Avfall 
Senjahopen – 
Bringeneset 

Toalett, molok, 
informasjonstavle 

Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Mefjordbotn – Kaia Molok Berg kommune/Senja Avfall 
Steinfjord Molok, informasjonstavle, 

bobilparkering 
Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Bøvær Toalett, molok, parkering, 
informasjonstavle 

Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Skaland – Startpunkt 
Husfjellet 

Molok, informasjonstavle Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Bergsbotn – utsiktspunkt Toalett Berg kommune 
Straumsbotn Toalett, molok, 

informasjonstavle 
Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Straumsnes – Rasteplass  Toalett, molok, 
informasjonstavle 

Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Finnsæter Molok Berg kommune/Senja Avfall 
Svandalen - 
Utfartsområde 

Toalett, molok, 
informasjonstavle, 
bobilparkering 

Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Fjordgård – Segla Toalett, molok, parkering Lenvik kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet. Sees 
i sammenheng med 
Nasjonal Turiststi 

Storvika, Stønnesbotn Toalett Lenvik kommune 
Henrikstøa Toalett, molok Lenvik kommune/Senja 

Avfall 
Mefjordeidet Toalett, molok Lenvik kommune/Senja 

Avfall 
Svalheim  Molok, parkering Målselv kommune/Senja 

Avfall/Vegmyndighet 
Høgskarhus Parkering Målselv 

kommune/Vegmyndighet 
Slaktermoen Molok (vurderes sammen med 

Veis ende i Dividalen) 
Målselv kommune/Senja 
Avfall 

Veis ende i Dividalen Molok (vurderes sammen med 
Slaktermoen) 

Målselv kommune/Senja 
Avfall 

Innseth Toalett, molok, parkering Målselv kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Vika fiskeplass Parkering Målselv 
kommune/Vegmyndighet 

Nordlia Toalett, parkering Sørreisa 
kommune/Vegmyndighet 

Steinora Toalett, molok Sørreisa kommune/Senja 
Avfall 

Sørreisa sentrum Toalett, molok Sørreisa kommune/Senja 
Avfall 

Gamtofta Molok Sørreisa kommune/Senja 
Avfall 
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Skøvatnet Molok Sørreisa kommune/Senja 
Avfall 

Finnlandsholmen Toalett helårsdrift Dyrøy 
kommune/Båtforeningen 

Sentrum Brøstadbotn Toalett, molok, 
informasjonstavle 

Dyrøy kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Vinje, Lille Vinje, Berg Toalett, molok, parkering, 
informasjonstavle 

Dyrøy kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Altevatnet Skilting toalett Bardu kommune 
Inseth v/P.automat Toalett Bardu kommune 
Skistadion v/Storlømyra Toalett Bardu kommune 
Skrolsvik Molok, informasjonstavle, 

bobil-tømming 
Tranøy kommune/Senja 
Avfall 

Hofsøy Toalett, molok, parkering Tranøy kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Lekangen/kvinnekaia Molok Tranøy kommune/Senja 
Avfall 

Sazza Toalett, molok Tranøy kommune/Senja 
Avfall 

Svanelvmoen Informasjonstavle Tranøy 
kommune/Vegmyndighet 

Gjeska Toalett, molok, parkering, 
informasjonstavle 

Tranøy kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Gryllefjord/Sildevika Bobil-tømming Torsken kommune 
Torsken Toalett Torsken kommune 
Ballesvika Toalett Torsken kommune 
Grunnfarnes Toalett, bobil-tømming Torsken kommune/privat 

aktør 
 

3.2 Fase B: 2022-2023 
Av de 118 innspillene som kom inn i kartleggingen, er 31 tiltak/lokasjoner prioritert i fase B.  

Mefjordvær – Startpunkt 
Kyle 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Skaland – 
Friluftsområde/Kulturminner 
på Berg 

Toalett, molok, parkering, 
informasjonstavle 

Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Skaland – Utsiktspunkt 
Bergsøyan 

Informasjonstavle Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Krokelvdalen – Startpunkt 
Stormoa 

Informasjonstavle Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Krokelvdalen – Rasteplass Toalett, molok, parkering Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Straumsnes – Mårvika Toalett, molok Berg kommune/Senja 
Avfall 

Straumsnes – Startpunkt 
Flatneset 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Grense mot Torsken 
kommune – utsiktspunkt 

Toalett, molok, parkering Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 
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Tennskjær Hurtigbåtkaia Toalett, molok Lenvik kommune/Senja 
Avfall 

Lysnes Hurtigbåtkai Toalett, molok Lenvik kommune/Senja 
Avfall 

Olderhamna fiskeri-og 
småbåthavn 

Bobil-parkering, bobil-
tømming 

Lenvik kommune 

Kommunens 
båtutsettingsplass Målsnes 

Toalett, molok, parkering Målselv kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Møllerhaugen Molok Målselv kommune/Senja 
Avfall 

Andselv sentrum Toalett, molok, bobil-
parkering, bobil-tømming 

Målselv kommune/Senja 
Avfall 

Skjeggenes brua Toalett Målselv kommune 
Andsvatnet Toalett Sørreisa kommune 
Gamtofta Toalett Sørreisa kommune 
Skøvatnet Toalett Sørreisa kommune 
Finnlandsfjæra Toalett (helårs), molok, 

parkering 
Dyrøy kommune, Senja 
Avfall, Vegmyndighet 

Mikelbostad Hagenes Molok, informasjonstavle, 
parkering 

Dyrøy kommune, Senja 
Avfall, Vegmyndighet 

Barduhallen P-plass Toalett Bardu kommune 
Setervatnet Toalett Bardu kommune 
Senjehesten Toalett, molok Tranøy kommune/Senja 

Avfall 
Olaheimen Informasjonstavle Tranøy 

kommune/Vegmyndighet 
Gammelsæter Toalett, informasjonstavle Tranøy 

kommune/Vegmyndighet 
Hyttekroa Bobil-tømming Tranøy kommune 
Hestevika Toalett Tranøy kommune 
Butten/Kryss Vangsvik Informasjonstavle Tranøy 

kommune/Vegmyndighet 
Flakstadvåg – startpunkt 
Ånderdalen 

Toalett, molok, 
informasjonstavle, parkering 

Torsken kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Medby Informasjonstavle Torsken 
kommune/Vegmyndighet 

Flakstadvåg Toalett Torsken kommune 
 

3.3 Fase C: 2024-2027 
Av de 118 innspillene som kom inn i kartleggingen, er 25 tiltak/lokasjoner prioritert i fase C.  

Mefjordvær – Halsen Toalett Berg kommune 
Ersfjord – kulturminner Parkering Berg 

kommune/Vegmyndighet 
Skaland – Startpunkt 
Husfjellet 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Bergsbotn – Startpunkt 
Roalden 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 
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Krokelvdalen – Startpunkt 
Flobjørn 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Hamn – Startpunkt 
Sukkertoppen 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Hamn – Senjens 
Nikkelverk 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Brenneset båthavn Toalett (mobilt?) Lenvik kommune 
Øverbygd/Skjold – 
busstopp 

Toalett Målselv 
kommune/Øverbygd 
velforening 

Holt Toalett, molok Målselv kommune/Senja 
Avfall 

Andsfjellet/Rustafjellet Toalett, molok, parkering Målselv kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Langkjosen ved Takvatnet Vurdere behov Målselv kommune 
Finnefjell Molok (søppeldunk) Dyrøy kommune/Senja 

Avfall 
Hållaksla/Kvalsnes Molok (søppeldunk) Dyrøy kommune/Senja 

Avfall 
Øvre Espenes Toalett, molok (søppeldunk), 

parkering 
Dyrøy kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Sørfjord Informasjonstavle, parkering Dyrøy 
kommune/Vegmyndighet 

Dyrøygommen Molok Dyrøy kommune/Senja 
Avfall 

Bruhaugen Toalett Bardu kommune 
Bjørnsmo, Nedre Bardu Toalett Bardu kommune 
Refsnes Toalett, molok Tranøy kommune/Senja 

Avfall 
Tranøya Molok Tranøy kommune/Senja 

Avfall 
Vesterfjell Parkering Tranøy 

kommune/Vegmyndighet 
Litjekjosen/Storvannet Molok Tranøy kommune/Senja 

Avfall 
Kaperdalen/Bumannsvatnet Toalett, molok, 

informasjonstavle, parkering 
Torsken kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Kvænbukta Informasjonstavle, parkering Torsken 
kommune/Vegmyndighet 

 

For flere detaljer om tiltakene/lokasjonene – se kartleggingen vedlegg 1. 

3.4 Kapitalbehov 
Totalt kapitalbehov for tilrettelegging av toalett, avfallsløsninger, parkering og 
informasjonstavler er beregnet til ca kr 63,4 mill. Kapitalbehovet er beregnet ut fra følgende: 

Toaletter, 55 stk a kr 800 000    44 000 000 

Molok, 52 stk a kr 35 000      1 820 000 
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Parkeringsplasser, 31 stk a kr 500 000   15 500 000 

Informasjonstavler, 26 stk a kr 80 000     2 080 000 

 

Pris på toalettene, molok og informasjonstavler er beregnet ut fra tilbud og erfaringstall, mens 
kostnader knyttet til parkeringsplasser vil være svært varierende fra lokasjon til lokasjon, ut 
fra omfang og grunnforhold. Prisen på parkeringsplasser er derfor et estimat på en snittpris. 

I planen er det lagt inn 6 tømmestasjoner for bobil, men disse er ikke prissatt i kapitalbehovet. 
På noen av disse lokasjonene er det allerede igangsatt prosjekt der private aktører er involvert. 

Med bakgrunn i kommuneadministrasjonenes egne prioriteringer av tiltak og faseinndeling 
viser det en bruttokostnad pr kommune som følger: 

Kommune Fase A: 2020-2021 Fase B: 2022-
2023 

Fase C: 2024-
2027 

Totalsum 

Tranøy 3 815 000 2 675 000 1 405 000 7 895 000 
Torsken 2 400 000 2 295 000 1 995 000 6 690 000 
Berg 6 405 000 6 080 000 3 800 000 16 285 000 
Lenvik 3 805 000 1 670 000 800 000 6 275 000 
Sørreisa 3 040 000 2 400 000 0 5 440 000 
Dyrøy 3 130 000 1 950 000 2 020 000 7 100 000 
Bardu 1 600 000 1 600 000 1 600 000 4 800 000 
Målselv 2 940 000 3 005 000 2 970 000 8 915 000 
Totalsum 27 135 000 21 675 000 14 590 000 63 400 000 

 

Finansiering og de kommunale prioriteringen i de forskjellige fasene må sees i sammenheng 
med finansiering og spleiselag mellom de forskjellige aktørene i de forskjellige kommunene, 
og plassene som er nevnt i dokumentet. 

3.5 Gjennomføringen av planen 
På samme måte som i Regional Næringsplan er det et mål å koordinere en helhetlig satsing og 
gjennomføring av tiltakene i planen. Koordineringen og detaljplanlegging i hver enkelte 
kommune søkes finansiert gjennom ordningen bærekraftig infrastruktur i Troms 
Fylkeskommune.   

Denne koordineringen skal foregå gjennom at prosjektledelsen i bærekraftig infrastruktur 
skal: 

- Innhente tilbud og skaffe finansieringskilder for toalettløsninger, avfallshandtering, 
(Investering/Drift) sammen med Senja Avfall, kommuner og øvrige aktører. 
 

- I samarbeid med Midt-Troms regionråd/kommunene iverksette tiltak/reguleringer for 
å detaljplanlegge etablere/opparbeide parkeringsplasser, toalett, etc. 
 

- Sammen med Senja Avfall opprette regionalt parkvesen rundt 
utfartsparkeringer/områder.  
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- Sammen med Midt-Troms Friluftsråd gjennomføre tiltakene i regional plan for 

løypeplan stimerking, regional temaplan for turløyper, samt videreutvikle ordningen 
med løypevaktmestere.  
 

3.6 Finansiering  
Gjennom koordineringen av bærekraftig infrastruktur og sammen med aktørene i de enkelte 
områdene, søkes det om detaljfinansiering for hvert enkelt tiltak/område. 

Det søkes om finansiering fra f.eks. følgende finansieringskilder: 

Troms Fylkeskommune 

• RUP-midler til prosjektledelse og investering  

Statlige midler 

• Miljøverndirektoratet 
• Nasjonalparkmidler 
• Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Andre finansiører/samarbeidspartnere: 

• De respektive kommunene 
• Gjensidigestiftelsen 
• Sparebankstiftelsen SNN 
• Kommunene 
• Reiselivsbedriftene 
• Betalingsløsninger for parkering og toalett (brukerfinansiert) 

4 Regional plan for felles skilting, stimerking og løypeplaner 
Økt turisme og mer aktiv lokalbefolkning de senere år har også betydning for det som skjer 
utenfor veiene, det vil si på turstier og på fjelltoppene. Det har vært et enormt oppsving i 
antall toppturer og turer i skog og mark, og det er derfor behov for å lage en regional plan der 
det tenkes helhetlig på både skilting, stimerking og turløyper.  

4.1 Turskiltprosjektet 
I vår region ble Turskiltprosjektet i regi av Midt-Troms Friluftsråd (MTFR) startet i 2016. 
MTFR omfatter alle de 8 kommunene i Midt-Troms, og dekker derfor hele geografien i 
prosjektet Bærekraftig besøksforvaltning. Turskiltprosjektet er et landsomfattende prosjekt, 
der et av målene har vært å synliggjøre turløyper i regionen og gjøre dem mer attraktive for 
nye brukere. Et annet mål er at prosjektet skal levere en standardisert merking og skilting av 
turløyper i Midt-Troms som oppleves som tilfredsstillende både for brukere og bidragsytere. 
Målgruppen har vært både lokalbefolkning og tilreisende. Turskiltprosjektet har som mål både 
å begrense slitasje - og bidra til økt ferdsel, gjennom tilrettelegging, kanalisering av ferdsel og 
vedlikehold av utvalgte turruter. 

Det har vært stor etterspørsel og behov for både informasjonstiltak og tilrettelegging og en 
samkjøring av dette i hele regionen. I tillegg til å dekke behovet for informasjon, har 
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Turskiltprosjektet også bidratt til at utfarten i skog og mark har blitt kanalisert til ønskede 
områder. På grunn av stor økning i aktivitet på turløypene i regionen de senere år, er det en 
del slitasjeproblematikk flere steder, og det har derfor vært behov for endel 
tilretteleggingstiltak, for eksempel klopping av stier og/eller omlegging av stier. 

MTFR har hatt et godt samarbeid med frivillige lag, foreninger, grunneiere og kommuner, noe 
som er helt nødvendig i et slikt prosjekt. Høy grad av involvering og engasjement lokalt sikrer 
gjennomføringsevnen i prosjektet. Det er etablert gode nettverk av løypevaktmestere, ca 150 
personer, for å gjennomføre praktisk arbeid og ivareta skjøtsel av løypenettverk. Frivilligheten 
lokalt er en forutsetning for å klare å vedlikeholde løypenettet, og gjennomføre ønsket 
merking. Selv om engasjementet er stort, ytres det bekymring for at det blir vanskeligere med 
årene å få nye løypevaktmestere. Det varierer mye fra kommune til kommune og fra person til 
person hvor mye tid løypevaktmestrene bruker, men i Berg kommune anslås det at 
løypevaktmesterne i snitt bruker 20 timer per sommersesong. Løypevaktmesterne får ingen 
betaling for utført arbeid, men det er ønskelig å påskjønne dem med godt utstyr og noe 
bekledning, noe det har manglet penger til å gjøre.  

Turskiltprosjektet har hatt flere gode effekter: 

• Gode turmål har blitt tilgjengelige for flere brukere 
• Brukere veiledes til å finne hensiktsmessige turmål basert på egne forutsetninger 
• Bedre styring av ferdsel, for å unngå brukerkonflikter og for å ta hensyn til sårbar 

natur og slitasje 
• Gjenkjennelig merkevare på tvers av kommunegrenser 

Gjennom Turskiltprosjektet har MTFR bidratt til flere hundre nye skilt i Midt-Troms, og bare 
i 2018 ble det skiltet turløyper i Midt-Troms på over 100 km. Skiltingen er utført i henhold til 
Merkehåndboka og Turskiltmanualen, som er en nasjonal standard for skilting i Norge.  

 

Eksempel: Retningsskilt (høyre) 
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Eksempel: Turinformasjonstavler 

 

Turskiltprosjektet avsluttes formelt i 2019, og da vil mye av den planlagte aktiviteten være 
utført. Det vil imidlertid fortsatt være noen turløyper i prosjektet der skiltingen ikke er 
ferdigstilt. De fleste av skiltene til løypemerkingen er kjøpt inn, men det har ikke vært 
kapasitet til å få satt opp alle skilt i de ulike kommunene. Det gjenstår å få på plass 
turinfotavler i flere av kommunene. Turinformasjonstavlene skal gi en oversikt over utvalgte 
turruter i den enkelte kommune, og gi viktig informasjon til de besøkende. Det er et mål at 
alle 8 kommuner skal ha minimum 1 turinformasjonstavle, og denne skal settes opp på et 
sentralt sted i kommunen. Det er viktig å presisere at det er kommunene som har ansvaret for 
vedlikeholdet av turskiltene og turrutene, også når Turskiltprosjektet formelt avsluttes. 

Status på turstiene i Turskiltprosjektet ligger i vedlagte oversikt (vedlegg 3).  

Turskiltprosjektet har bestått av utvalgte turløyper i hver av de 8 kommunene, til sammen 64 
turløyper. Dette er kun en andel av turløypene som finnes i regionen, og på sidene 
www.telltur.no og www.ut.no får man et godt innblikk i hvor mange turløyper som finnes i 
regionen. Det er en formidabel jobb som gjenstår med å kartlegge resterende turløyper, 
definere hvilke turløyper som ønskes merket og deretter gjennomføre merkingen. De fleste av 
disse turløypene har gammel merking, og merkingen er gjort på mange forskjellige måter av 
lokale lag og kommunene.  

For å få en helhetlig plan for løypenettet i hele regionen, er det derfor et behov for å 
videreføre det gode arbeidet som er startet i Turskiltprosjektet, med å kartlegge og 
gjennomføre merkingen av resterende turløyper i regionen i henhold til Merkehåndboka og 
Turskiltmanualen. Den regionale planen for felles skilting, stimerking og løypeplaner deles 
derfor i to deler: 

1. Videreføring og ferdigstilling av Turskiltprosjektet 
2. Kartlegging og gjennomføring av tilrettelegging av resterende turløyper i regionen 

gjennom Temaplan for turløyper i Midt-Troms (nytt prosjekt) 
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4.2 Videreføring og ferdigstilling av Turskiltprosjektet 
Følgende turløyper som ikke er ferdigstilt i Turskiltprosjektet foreslås prioritert ferdigstilt som 
følger: 

Turløype Type tilrettelegging Ansvar Gjennomføring 
Rustafjellet Skilting løype Målselv kommune 2020 
Andsfjellet Skilting løype Målselv kommune 2020 
Breitinden Oppsett av toppskilt Berg kommune 2019 
Roalden Oppsett av toppskilt Berg kommune 2019 
Husfjellet Oppsett av startskilt  Berg kommune 2019 
Sommardalen Oppsett av startskilt Berg kommune 2019 
Turstinett Tranøy Skilting løype, 

bestilling og oppsett av 
turtavle 

Tranøy 
kommune/Ånderdalen 
Nasjonalpark 

Bestilling skilt 
2019 
Oppsett 2020 

Krakenestind Skilting løype Lenvik kommune 2019 
Sultind Skilting løype Lenvik kommune 2019 
Rapet Skilting løype Lenvik kommune 2019 
Børingen Skilting løype Dyrøy kommune 2019 
Børingvatnet Skilting løype Dyrøy kommune 2019 
Femvatnan Skilting løype Dyrøy kommune 2019 
Rundkollen Skilting løype Dyrøy kommune 2019 
Øverbygd Oppsett av turtavle Målselv kommune 2020 
Setermoen Oppsett av turtavle Bardu kommune 2020 
Berg kommune 
(plassering ikke 
bestemt) 

Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Berg kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

Torsken kommune 
(plassering ikke 
bestemt) 

Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Torsken kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

Tranøy kommune 
(plassering ikke 
bestemt) 

Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Tranøy kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

Finnsnes sentrum Skilting sentrum, 
Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Lenvik kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

Sørreisa sentrum Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Sørreisa kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

Brøstadbotn sentrum Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Dyrøy kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

 

Det gjenstår å sikre en del grunneiertillatelser for å ferdigstille skiltingen i Turskiltprosjektet. 
Dette arbeidet bør ferdigstilles i løpet av 2020. 

4.3 Temaplan for turløyper i Midt-Troms 
Vår region har fått en god start for felles skilting, stimerking og løypeplaner gjennom 
Turskiltprosjektet. Som tidligere nevnt har Turskiltprosjektet bestått av en liten andel av 
eksisterende turstier i regionen, og det er derfor behov for å ta neste steg, ved å bygge videre 
på det arbeidet som er gjort.   
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Miljødirektoratet har i samarbeid med fylkeskommunene i 2019 satt i gang prosjektet 
«Friluftslivets Ferdselsårer», der formålet er å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og 
merking av sammenhengende nettverk av turstier i kommunene. Troms Fylkeskommune har 
fått kr 400 000 til prosjektet, og disse midlene skal fordeles på de 4 friluftsrådene i Troms. 
Det kan dermed forventes at MTFR får en andel av dette, men maksimalt kr 200 000. I løpet 
av mai/juni 2019 vil det avgjøres om MTFR får tildelt midler til dette arbeidet. Uansett 
utfallet på dette er det behov for å tenke større på den videre satsningen på felles skilting, 
stimerking og løypeplaner.  

Vi har sett sørover til Narvik kommune der bystyret i 2015 vedtok prosjektplanen for 
«Temaplan for turstier og turveier i Narvik 2016-2019». Midtre Hålogaland friluftsråd har 
utgjort prosjektledelsen. Denne prosjektmodellen, både med tanke på organisering og mål, 
mener vi er en riktig modell for Midt-Troms. I det videre arbeidet med å utarbeide en regional 
plan for felles skilting, stimerking og løypeplaner, foreslår vi derfor at det startes et nytt 
prosjekt for Midt-Troms, «Temaplan for turstier i Midt-Troms», der det settes av ressurser 
som kan dekke en prosjektstilling i 3 år. Midlene skal brukes til å ansette en prosjektleder som 
skal drive prosessen mot målet om å utarbeide en regional plan. Prosjektet må samkjøres med 
prosjektet «Friluftslivets ferdselsårer». 

Formålet med planen skal være å øke attraktiviteten for innbyggere og tilreisende turister ved 
å tilby gode turstier. Dette skal gjøres ved: 

• Å identifisere/kartlegge turstier og avdekke behov for tiltak, utover Turskiltprosjektet 
• Å sikre attraktive turområder og turruter mot omdisponering for framtida 
• Å vektlegge lik utforming og naturvennlig tilrettelegging 
• Å legge fram beslutningsgrunnlag for prioriteringer av anlegg og tiltak for friluftsliv 

Prosjektet skal videre: 

• Gi oversikt, vurdere og beskrive standarden på eksisterende turstinett 
• Foreslå nye turstier som bør etableres, og etablerte turstier som bør fjernes/legges ned 
• Avklare grunneier og avtaleforhold 
• Foreslå løsninger vedrørende ansvar og oppgavefordeling mellom kommune og 

frivillige organisasjoner om tilrettelegging, oppgradering, drift og vedlikehold 
• Finne finansiering 
• Definere ulike kategorier turstier 
• Definere standard for skilting og merking 
• Definere en strategi for markedsføring av turstiene og hvor informasjon om turstiene 

skal finnes 
• Revidere turkartet for Midt-Troms  
• Gjennomføre skilting og merking av turstiene, herunder scooterløyper 
• GPS-logge turstier 

Prosjektet må eies og forankres i alle kommunene i Midt-Troms for at prosjektet skal lykkes. 
Det er også en forutsetning at det blir lagt til rette for en bred involvering, f.eks fra 
lokalbefolkningen, grunneiere, lag og foreninger ved at det gis rom for å komme med innspill.  
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4.4 Finansiering av regional plan 
Finansieringen av tiltak som allerede er gjennomført i Turskiltprosjektet (del 1 av planen) er 
finansiert. Tiltak i denne planen som eventuell ikke er fullfinansiert, finansieres gjennom 
Fysak midler, tippemidler, Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet 

Temaplan for turløyper i Midt-Troms (del 2 av planen) må finansieres. Troms 
Fylkeskommune har følgende støtteordninger som er søkbare:  

• Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
• Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet 
• Tiltak i statlig sikra friluftslivsområder 
• Redningsplanken 
• RUP-midler 

I tillegg bør det søkes støtte hos: 

• Miljødirektoratet (mulig noen midler fra prosjektet «Friluftslivets Ferdselsårer») 
• Statsskog 
• Gjensidigestiftelsen 
• Sparebankstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge 

Resterende må finansieres av kommunene i Midt-Troms. 

5 Modell for et regionalt «parkvesen» i Midt-Troms 
I regional næringsplan for Midt-Troms er følgende strategiske tiltak beskrevet (s.54): 
Etablering av «regionalt parkvesen» som ivaretar våre naturverdier og fellesgoder som 
grunnlag for videre bærekraftig vekst i reiselivet.  

Midt-Troms har stadig økende turiststrømmer, og med flere lokasjoner med toaletter og 
avfallsløsninger, vil behovet for å løse driftsoppgavene knyttet til lokasjonene øke. Det er 
derfor viktig å utvikle en modell for drift som er bærekraftig. Det er lite hensiktsmessig å 
legge til rette for toalett og avfallsløsninger på flere lokasjoner dersom det ikke legges opp til 
gode driftsløsninger. Et framtidig «parkvesen» kan løse de ulike driftsoppgavene. 

Statens Vegvesen har i dag ansvar for å drifte flere lokasjoner med toaletter og 
avfallsløsninger i Midt-Troms. Dette er lokasjoner langs vei, som ligger inne i driftskontrakter 
som SVV har med ulike aktører. Disse lokasjonene vil holdes utenfor «parkvesenets» 
oppgaver i denne runden, men en parkvesen-modell kan eventuelt innlemmes på SVV sine 
lokasjoner etter hvert som driftskontraktene utløper. Dette vil i så fall bli en sak som SVV må 
ta stilling til. Dersom det skal gjøres tiltak på anlegg/lokasjoner som tilhører SVV, må det i 
tilfelle skje i dialog og avklaring med SVV. 

I vurdering rundt modell til et «parkvesen» har vi sett til prosjektet «Clean Up Lofoten», som 
er et paraplyprosjekt der målet er å få slutt på forsøplingen som oppstår lokalt, i tillegg til 
rydding av kystlinja for marint avfall. Prosjektet eies og drives av Lofoten Avfallsselskap 
IKS, der Lofotrådet er medeier. Selv om Clean Up Lofoten «bare» omhandler avfall, og ikke 
toalettløsninger, har prosjektene endel likhetstrekk, som gjør at modellen for organisering er 
relevant for prosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning». Den viktigste fellesnevneren er at 
begge prosjekter er regionale. Bak prosjektene står det flere kommuner som har samme mål, 
og som ønsker å oppnå felles resultater. I tillegg har både Lofoten og Midt-Troms et 
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avfallsselskap som opererer i hele regionen, og som daglig er på veien for å gjøre andre 
oppgaver. I Midt-Troms er riktignok ikke Senja Avfall IKS tilstede i Bardu kommune, men 
dette tenker vi er løsbart.  

5.1 Organisering 
Et «parkvesen» i Bærekraftig besøksforvaltning bør eies og drives av Senja Avfall IKS. Siden 
Senja Avfall jevnlig vil være på de aktuelle lokasjonene for å tømme avfall og toaletter, vil 
selskapet kunne ha rutiner for å følge med og følge opp avvik på lokasjoner. Senja Avfall IKS 
har også riktig kompetanse til å kunne administrere «parkvesenet». Senja Avfall IKS er 
positive til å ta en slik rolle i prosjektet. 

Parkvesenet bør opprettes som et prosjekt i Senja Avfall IKS der det er full kontroll på de 
økonomiske aspektene ved prosjektet. 

De lokasjonene i Midt-Troms som i dag har toaletter, og som kommunene har ansvar for, 
driftes i stor grad av grendelag, idrettslag og foreninger. Kommunene betaler i dag det 
aktuelle lag/forening en fast sum pr år for å utføre renhold og vedlikehold. Vi anbefaler at lag 
og foreninger fortsatt får lov til å utføre denne jobben der dette er hensiktsmessig. Det er 
viktig at det lokale engasjementet ivaretas, og at lag og foreninger som opplever et eierforhold 
til lokasjonene, fortsatt får lov til å ha det. For flere lag og foreninger betyr det også mye 
økonomisk å ha en avtale med kommunene. 

På nye lokasjoner som tilrettelegges med toalett og avfallsløsninger anbefaler vi at 
vekstbedriftene i regionen brukes som en ressurs der dette er naturlig. I vår region har vi 4 
vekstbedrifter, Mitra AS, Montar AS, Astafjord Vekst AS og Barduprodukter AS. Selskapene 
er godt spredt i regionen, og vil kunne ta rollen som «parkvesen». Vekstbedriftene har deltatt 
på møter i prosjektet der vi har diskutert ordningen, og de er positive til å ta rollen. Ved 
tildeling av oppgaver til aktørene, må formalitetene rundt offentlig anskaffelse må være på 
plass. 

5.2 Oppgaver 
Parkvesenet sine oppgaver vil være knyttet til de lokasjonene som har toalett og 
avfallsløsninger. Følgende oppgaver må kunne løses av parkvesenet: 

Renhold toalett 
• Rydding av søppel inne 
• Spyling og vask av toalett og håndvask 
• Vask av gulv 
• Etterfylling av papir og såpe 
• Tømming av søppeldunker og etterfylling av poser 

 
Vedlikehold 

• Bytte lyspærer 
• Sjekk/kontroll av inventar, dører, låser, vinduer (at ingenting er ødelagt) 
• Gressklipping rundt toalett, avfallsløsning og infotavle 
• Stell av eventuell beplantning og re-planting ved behov 
• Rydding av søppel utenfor 
• Snørydding foran inngang toalett og avfallsløsning 
• Sjekk av at betalingsløsning fungerer 
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Hyppighet i oppgavene vil variere noe fra lokasjon til lokasjon, men i høysesongen vil det 
være behov for daglig oppfølging av hver enkelt lokasjon. Det må erfares hvordan trafikken 
og bruken er, og deretter lages planer for gjennomføringen. 

Det er viktig at det defineres en standard for hvordan arbeidet skal utføres, og hvordan det 
skal se ut på hver lokasjon. Det kan tas utgangspunkt i SVV sine håndbøker for rasteplasser 
når standarden skal defineres. For at driftsløsningen med parkvesenet skal lykkes, må arbeidet 
utføres med en standard kvalitet som er god. God hygiene og rene toaletter fører til økt bruk, 
og dermed høyere brukerfinansiering. 

5.3 Profilering 
Uansett om det er vekstbedriftene eller lokale lag/foreninger som utfører jobben som 
«parkvesen», bør det være en felles profil på de som utfører jobben. Felles profil kan være lik 
bekledning, f.eks vester og caps, og lik merking på kjøretøy. Synlighet blant publikum vil 
være positivt for den jobben som utføres. 

5.4 Investeringer 
Med en organisering som skissert, der vekstbedriftene skal ha en betydelig rolle for drift, vil 
det være små investeringer knyttet til etablering av et «parkvesen». Der vekstbedriftene skal 
ha driftsansvaret, vil vekstbedriftene selv stå for utstyret som skal brukes. Det må påregnes 
noe investeringer av utstyr der lag/foreninger for ansvaret. 

5.5 Finansiering av drift 
Det vil påløpe kostnader til drift og administrative oppgaver knyttet til parkvesenet. Lokale 
lag/foreninger og vekstbedriftene skal ha betalt for driftsoppgavene knyttet til parkvesenet, og 
Senja Avfall IKS skal ha betalt for administrasjonen. Vi har vært i dialog med vekstbedriftene 
om prising av tjenestene, og det vil være naturlig å operere med en timespris + 
tilkjøringskostnad. I tillegg vil innkjøp av forbruksmateriell bli viderefakturert til prosjekteier. 
Det vil være ulik arbeidsmengde, og dermed ulik tidsbruk, fra lokasjon til lokasjon. Senja 
Avfall IKS belaster prosjektet med administrative tjenester med en fast pris pr år. Endelig 
prismodell for tjenestene må defineres i hovedprosjektet.  

Vi ser for oss flere finansieringskilder for å dekke driftskostnadene: 

• Fylkesmannen i Troms 
• Miljødirektoratet 
• Brukerfinansiering 
• Kommunene. 

Det må søkes midler til prosjektet hos Fylkesmannen i Troms til administrative oppgaver, 
samt midler øremerket til drift i prosjektet. Miljødirektoratet har også søkbare midler, og 
prosjektet har definitivt miljøaspekter ved seg som kvalifiserer for støtte.  

Det skal være betalingsløsninger for bruk av toalettene, og på den måten vil brukerne 
finansiere mye av driftskostnadene.  

Et eventuelt underskudd i prosjektet, etter at støtteordninger og brukerfinansiering er 
tilskrevet, må finansieres av kommunene. Prosjektet skal driftes til selvkost. 
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5.6 Oppsummert 
Det foreslås følgende modell for et regionalt «parkvesen» i Midt-Troms:   

Prosjekteier Senja Avfall IKS 
Administrator for drift Senja Avfall IKS 
Gjennomføring drift Montar, Mitra, Astafjord Vekst, 

Barduprodukter, lokale lag og foreninger 
Oppgaver Definerte oppgaver, hyppighet og 

standard for hver lokasjon 
Profilering Lik bekledning og merking 
Ansvar utstyr Montar, Mitra, Astafjord Vekst, 

Barduprodukter, lokale lag og foreninger 
Finansiering Ulike støtteordninger, 

brukerfinansiering, kommunene 
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Bærekraftig besøksforvaltning 

Innspill om tilrettelegging – eksisterende og behov 

  Etablert Behov Ansvar/kommentar Prioritering 
  

BERG 
    

1 Mefjordvær – Halsen 
Friluftsport/utsiktspunkt 

 

 
Driftes av Mefjordvær 
bygdelag. 
Gapahuk etablert i 2019.  
Rasteplass med bord og 
benker etablert. 
Parkering på nedlagt 
fotballbane. 
Mangler toalett og 
søppelcontainer. Toalett 
delvis finansiert. 

Molok 2019/2020 
Toalett 2024/2027 
Infotavle 2020/2021 

2 Mefjordvær – Molorota Rasteplass 
med tilrettelegging for bobil 

 

 
Nasjonal Turistveg starter 
bygging av toalett/buss-skur i 
2019 med tilliggende 
rasteplass og oppstilling for 
et lite antall bobiler, samt 
søppelcontainer.  
Kommunen bygger 
tømmeplass for bobil i 2019. 
Kommunen ansvarlig for 
drift.  
Behov for tavle med 
turistinfo. 

Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 
2020/2021 

3 Mefjordvær – Startpunkt tursti Kyle  
 

Behov for parkering med 
plass til inntil 5 biler. 
Mangler skilting av tursti. 

2022 
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4 Senjahopen – Steinneset 
Flerbruksområde   

Kommunen eier grunnen. 
Toalett tilgjengelig i 
flerbrukshuset. 
Bobiltømming etablert. 
Parkering etablert. 
Ønske om etablering av 
enkel rasteplass med 
søppelcontainer.  
 

Molok 2019/2020 

5 Senjahopen – Startpunkt tursti 
Roalden  

 Parkeringsplass ved 
kirkegården. Behov for 
opprydding og utvidelse. 
Tursti er skiltet. 

 

6 Senjahopen – Bringeneset Rasteplass 
og utsiktspunkt 

 

 

Ønske om etablering av 
rasteplass. Brukes av bobiler 
i dag, men er ikke tilrettelagt. 
Her bør det settes opp en 
turistinfotavle. 

Rasteplass, toalett, molok 
2019/2020. 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 

7 Mefjordveien – Startpunkt tursti 
Breitind  

 Parkeringsplass i Svartholla 
har behov for opprydding.  

 

8 Mefjordbotn – Kaia Raste- og 
fiskeplass  

 
 
 

 
Brukes mye som 
utfartsområde. Folk fisker fra 
kaia.  
Kommunen etablerer toalett 
i 2019.  
Det er etablert en enkel 
rasteplass med bord og 
benker. Behov for 
søppelcontainer. 

Molok 2019/2020 

9 Ersfjord – Ersfjordstranda Statlig 
sikret friluftsområde 

 Ersfjordstranda er statlig 
sikret friluftsområde. 
Gjeldende forvaltningsplan 
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med oversikt over behov for 
tiltak. Egen tilskuddsordning 
for statlig sikret 
friluftsområde. 

10 Ersfjord - Kulturminner  
 

Kulturminner vil bli merket 
og gjort tilgjengelig ytterst i 
bygda. Behov for parkering 
for inntil 5 biler. Bygdefolket 
ønsker seg enkel rasteplass. 

2024/2027 

11 Ersfjord – Tungeneset Rasteplass og 
utsiktspunkt 

 

 Etablert av Nasjonal 
Turistveg. Driftes av Troms 
fylkeskommune/SVV. 
Behov for at etablert toalett 
er helårsåpent. 

 

12 Steinfjord – Sletta ved 
Steinfjordkrysset Raste- og badeplass 
med tilrettelegging for bobil  

 
 
 
 

 

Brukes av bobiler og 
campere. Kommunen bygger 
toalett i 2019. 
Behov for etablering av 
rasteplass med bord og 
benker, søppelcontainer 
samt bedre adkomst / areal 
til oppstilling av bobiler. 
Her bør det settes opp en 
turistinfotavle. 

Bord og benker, molok,  
utbedring adkomst og areal 
til oppstilling av bobil 
2019/2020. 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 

13 Bøvær – Startpunkt tursti 
Strandbyskaret 

 
 

Tursti mangler skilting. 
Parkering – se punkt 14 

 

14 Bøvær – Bøstranda Utfartsområde  
 

 

Bøvær er et populært 
utfartsområde. Kommunen 
har igangsatt arbeid med 
reguleringsplan for blant 
annet å finne plass for 
parkering, toalett og 
søppelcontainer. Det bør 

Parkering, toalett, molok 
2020. 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 
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etableres turistinfotavle på 
parkering. 

15 Skaland – 
Friluftsområde/Kulturminner på Berg 
 

 

 

På Berg mellom Skaland og 
Bøvær ligger flere bunkerser 
fra 2. verdenskrig. Området 
er tenkt tilrettelagt slik at 
besøkende kan oppleve 
friluftsliv og kulturminner. 
Tilrettelegging her er i tråd 
med kommunens 
kulturminneplan. 

2022/2023 

16 Skaland – Utgangspunkt Bergsøyan 
landskapsvernområde med 
dyrelivsfredning 

  
Småbåthavna bak butikken 
på Skaland er et av 
utgangspunktene til 
Bergsøyan 
landskapsvernområde. Det er 
mulig nå parkere bak 
butikken i dag, og det finnes 
søppelcontainere. Toalett 
finnes i butikken, på hotellet 
og puben. Det mangler 
turistinformasjonstavle. 
Fylkesmannen er 
forvaltningsmyndighet i 
landskapsvernområdet. 

Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2022/2023 

17 Skaland – Startpunkt tursti Husfjellet 
  

Husfjellet er et av de mest 
besøkte fjellene på Senja. 
Parkering er mulig ved 
Kvithuset/Midt-Troms 
Museum sitt bygg i sentrum. 
Tursti er skiltet. Toaletter 
finnes i nærheten av 
startpunkt (butikken, hotellet 

Molok 2019/2020 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 
 
Parkering 2024/2027 
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og puben) men det bør på 
sikt etableres egne toaletter 
ved startpunktet. Behov for 
søppelcontainer og 
turistinformasjonstavle. 

18 Bergsbotn – Startpunkt tursti 
Roalden 

 
 

Behov for etablering av 
parkering for inntil 5 biler. 
Tursti mangler skilting. 

2024/2027 

19 Bergsbotn – Storsvingen Utsiktspunkt 
  

Nasjonal turistveg sitt anlegg. 
Mangler toalett. 

Toalett 2019/2020 

20 Krokelvdalen – Startpunkt tursti 
Stormoa/Krokelvtinden   

Brukes mye både sommer og 
vinter. Tursti mangler 
skilting. Parkeringsplass må 
brøytes. Behov for 
turistinformasjonstavle. 

Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2021/2022 

21 Krokelvdalen – Raste- og fiskeplass 
Krokelvvatnet 

 

 

Berg jeger- og fiskarlag har 
planer om en universelt 
utformet fiskeplass i 
vannkanten ved utløpet av 
Krokelvvannet. 
Parkeringsplass må utvides. 
Det må etableres toalett og 
søppelcontainer og enkel 
rasteplass. 

2021/2022 

22 Krokelvdalen – Startpunkt tursti 
Flobjørn 

 
 

Behov for parkering med 
plass for inntil 5 biler. Tursti 
mangler skilting. 

2024/2027 

23 Straumsbotn – Rasteplass Krokelva 
  

Etablert enkel rasteplass. 
Mangler toalett og 
søppelcontainer. Bør 
etableres turistinfotavle her. 

Toalett og molok 
2019/2020 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 

342



 
        
 

24 Straumsnes – Rasteplass 
Trongstraumen   

Ved Trongstraumen er det 
rasteplasser på begge sider 
av brua. På Finnsætersia av 
brua er det satt opp bord og 
benker, samt 
søpplecontainer. 
Søpplecontainer byttes ut 
med molok. 
På andre sia av brua er det et 
eldre veitoalett. Det bør 
fjernes og nytt settes opp på 
Finnsætersia av brua. 

Toalett og molok 
2019/2020 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 

25 Straumsnes – Mårvika utfartsområde  
 

Populært utfartsområde. 
Ønske om etablering av 
rasteplass med toalett og 
søppelcontainer. 

2022/2023 

26 Straumsnes – Startpunkt tursti 
Flatneset/Kulturminner 

 
 

Behov for parkering med 
plass til inntil 10 biler. Tursti 
mangler skilting. 
Kulturminner fra 2. 
verdenskrig bør merkes og 
gjøres tilgjengelig. 

2022/2023 

27 Finnsæter – Parkering ved 
Hulderheimen og tømmeplass for 
bobil 

  
Behov for søppelcontainer. 2019 

28 Hamn – Startpunkt tursti 
Sukkertoppen (Mølnkjosen)   

Behov for parkering med 
plass for inntil 5 biler i 
Mølnekjosen. 
 

2024/2027 

29 Hamn – Senjens Nikkelverk turstier 
og kulturminner   

Behov for parkering med 
plass for minimum 10 biler 
ved Verket. 
 

2024/2027 
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30 Grense mot Torsken kommune - 
utsiktspunkt 

 

 

Biotope har tegnet en 
gapahuk som tenkes etablert 
her med utsikt over havet. 
Behov for parkering, toalett 
og søppelcontainer i 
tilknytning til den. 

2022/2023 

31 Svandalen – Utfartsområde   

 

Svandalen har flere store 
utfartsparkeringsplasser. Den 
største hvor det tidligere sto 
en turistinfotavle bør 
tilrettelegges som en stor 
rasteplass med toalett, 
søppelcontainer, plass til 
bobilparkering og 
turistinfotavle. 

2020/2021 
 
 

  
LENVIK 

    

32 Fjordgård - Segla 
  

Sees i sammenheng med 
prosjektet Nasjonal turiststi 
 
 

2020/2021 

33 Storvika, Stønnesbotn 
  

 
 
 

2020/2021 

34 Sørvika 

 

  
 
 

2024/2027 

35 Revet 
 

  
 
 

2024/2027 

36 Henrikstøa 
  

 
 

2020/2021 
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37 Tennskjær Hurtigbåtkai  

 

 
 
 

2022/2023 

38 Lysnes Hurtigbåtkai 
  

 
 
 

2022/2023 

39 Brenneset båthavn  

 

Mobilt toalett? 
 
 

2024/2027 

40 Mefjordeidet (mellom Lenvik og 
Berg) 

 

 

Vurdere behov. 
 
 

2020/2021 

41 Finnsnes dyreklinikk 
 

  
 
 

2024/2027 

42 Olderhamna fiskeri- og småbåthavn  

 

Parkeringsplass under 
planlegging 
 

2022/2023 

43 Varden 
 

  2024/2027 

 
 

 
MÅLSELV 

    

44 
 
 

Svalheim – Skuterparkering 
  

Det eksisterer 
parkeringsareal, men det må 
utvides. Toalett er under 
bygging. 

2020/2021 

45 Høgskarhus – skuterparkering og 
handicap fiskeplass   

Det eksisterer 
parkeringsareal, men det må 
utvides 

2020/2021 

46 Slaktermoen – innfallsport til ØDN 
  

Avfallshåndtering, sees 
sammen med pkt 47 «Veis 

2020/2021 
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ende Dividalen»  
47 
 
 

Veis ende i Dividalen 
  

Avfallshåndtering, sees 
sammen med pkt 46 
«Skaktermoen» 

2020/2021 

48 
 
 

Innseth  

 

Det eksisterer 
parkeringsareal, men det må 
utvides 

2020/2021 

49 
 
 

Vika fiskeplass 
  

Usikkert rundt parkering 
 

2020/2021 

50 
 
 

Kommunens båtutsettingsplass ved 
Felleskjøpskaia Målsnes 

 

 

Usikkert rundt parkering. Det 
eksisterer toalett i dag, men 
det er behov for nytt 
 

2022/2023 

51 
 
 

Møllerhaugen  

 
Usikkert rundt parkering. 
Usikkert rundt toalett 

2022/2023 

52 
 
 

Andselv sentrum – bobilparkering  

 

Ønske om å etablere 
bobilparkering, med toalett 
tømming 

2022/2023 

53 
 
 

Skjeggenes brua 
  

 2022/2023 

54 
 
 

Øverbygd/Skjold – busstopp 
  

Samarbeid med Øverbygd 
velforening 

2024/2027 

55 
 
 

Holt 
  

Samarbeid med Øverbygd 
velforening? 

2024/2027 

56 
 
 

Andsfjellet/Rustafjellet  

 

Parkering bør utvides. 
Avklare hjemmel 

2024/2027 
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57 
 
 

Langkjosen ved Takvatnet   Har noe tilrettelegging. Må 
følges opp. Samarbeid med 
Statsskog 

2024/2027 

 
 

SØRREISA     

58 
 
 

Nordlia 
  

Det eksisterer parkering, 
men den må utbedres 

2020/2021 

59 
 
 

Steinora 
  

Den eksisterende snuplassen 
må utbedres. Turstiskiltet må 
oppgraderes 

2020/2021 

60 
 
 

Storvika 
 

 Veien bør utbedres 2020/2021 

61 
 
 

Tømmervika 
 

 Driftes av SVV  

62 
 
 

Andsvatnet 
  

 2022/2023 

63 
 
 

Sentrum 
  

 2020/2021 

64 
 
 

Gamtofta 
  

 2020/2021 Molok 
2022/2023 Toalett 

65 
 
 

Skøvatnet 
  

Toalett eksisterer, men bør 
oppgraderes 

2020/2021 Molok 
2022/2023 Toalett 

 
 

DYRØY     

66 Finnlandsfjæra  

 

Sommertoalett er ok. Må 2022/2023 

347



 
        
 

 
 

utvides til helårsdrift. 
Parkering er under 
planlegging.  

67 
 
 

Finnlandsholmen 
 

 Driftes av båtforeningen som 
sommertoalett i dag. Må 
forsøke å utvide avtalen til 
også å gjelde vinterstid. 
Ønske om å koble på 
Finnlandsnes med tur og 
krigsminner. 

2020/2021 

68 
 
 

Finnefjell (Børingenområdet) 
  

Søppeldunk er ok. 2024/2027 

69 
 
 

Hållaksla/Kvalsnes  

 
Søppeldunk Sørfjord eller 
Kvalnes 

2024/2027 

70 Sentrum Brøstadbotn 
  

Toalett kan løses med avtale 
med Brøstadbotn IL ved bruk 
av klubbhus. 
Skilting P-plass mangler 
Bobil-tømming på YX 
 

2020/2021 

71 Øvre Espenes (Børingenområdet)  

 

Søppeldunk er ok 
 
 

2024/2027 

72 Sørfjord 
  

Parkering er litt liten. 
Infoskiltet er gammelt. 
 

2024/2027 

73 
 
 

Mikelbostad Hagenes  

 

Parkering må utvides. 
Infoskilt ved P og ved 
Hagenes 

2022/2023 

74 
 

Dyrøygommen 
  

Ønsker skilting av P-plass 2024/2027 
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75 
 
 

Vinje, Lille Vinje, Berg  

 

Dagens parkering er egentlig 
snuplass. 
Toalett på Berg. 
Sees i sammenheng med 
Dyrøygommen. 

2020/2021 

76 
 
 

Brenna 
 

  2024/2027 

 
 

BARDU     

77 
 
 

Altevatnet 
 

 Parkering er avgiftsbelagt. 
Skilting toalett må utbedres. 

2020/2021 

78 
 
 

Inseth v P.automat 
  

 2020/2021 

79 
 
 

Skistadion v. Storlømyra 
  

 2020/2021 

80 
 
 

Barduhallen p.plass 
  

 2022/2023 

81 
 
 

Setervannet  

 

 2022/2023 

82 
 
 

Bruhaugen 
  

 2024/2027 

83 
 
 

Bjørnsmo, Nedre Bardu 
  

 2024/2027 
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84 Sørdalen. Innfallsport Rohkunborri 
Nasjonalpark  

  
 
 

2024/2027 

 
 

TRANØY 
 
 

    

85 Skjellneset/Sjursvik 
 
 

 

 Tursti Sjursviktinden  

86 Skrolsvik 
 
 

 

 

Kveitemuseet 
Gammelbutikken 
Tømmestasjon samarbeid 
privat aktør 

2020/2021 

87 Senjehesten 
 
 

 

 

Kystfort 
Friområde 

2022/2023 

88 Å 
 
 

 

 Tursti Åkollen  

89 Olaheimen 
 
 

  

Startpunkt Ånderdalen 
nasjonalpark 
Tursti Senja på langs 
Tursti Tønnerten 
 

2022/2023 

90 Stonglandseidet 
 
 

 

 

Tilrettelagt ved Eidet Handel 
Skiløype/lysløype 

 

 
91 
 

Hofsøy 
 

 

Hofsøy bygdemuseum 
Tursti Hofsøyfjellet 
Tursti Dronningruten 

2020/2021 
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92 Lekangen/Kvinnekaia 
 
 

 
 

 

Kaianlegg av kulturhistorisk 
interesse 

2020/2021 

93 Gammelsæter 
 
 

 

 

Startpunkt og 
informasjonspunkt 
Ånderdalen nasjonalpark. 
Statskog, Tranøy kommune 
og Ånderdalen 
nasjonalparkstyre 

2022/2023 

94 Hyttekroa/Tranøybotn camping 
 
 

 

 

Tursti Ånderdalen 
nasjonalpark 

2022/2023 

95 Skatvik 
 
 

 

 Tursti Skatvikfjellet 
Tursti Vassulvika 
Badestrand Rotvika 

 

96 
 

Hestevika 
  

Badestrand 2022/2023 

97 Refsnes 
 
 

 

 

 2024/2027 

98 Tranøya 
 
 

  
Prestegård, Tranøy kirke, 
fornminner 

2024/2027 

99 Sážžá Senja naturhus & museum 
Øverbotn 
 
  

 

Informasjonspunkt 
Ånderdalen nasjonalpark og 
øvrige verneområder på 
Senja. Informasjonspunkt 
Midt-Troms museum. 
Utstilling nasjonalparksenter 
og museum. Fiskeplass 
Tennvatnet 

2020/2021 
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100 Svanelvmoen 
 
 

  

 2020/2021 

101 Kaperdalen 
 
 

 

 Nikolai-gammen  

102 
 
 

Kapervatnet 
  

Tursti første Svanfjell  

 
103 

Vesterfjell 
 
 

  

Jordhuset 
Tursti Gammelveten 
Skiløype/lysløype 

2024/2027 

 
104 
 

Litjekjosen/Storvannet  

 

 2024/2027 

105 
 
 

Butten/kryss Vangsvik 
  

Tursti Vangsvikfjellet 
Skiløype/lysløype 

2022/2023 

 
106 
 

Nedkjøring til Vangsvik 
 

 Tursti Rubbestadfjellet  

107 
 
 

Holmen/Solli 
 

 Turvei Rubbestadfjellet  

 
 

TORSKEN     

108 
 
 

Kaperdalen/Bumannsvatnet 
 

 

Definert startpunkt og 
informasjonspunkt 
Ånderdalen 
nasjonalparkstyre (Statens 
vegvesen) 

2024/2027 

109 Gjeska 
 

Innfallsport Ånderdalen 2020/2021 
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nasjonalpark. Startpunkt og 
informasjonspunkt. Statlig 
sikret friluftslivsområde. 
Universelt utformet kultursti. 
Torsken kommune, Midt-
Troms friluftsråd og 
Ånderdalen 
nasjonalparkstyre (Midt-
Troms museum, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune) 

110 Kvænbukta 
  

Startpunkt Kvænan - 
Ånderdalen nasjonalpark. 
Torsken kommune og 
Ånderdalen 
nasjonalparkstyre. 
Dagens parkeringsplass er for 
liten. Statens vegvesen 
anbefaler å ruste opp 
parkeringsplass i Ytre 
Kvænbukta. Da må man 
vurdere å flytte stien og 
informasjonstavle. 

2024/2027 

111 Flakstadvåg  

 

Startpunkt Ånderdalen 
nasjonalpark. Padling inn 
Selfjorden, eventuelt 
båtskyss. Torsken kommune 
og Ånderdalen 
nasjonalparkstyre 

2022/2023 

112 
 
 

Gryllefjord/ 
Sildevika c  

 
 

Avsatt kommunale midler, 
mangler aktører. 

2020/2021 
 

353



 
        
 

 
113 Torsken 

 

 
 

 2020/2021 

114 Ballesvika 

 

 

 

 2020/2021 

115 Medby 

 

f 
 

V 2022/2023 

116 Grunnfarnes 

 

 
 

Avsatt penger til investering 
og drift. Avklart med privat 
aktør  

2020/2021 

117 Flakstadvåg 

 

 
 

 2022/2023 

118 Sifjord  

 

 
 

v 2024/2027 
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 Startpunkt tursti  

 Severdighet 

 Badeplass  

 Fiskeplass  

 Rasteplass  

 Turistinformasjon (tavle)  

 Parkering – helårs  

 Toalett – helårs  

 Tilrettelagt for bobil  

 Tømmestasjon  

 Søppelcontainer  

  Utkikkspunkt  
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Avfalls-og toalettløsninger

Avfallsløsning:

Type/Fabrikat Enhetspris (kr) Beskrivelse
MOLOK 5000L, trommel (2G), polyprop. løftesekk, serviceluke 25 900                 Beholder støpt i polyethylene inkludert montert anker, ekskl. rammeverk/panel

- Løftesekk i PP for restavfall (standard) +1 punkts løftesystem

- Hovedlokk, trommelinnkast 60L

- Alle deler montert og klare for transport til kundeadresse

- Lokale innstallasjoskostnader, herunder lossing og graving er ikke inkludert.

- Låsbar serviceluke med 3-kantnøkkel

MOLOK, tillegg panel i tre-kompositt (mørke farger) til 5000L 2 280                    

MOLOK 3000L, med polypropylene løftesekk 15 900                 Beholder støpt i polyethylene inkludert montert anker, ekskl. rammeverk/panel

- Løftesekk i PP for restavfall (standard) +1 punkts løftesystem

- Hovedlokk og innkastlokk

- Alle deler montert og klare for transport til kundeadresse

- Lokale innstallasjoskostnader, herunder lossing og graving er ikke inkludert.

MOLOK, tillegg sekk til glass/metallemballasje 3000L 1 320                    
MOLOK, tillegg panel i tre-kompositt (mørke farger) til 3000L 2 000                    

MOLOK 1300L, med polypropylene løftesekk 14 000                 Beholder støpt i polyethylene inkl. montert anker, ekskl. rammeverk/panel

- Løftesekk i PP for restavfall (standard) +1 punkts løftesystem

- Hovedlokk og innkastlokk

- Alle deler montert og klare for transport til kundeadresse

- Lokale innstallasjoskostnader, herunder lossing og graving er ikke inkludert.

"Glass- og metallemballasje"

MOLOK, tillegg sekk til glass/metallemballasje 1300L 1 500                    
MOLOK, tillegg panel i tre-kompositt (mørke farger) til 1300L 1 530                    
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Toalettløsning:

DANFO
Tetragon 110  ( HWC og WC) 650 000               Valgt modell heter Tetragon og har vandalsikkert utstyr med håndvaskmodul og toaletter i rustfritt stål.

Tetragon 120  ( HWC og 2 WC) 740 000               Fliser på gulv, laminatplater av høy kvalitet i tett profilsystem på vegger og tak, 

ventilasjon med varme, aluminiumsdører med besøkstelling på låsen og tidslåsing.

På teknisk rom finnes alt av VVS og EL, samt VVBereder med utslagsvask.

Huset bygges på et betongfundament på fabrikken så det er kun mindre arbeider i grunnen før leveranse.

TAM
Toalettløsning med vandalsikre dører og innredning. 800 000               Shelteret bygges opp av ca. 40 - 205mm limte selvbærende sandwichpaneler

 Dette for å forhindre forringelse av gulv under transport

Panelene består av alu, GRP eller plastisolbelagte stålplater utvendig og innvendig limt på celleplastkjerne. 

Farge utvendig grå, tak sort. / innvendig hvit. Sammenstillingsprofiler vil være i natur aluminium. 

Gulv vil være belagt med våtromsbelegg. Konstruksjonens U-verdi < 0,7W/m2K. 

Panelene er selvbærende, har ingen termiske broer. Panelene sammenstilles vha egen utviklede profiler, 

som gjør at shelteret ikke får termiske broer i sammenføyningene. 

Gulvpanel er bygd opp med celleplastkjerne med høytrykkfasthet og gode egenskaper mhp. dynamiske påkjenninger

BIOROLLA

Biotoalett BioRolla Comfort 41 900                 Gulv: Vannfaste sponplater på  48x148mm bjelkelag.

Vegger: Stav/liner i 36x98mm, Asf.imp.vindtettplater, 23 mm utlekting og 1.kl. 19x148mm DFH- kledning, ubehandlet.

Tak:   Sperrer 36x98mm, taktro 21x120mm  og Pappshingel, som legges på en kraftig 96x198mm mønedrager.

Vindu: Tilpassede glass  i  4mm Plexiglass i begge røstene for mer dagslys inn.

Dør:  Lett isolert boddør 90x210.

Div: Hjørnebord, mønekledning, dørkledninger, og lignende leveres i  diverse dim  19x 98,123,148, etter behov. 

Biologisk Rastetoalett BioRolla Comfort 28 624                 
-          Frittstående utførelse BioRolla Comfort med nødvendig monteringsmateriell

-          1000 l tank (1 m3) med rørdeler og tanktopp

-          Komplett tømmestuss fra tank med lufterør over tak med trekkhatt. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/135 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 15.05.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 8/19 23.05.2019 
Kommunestyret 34/19 13.06.2019 

 

Vedlegg 
1 Årsmelding og årsregnskap 2018 
3 Revisjonsberetning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2018 

 

Saksopplysninger 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF er et kommunalt foretak som i sin helhet er eid av Dyrøy 
kommune.  
  
Styret i Nordavind Utvikling har hatt årsmelding og regnskap for 2018 til 1.gangs behandling i 
styremøtet 14.2.2019, og behandling av korrigeringer i årsmelding 3.4.2019 før den ble 
oversendt til KomRev Nord for revisjon.   
  
Revisjonsrapport fra KomRev Nord IKS følger vedlagt. Årsberetningen og årsregnskapet for 
foretaket har vært forelagt både revisjon og vil bli lagt frem for kontrollutvalget til deres 
behandling. Kontrollutvalget har ikke pr i dag behandlet årsoppgjøret i Nordavind Utvikling KF. 
Deres uttalelse legges frem direkte til kommunestyret 13.6.2019 
  
  
Viser for øvrig til vedlagte årsmelding og årsregnskap. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2018 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas   

 
2. Årsregnskap for 2018 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk på kr   

157.989,- og et resultatmessig resultat med et mindreforbruk på kr 223 322,- 
 

Årets mindreforbruk på kr 223 322,- disponeres til avsetning på Nordavind Utvikling Dyrøy KFs 
frie disposisjonsfond 

 

Styreleders innstilling: 
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Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2018 
 
Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 23.05.2019:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 23.05.2019  
 
1.Fremlagte forslag til årsmelding for 2018 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas  
  
2.Årsregnskap for 2018 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk på kr 157.989,- og et 
resultatmessig resultat med et mindreforbruk på kr 223 322,- 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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Nordavind Utvikling Dyrøy KF      Org.no: 985 953 570 
Dyrøy kommune Bank 4776 1203173 
9311 BRØSTADBOTN

Årsmelding og 
årsregnskap 2018 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
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Nordavind Utvikling Dyrøy KF      Org.no: 985 953 570 
Dyrøy kommune Bank 4776 1203173 
9311 BRØSTADBOTN

Årsmelding 2018 

Virksomhetens art  
Nordavind Utvikling Dyrøy KF er et kommunalt foretak i Dyrøy kommune, etablert i 2003. 

Etableringen av foretaket er forankret i «Dyrøy den lærende kommune» og værebegrepene Faglig 
dyktig, Imøtekommende og Nyskapende er retningsgivende for arbeidet. Styret for Nordavind 
Utvikling Dyrøy KF er formannskapet, der ordfører Marit Alvig Espenes er styreleder.  

Hovedmålet for Nordavind Utvikling Dyrøy KF er å bidra til utvikling i Dyrøy. Foretaket er et 
internt utviklingsredskap og et eksternt samarbeidsverktøy. Vi er intern pådriver for igangsetting av 
utviklingsprosjekter for samhandling og læring i Dyrøy, og bruker prosjektmetodikken PLP i 
utviklingsarbeidet. Samtidig er foretaket en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid 
mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene, for eksempel stat, fylkeskommune, FoU-miljøer og 
næringsliv. 

Organisasjon 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF har i 2018 hatt 2,5 fast stilling (daglig leder, 
prosjektleder/adm.rådgiver i full stilling og en prosjektleder i 50 % stilling). I tillegg engasjeres 
prosjektledere enten med tidsbegrenset arbeidsavtale eller på timebasis. 

Arbeidsmiljø 
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette 
området i 2018. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2018. Det har ikke vært sykefravær i 
rapporteringsåret.  

Likestilling 
Selskapet har ved utgangen av året 5 ansatte hvorav 3 er menn og 2 kvinner. Styret besto ved 
utgangen av året av 5 medlemmer hvorav 2 er kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte 
og stillingskategori, ikke funnet det nødvendig å iverksette tiltak med hensyn til likestilling. Styret er 
bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomhetens 
styre og vil selvfølgelig vurdere nødvendige tiltak på sikt for å innfri samfunnets forventninger for 
likestilling. 

Diskriminering 
Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, 
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. 

Etisk standard 
Alle ansatte plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens 
virksomhet. Ingen skal på vegne av foretaket foreta handlinger som er i strid med god etisk standard 
og forretningsskikk.  
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Nordavind Utvikling Dyrøy KF      Org.no: 985 953 570 
Dyrøy kommune Bank 4776 1203173 
9311 BRØSTADBOTN

Nordavind Utvikling Dyrøy KF forvalter offentlige midler, og virksomhetens arbeid kan få stor 
betydning for selskaper og for samfunnet. God forretningsskikk og høy etisk standard er avgjørende 
for foretakets evne til å lykkes. 

Internkontroll 
Foretaket styrer etter internkontrollprinsippet gjennom samarbeid med Dyrøy kommune på en rekke 
områder, bl.a. økonomi, årsplan og styringssystem, HMS og beredskap. 

Ytre miljø 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Aktiviteter i foretaket 
Gjennom store prosjekter har en etablerte gode koblinger eksternt. Nettverkene viser seg viktige 
både i ovennevnte prosjekter, og vi erfarer at de får betydning i interne arbeidet, i tillegg til at det 
skapes potensielle framtidige satsinger, - både gjennom foretaket, men også ut fra Dyrøy kommunes 
behov.  

De største satsingene i rapporteringsåret har vært: 

- Byregionprogrammet Midt-Troms
- Prosjektledelse Senja 2020
- Dyrøyseminaret 2018
- Samarbeidsprosjektet Villfisk – Oppdrettsnæringen
- Tjenestekjøpsavtale Dyrøy Kommune
- Leveranse av tjenester til Vox
- Prosjektledelse Inkluderende Barnehage og Skolemiljø, og Realfagsatsing i Dyrøy kommune.
- Dokumentasjon helse knyttet til USHT i Tromsø.

Det er utarbeid egne rapporter og status for de enkelte leveransene fra Foretaket. 

Foretakets økonomi og forutsetninger 
Foretaket legger fram årsregnskapet for 2018 med et netto negativt driftsresultat på kr - 157.989,- og et 
positivt regnskapsmessig resultat på kr 233 322,-. 

Det var ved inngangen av 2018 stor usikkerhet rundt inntektene i foretaket og det har derfor vært 
gjennomført budsjettreguleringer gjennom året. Det ble i fastsetting av budsjettet 2018, budsjettert 
stillingsressurser jfr den bemanningen som var i foretaket pr 31.12.2017. Det ligger da inne en 
100% stilling for mye. Denne stillingen ble ikke tatt ut av budsjett for 2018, samtidig som 
nyopprettet stilling som prosjektkoordinator ble regulert inn. Dette forklarer i hovedsak avviket i 
årsregnskapet.  

Det ble gjennomført en budsjettregulering i regnskapsåret. Foretaket vedtok budsjett med et brutto 
negativt driftsresultat, som er vedtatt inndekket med bruk av fondsmidler.  
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Nordavind Utvikling Dyrøy KF  Org.no: 985 953 570 
Dyrøy kommune    Bank 4776 1203173 
9311 BRØSTADBOTN 

Årsregnskap 2018 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
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Nordavind Utvikling Dyrøy KF      Org.no: 985 953 570 
Dyrøy kommune        Bank 4776 1203173  
9311 BRØSTADBOTN  

 

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Økonomiske 
oversikter  
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Rapport: GL 70 A4 NO, Periode fra: Jan/2018, Periode til: Des/2018, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2018- Regulert budsjett, Budsjettvariant 2: 

2018-Opprinnelig budsjett, Rapport: Økonomisk oversikt drift

Nordavind Utvikling KF

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Økonomisk oversikt drift

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2017)

Regnskap

(år 2018)

Budsjett,

regulert

(år 2018)

Budsjett,

opprinnelig

(år 2018)

Brukerbetalinger

-2 890 762 -3 000 000 -2 030 000Andre salgs- og leieinntekter -2 794 822

-1 225 452 -1 260 737 -1 580 000Overføringer med krav til motytelse -372 285

Rammetilskudd

Andre statlige overføringer -200 000

-500 000 -500 000 -800 000Andre overføringer -500 000

Inntekts- og formueskatt

Eiendomsskatt

Andre direkte og indirekte skatter

-4 616 214 -4 760 737 -4 410 000Sum driftsinntekter -3 867 107

2 457 875 3 155 412 2 599 099Lønnsutgifter 2 420 153

496 771 578 636 699 226Sosiale utgifter 498 545

2 692 835 1 421 000 1 357 000Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 

tjenesteproduksjon

2 230 743

259 461Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

180 000Overføringer 385 323

Avskrivninger

-1 308 750Fordelte utgifter -1 122 738

4 778 192 5 155 048 4 655 325Sum driftsutgifter 4 412 025

161 978 394 311 245 325BRUTTO DRIFTSRESULTAT 544 918

-12 676 -8 000Renteinntekter og utbytte -1 123

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

Mottatte avdrag på utlån

-12 676 -8 000Sum eksterne finansinntekter -1 123

8 687 5 000Renteutgifter og låneomkostninger 3 962

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

Avdrag på lån

Utlån

8 687 5 000Sum eksterne finansutgifter 3 962

-3 989 -3 000Resultat eksterne finanstransaksjoner 2 839

Motpost avskrivninger

157 989 391 311 245 325NETTO DRIFTSRESULTAT 547 757

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -160 863

-459 876 -459 876 -245 325Bruk av disposisjonsfond -163 328

-155 000 -155 000Bruk av bundne driftsfond

-614 876 -614 876 -245 325Sum bruk av avsetninger -324 191

Overført til investeringsregnskapet

223 566 223 566Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne driftsfond

223 566 223 566Sum avsetninger

-233 322Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 223 566

SUM TOTAL
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Rapport: GL 76 A4 NO, Periode fra: OB/2018, Periode til: Des/2018, Enhet: Beløp, Rapport: Økonomisk oversikt balanse (KF)

Nordavind Utvikling KF

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Økonomisk oversikt balanse (KF)

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2018)

Regnskap

(år 2017)

 Anleggsmidler  

 Faste eiendommer og anlegg  

 Utstyr, maskiner og transportmidler  

 Konserninterne langsiktige fordringer  

 Utlån  

 Aksjer og andeler  

 Pensjonsmidler  

3 007 337Omløpsmidler 3 067 668

 Konsertinterne kortsiktige fordringer  

2 016 807Kortsiktige fordringer 1 596 533

 Premieavvik  

 Aksjer og andeler  

 Sertifikater  

 Obligasjoner  

 Derivater  

990 530Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 471 135

3 007 337SUM EIENDELER 3 067 668

-1 833 695Egenkapital -1 991 683

-1 600 373Disposisjonsfond -2 060 249

 Bundne driftsfond -155 000

 Ubundne investeringsfond  

 Bundne investeringsfond  

 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)  

 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)  

-233 322Regnskapsmessig mindreforbruk  

 Regnskapsmessig merforbruk 223 566

 Udisponert i investeringsregnskapet  

 Udekket i investeringsregnskapet  

 Kapitalkonto  

 Langsiktig gjeld  

 Ihendehaverobligasjonslån  

 Pensjonsforpliktelse  

 Sertifikatlån  

 Andre lån  

 Konsernintern langsiktig gjeld  

-1 173 642Kortsiktig gjeld -1 075 985

 Kassekredittlån  

 Konsernintern kortsiktig gjeld  

-1 173 642Annen kortsiktig gjeld -1 075 985

 Derivater  

 Premieavvik  

-3 007 337SUM EGENKAPITAL OG GJELD -3 067 668

 Memorialkonto  

 Ubrukte lånemidler  

 Andre memoriakonti  

 MOTKONTO MEMORIA  

 Motkonto for memoriakontiene (2.99)  
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Foreløpige tall

Regnskapsskjema 1A

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2017)

Regnskap

(år 2018)

Budsjett,

regulert

(år 2018)

Budsjett,

opprinnelig

(år 2018)

Skatt på inntekt og formue

Ordinært rammetilskudd

Skatt på eiendom

Andre direkte eller indirekte skatter

Andre generelle statstilskudd -200 000

Sum frie disponible inntekter -200 000

-12 676 -8 000Renteinntekter og utbytte -1 123

Gevinst finansielle instrumenter

8 687 5 000Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 962

Tap finansielle instrumenter

Avdrag på lån

-3 989 -3 000Netto finansinntekter/-utgifter 2 839

223 566 223 566Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Til ubundne avsetninger

Til bundne avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -160 863

-459 876 -459 876 -245 325Bruk av ubundne avsetninger -163 328

-155 000 -155 000Bruk av bundne avsetninger

-391 311 -391 311 -245 325Netto avsetninger -324 191

Overført til investeringsregnskapet

-395 300 -394 311 -245 325Til fordeling drift -521 352

161 978 394 311 245 325Sum fordelt drift 744 918

-233 322Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 223 566
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Foreløpige tall

Reggnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

2018 2017

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 304 208 3 030 412 2 599 099     010 - Fastlønn 2 331 377

     020 - Lønn til vikarer

     030 - Lønn til ekstrahjelp

     040 - Overtidslønn

4 594     050 - Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

     070 - Lønn vedlikehold/ lønn nybygg og nyanlegg

     075 - Lønn renhold

     080 - Godtgjørelse folkevalgte

     089 - Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke 

arbeidsgiveravgiftspliktig lønn

358 814 444 000 539 175     090 - Pensjonsinnskudd og trekkpliktige 

forsikringsordninger

360 400

137 958 134 636 160 051     099 - Arbeidsgiveravgift 138 145

2 805 573 3 609 048 3 298 325010-099 - Sum lønn og sosiale utgifter 2 829 922

 100 - Lønn og sosiale utgifter (010-099)

93 440 30 000 5 000     100 - Kontormateriell 14 208

     105 - Undervisningsmateriell

     110 - Medisinsk forbruksmateriell

     114 - Medikamenter

133 620 150 000 5 000     115 - Matvarer 42 452

492 917 481 000 550 000     120 - Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og 

tjenester

87 433

14 488 15 000 15 000     130 - Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 10 767

55 504 65 000 35 000     140 - Annonse, reklame, informasjon 9 251

24 130 30 000 140 000     150 - Opplæring, kurs 46 016

131 312 110 000     160 - Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. 

som er oppgavepliktige

81 373

17 761 15 000     165 - Andre oppgavepliktige godtgjørelser 7 402

92 475 70 000 150 000     170 - Transportutgifter og drift av egne og leide 

transportmidler

113 237

     180 - Strøm

     181 - Fjernvarme/fjernkjøling

     182 - Fyringsolje og fyringsparafin

     183 - Naturgass og andre fossile gasser

     184 - Bioenergi

     185 - Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring

196 498 185 000 185 000     190 - Leie av lokaler og grunn 205 815

7 087 45 000 10 000     195 - Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 597

32 809 10 000     200 - Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 16 484

     209 - Medisinsk utstyr

     210 - Kjøp, leie og leasing av transportmidler

     220 - Leie av driftsmidler

     230 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og 

nybygg/nyanlegg

2 276 2 000     240 - Serviceavtaler, reparasjoner og 

vaktmestertjenester

5 449

     250 - Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg

     260 - Renholds- og vaskeritjenester

1 547 591 350 000 250 000     270 - Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 1 679 033

     280 - Grunnerverv

     285 - Kjøp av eksisterende bygg/anlegg

     290 - Internkjøp

2 841 908 1 546 000 1 357 000100-290 - Kjøp som inngår i tj.prod 2 319 518

300 - Kjøp fra staten

330 - Kjøp fra fylkeskommuner

350 - Kjøp fra kommuner

370 - Kjøp fra andre (private)

375 - Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager

259 461380 - Kjøp fra kommunalt foretak i egen kommune

259 461300-380 - Kjøp som erstatter tj.prod
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Foreløpige tall

Reggnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

     400 - Overføring til staten

     429 - Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon

     430 - Overføring til fylkeskommuner

     450 - Overføring til kommuner

180 000     470 - Overføring til andre (private) 385 323

     475 - Overføring til IKS der kommunen selv er deltager

     480 - Overføring til kommunalt foretak i egen 

kommune

     490 - Reserverte bevilgninger/avsetninger (skal være 

0 ved rapp)

180 000400-490 - Overføringsutgifter 385 323

8 687 5 000500 - Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 962

501 - Konserninterne renteutgifter

509 - Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

510 - Avdrag

511 - Konserninterne avdrag

520 - Utlån

521 - Konserninterne utlån

529 - Kjøp av aksjer og andeler

223 566 223 566530 - Dekning av tidligere års regnskapsmessige

merforbruk/dekning av tidligere års udekket

     540 - Avsetninger til disposisjonsfond

     548 - Avsetninger til ubundne investeringsfond

     550 - Avsetninger til bundne fond

     570 - Overføring til investeringsregnskapet

233 322     580 - Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert

     590 - Avskrivninger

465 574 228 566500-590 - Finansutgifter 3 962

600 - Brukerbetaling for kommunale tjenester

-41 260 -2 030 000620 - Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l.

utenfor avgiftsområdet

     629 - Billettinntekter

     630 - Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler

     640 - Avgiftspliktige gebyrer

-2 849 501 -3 000 000     650 - Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -2 794 822

     660 - Salg av driftsmidler

     670 - Salg av fast eiendom

-1 308 750     690 - Fordelte utgifter / Internsalg -1 122 738

-4 199 512 -3 000 000 -2 030 000600-690 - Salgsinntekter -3 917 561

-25 429700 - Refusjon fra staten

-737 -737710 - Sykelønnsrefusjon -7 230

728 - Kompensasjon moms påløpt i

investeringsregnskapet

     729 - Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet

-80 000 -100 000 -200 000     730 - Refusjon fra fylkeskommuner -20 700

-214 286 -110 000 -330 000     750 - Refusjon fra kommuner -344 355

-905 000 -1 050 000 -1 050 000     770 - Refusjon fra andre (private)

     775 - Salg til IKS der kommunen selv er deltager

     780 - Salg til kommunalt foretak i egen kommune

     790 - Internsalg

-1 225 452 -1 260 737 -1 580 000700-790 - Refusjoner -372 285

800 - Rammetilskudd

810 - Andre statlige overføringer -200 000

-500 000 -500 000 -500 000830 - Overføring fra fylkeskommuner -500 000

-300 000850 - Overføring fra kommuner

870 - Skatt på inntekt og formue

874 - Eiendomsskatt annen eiendom

875 - Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer

877 - Andre direkte og indirekte skatter

880 - Overføringer fra kommunalt foretak i egen

kommune

     890 - Overføringer fra andre (private)
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Reggnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

     895 - Overføring fra IKS der kommunen selv er 

deltager

-500 000 -500 000 -800 000800-895 - Overføringsinntekter -700 000

-12 676 -8 000900 - Renteinntekter -1 123

901 - Konserninterne renteinntekter

905 - Utbytte og eieruttak

909 - Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

910 - Bruk av lån

911 - Bruk av konserninterne lån

920 - Mottatte avdrag på utlån

921 - Mottatte avdrag på konserninterne utlån

929 - Salg av aksjer og andeler

930 - Bruk av tidligere års regnskapsmessige

mindreforbruk/bruk av tidligere års udisponert

-160 863

-459 876 -459 876 -245 325     940 - Bruk av disposisjonsfond -163 328

     Bruk av disposisjonsfond (940)

     948 - Bruk av ubundne investeringsfond

-155 000 -155 000     950 - Bruk av bundne driftsfond

     958 - Bruk av bundne investeringsfond

     970 - Overføringer fra driftsregnskapet

     980 - Regnskapsmessig merforbruk/ udekket -223 566

     990 - Motpost avskrivninger

-627 552 -622 876 -245 325900-990 - Finansinntekter -548 880

7 087 45 000 10 000SUM TOTAL 597

SUM TOTAL FOR KOMMUNEN
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Foreløpige tall

Nordavind Utvikling KF

Note 1 - Endring i arbeidskapitalen

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2017)

Regnskap

(år 2018)

Budsjett,

regulert

(år 2018)

Budsjett,

opprinnelig

(år 2018)

-4 616 214 -4 760 737 -4 410 000Inntekter driftsdel -3 867 107

Inntekter investeringsdel

-12 676 -8 000Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -1 123

4 628 890 4 768 737 4 410 000Sum anskaffelse av midler 3 868 230

4 778 192 5 155 048 4 655 325Utgifter driftsdel 4 412 025

Utgifter investeringsdel

8 687 5 000Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 3 962

4 786 879 5 160 048 4 655 325Sum anvendelse av midler 4 415 987

157 989 391 311 245 325Netto anskaffelse/anvendelse av midler 547 757

Ubrukte lånemidler

157 989 391 311 245 325Arbeidskapital bevilgningsregnskapet 547 757

420 274Kortsiktige fordringer (2.13-2.17) -2 367 139

Aksjer og andeler (2.18)

Premieavvik (2.19)

Sertifikater (2.12)

Obligasjoner (2.11)

-480 605Betalingsmidler (2.10) -2 175 036

-60 331Sum omløpsmidler -4 542 175

Kassekreditt (2.31)

-97 657Annen kortsiktig gjeld (2.32-2.38) 3 994 418

Premieavvik (2.39)

-97 657Sum kortsiktig gjeld 3 994 418

-157 989Arbeidskapital balanse -547 757

391 311 245 325Avstemming
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NOTE 2 - PENSJONSFORPLIKTELSER

Nordavind Utvikling Dyrøy KF har ved utgangen av 2018 5 ansatte:

(daglig leder, prosjektleder/adm.rådgiver, prosjektkoordinator og 1,5 prosjektlederstilling).

Fra 1.1.17 kjøres lønna direkte i KF og arbeidsgivers andel pensjon avsettes til balansen.

Pensjonsforpliktelsen fremkommer i oppgaven fra KLP i Dyrøy kommunes regnskap.

Kostnaden for 2018 er beregnet til 16,33%.
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Note 3  Fordringer og gjeld til egen kommune, andre KF
             og interkommunale samarbeid

31.12. 2018 31.12. 2017

Kommunal virksomhet : Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Kortsiktige poster

Dyrøy kommune 0 0 420 842

"     Salgsinntekter 557 296 183 289 0

"     Korsiktig gjeld 0 146 483 156 721 0

Sum kortsiktige poster 557 296 146 483 340 010 420 842

Langsiktige poster

0 0 0 0

Sum langsiktige poster 0 0 0 0

Note 4   Fordeling av foretakets inntekter og utgifter  

Totalt
Egen 

kommune

IKS/egen 
kommune
er deltaker Andre

Driftssinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 2 890 762 1 455 644 0 1 435 118

Overføring uten krav til motytelse 500 000 0 0 500 000

Overføringer med krav til motytelse 1 225 452 0 1 225 452

Totalt 4 616 214 1 455 644 0 3 160 570

Driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester 2 692 835 0 2 692 835

Kjøp av varer og tjenester som ersta 259 461 259 461 0 0

Overføring uten krav til motytelse 0 0 0 0

Overføring med krav til motytelse 0 0

Totalt 2 952 296 259 461 0 2 692 835

Note 5  Ytelser til ledende personer

Det utbetales styrehonorar iht kommunale retningslinjer i Dyrøy kommune

Note 6 Avsetning og bruk av fond

Beholdning 01.01. Avsetninger

Bruk av 
fond i 

driftsregn-
skapet

Bruk av 
fond i 

inv.regn-
skapet

Beholdning 
31.12.

Disposisjonsfo 2 060 249 0 459 876 0 1 600 373

Bundne driftsf 155 000 0 155 000 0 0

Ubundne inve 0 0 0 0

Bundne invest 0 0 0 0

Samlede avse 2 215 249 0 614 876 0 1 600 373

Daglig leder har en årslønn på 759 134 kr pr år.
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Fra: Inge Johannessen (inge.johannessen@komrevnord.no)
Sendt: 09.04.2019 07:46:04
Til: Dyrøy kommune postmottak; Thomas Jensen
Kopi: Ragnvald Storvoll; Kjell-Sverre Myrvoll; Kurt Terje Klaussen

Emne: Revisjonsberetning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2018
Vedlegg: Revisjonsberetning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2018.pdf
Hei
 
Vedlagt ligger revisjonsberetning for Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2018. Denne sendes kun elektronisk
 
Ønsker alle en fin dag videre og vel blåst.
 
Med vennlig hilsen
 
Inge Johannessen
Oppdragsansvarlig revisor
KomRev NORD
TLF: 77 04 14 05
Mobil: 91 60 60 59
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2018/500 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 29.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Oppløsning av interkommunalt samarbeid - Midt-Troms arbeidsgiverkontroll 
(MTAK) 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 62/19 05.06.2019 
Kommunestyret 35/19 13.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Dyrøy kommunestyre godkjenner at Midt-Troms arbeidsgiverkontroll, org nr. 912 658 694, 
oppløses.  
 

Rådmannens innstilling: 
Dyrøy kommunestyre godkjenner at Midt-Troms arbeidsgiverkontroll, org nr. 912 658 694, 
oppløses.  

Oppløsning av interkommunalt samarbeid - Midt-Troms 
arbeidsgiverkontroll (MTAK) 
 
Behandling i Formannskapet – 05.06.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 05.06.2019  
 
Dyrøy kommunestyre godkjenner at Midt-Troms arbeidsgiverkontroll, org nr. 912 658 694, oppløses. 
 
 

Kort sammendrag 
 

Saksutredning 
Det er ikke lenger behov for Midt-Troms arbeidsgiverkontroll (MTAK), og det er ønskelig at 
MTAK formelt oppløses. Dette ligger til grunn:  
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Midt-Troms arbeidsgiverkontroll (MTAK), org nr 912 658 694, har vært organisert etter 
kommuneloven § 27 Interkommunalt samarbeid. Deltakere i samarbeidet har vært Bardu, Berg, 
Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy kommuner.  Lenvik kommune har hatt egen 
kontrollør. Som en følge av kommunereformen og etableringen av Senja kommune har Berg, 
Torsken og Tranøy kommuner sagt opp samarbeidsavtalen fra og med 1.1.2019.  Resterende 
eierkommuner er følgelig Bardu, Dyrøy, Målselv og Sørreisa. 

Det er videre bestemt at organiseringen fra 1.1.2019 skal endres fra å være et samarbeid etter 
kommuneloven §27 til å bli et samarbeid etter kommuneloven § 28-1 b Administrativt 
vertskommunesamarbeid.  

Kommunestyret i Lenvik har i sak 86/18 vedtatt at kommunen etablerer arbeidsgiverkontroll for 
kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy i perioden 
1.1.2019 til 31.12.2019. Samarbeidet er organisert etter kommuneloven § 28-1 b Administrativt 
vertskommunesamarbeid. Det vil si at samarbeidskommunene avtaler med vertskommunen at 
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
Alle deltakende kommuner har gjort vedtak om en slik organisering fra og med 1.1.2019.  

 

Myndighet og saksgang ved oppløsning 

Et selskap organisert som § 27 etter kommuneloven kan oppløses ved enighet mellom 
deltakerne. En oppløsning krever vedtak av nåværende eiere, Bardu, Dyrøy, Målselv og Sørreisa 
kommuner. Det er ikke krav om godkjenning fra departementet. 

MTAK er ikke eget rettssubjekt, og ved oppløsning vil hver deltaker hefte for sin egen andel. 
MTAK har ikke gjeld, forpliktelser eller formue/verdier som skal fordeles mellom 
eierkommunene.  

I vedtektene for regionalt samarbeid under punkt 4.9 som omhandler Midt-Troms 
arbeidsgiverkontroll står følgende:  

Midt-Troms arbeidsgiverkontroll eies av kommunene Berg, Bardu, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, 
Torsken og Tranøy. Enheten har som formål å foreta regnskapskontroller hos arbeidsgivere og 
andre, jfr. skatteoppkreverinstruksen kap. 5, skattebetalingsloven § 5-13 og folketrygdloven § 
24-4. Virksomheten har egne vedtekter tilknyttet herværende vedtekter. 

Det vi kan lese av vedtektene for regionalt samarbeid i Midt-Troms iht. kommuneloven § 27 når 
det gjelder utmelding og oppløsning er følgende:   

Den enkelte kommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i en 
interkommunal samarbeidsordning og kreve seg utløst fra den.  Vedtak om 
oppløsning/omorganisering av fellesskapet Midt-Troms regionråd gjøres med 3⁄4 flertall av et 
fulltallig regionråd, og godkjennes av kommunene. For enkelt ordninger, jfr 4.5 ff, gjøres 
vedtak om oppløsning/omorganisering med 3⁄4 flertall i møte bestående av fullstendig 
representasjon av regionrådsmedlemmer fra den aktuelle ordnings eierkommuner med 
påfølgende godkjenning av eierkommunene. Ved oppløsning hefter kommunene for de 
økonomiske forpliktelser fellesskapet har påtatt seg i samme forhold som etter pkt 2.5 
foranstående. For uttreden i enkelttiltak kan det fastsettes nærmere bestemmelser om dette i 
reglementet for den enkelte virksomhet. Oppsigelse av avtalen om interkommunalt styre kan 
bringes inn for departementet. For øvrig gjelder KL § 27.   
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I vedtektene for Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll står det under punkt 5 følgende:  
Avtalen iverksettes fra 1. januar 2009. Avtalen kan sies opp med 1 års varsel, jfr kommunelovens 
bestemmelser. Endring i avtalen skal godkjennes av alle kommuner. Mindre endringer i avtalen 
kan godkjennes av styret. 

Av dette følger følgende saksgang:  

1. Vedtak om oppløsning gjøres i møte bestående av regionrådsmedlemmene (ordfører) fra 
MTAK sine eierkommuner; Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy. 

2. Kommunestyrene i Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy godkjenner dette.  
3. Vedtakene sendes Sørreisa kommuner som er adm.kommune for ordningen.  
4. Sørreisa besørger sletting fra enhetsregisteret.  
5. Saken er avsluttet. 

Administrasjonens vurdering 
Det er ikke lenger verken behov for eller grunnlag for å opprettholde det interkommunale 
samarbeidet Midt-Troms arbeidsgiverkontroll (MTAK), org nr 912 658 694, og selskapet bør 
oppløses. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: A10 

Saksmappe: 2019/406 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 20.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Vedtektsendring barnehage 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 16/19 28.05.2019 
Kommunestyret 36/19 13.06.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Forslag til vedtekter Dyrøy barnehage 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtektene vedtas som framlagt. 

 
 

 
Vedtektsendring barnehage 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 28.05.2019:  
 
 
 
Kommunalsjef oppvekst og kompetanse orienterte. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 28.05.2019  
 
Vedtektene vedtas som framlagt. 
 
 

Kort sammendrag 
En revidering av vedtektene i tråd med nytt lovverk, samt opplevd behov i barnehagen.  
 
 

Saksutredning 
Vedtektene for barnehage legges frem for revidering. Noen av disse endringene følger av 
oppdatert lovverk.  
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De to siste endringsforslagene baserer seg på ønsker fra barnehagen. Barnehagen opplever at 
mange foresatte henter barn sent eller til dels etter stengetid. Det synes for de ansatte som om at 
det ikke er noen særlige grunner som gjør at dette er nødvendig. For Dyrøy kommune som 
arbeidsgiver bør man vurdere tiltak for å unngå at henting etter stengetid blir utbredt. 
Konsekvensene ved overtid for de ansatte innebærer en reduksjon i timer med barna da dette må 
tas ut som avspasering.  
 
Det siste endringsforslaget baserer seg på en tilpasning til øvrige ansatte i Dyrøy kommune sin 
arbeidstid i tråd med HTA. Samarbeidsutvalget har vist til at det i 2015 kom et benkeforslag i 
kommunestyret som tilsa at barnehagen skulle ha åpent til 16.30 onsdag før påske. Dette var ikke 
drøftet med tillitsvalgte på det tidspunktet. Kostnaden for den ekstra åpningstiden (12.00-16.30) 
er beregnet til i overkant av 6.000,- kr. Barnehagen vurderer behovet for denne ekstra 
åpningstiden som minimalt.  
 
Endringene har vært drøftet i samarbeidsutvalget.  
 
 
 
 
 
Forslag til endringer  

Tidligere versjon Ny versjon Kommentar 
 Barn som fyller ett år i september, oktober eller 

november det året det søkes om barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i barnehage innen 
utgangen av den måneden barnet fyller ett år i 
samsvar med denne loven og forskrifter. 

Tillegg til 
punkt 7a. 
 
Følger av 
lovverk 

Ved ledig kapasitet, kan søkere som 
ikke kommer inn under overnevnte 
punkt, og som har søkt til 
hovedopptaket, bli tildelt plass. De til 
enhver tid eldste barna vil bli 
prioritert. Søknader som kommer inn 
etter hovedopptaket vil bli satt nederst 
på ventelisten i den rekkefølgen de 
kommer inn. Unntak er dersom det 
kommer søkere som kommer inn 
under punkt b. og c. eller barn som 
kun har ett år igjen i barnehagen før 
skolestart. 

Dyrøy kommune har i kommunestyrevedtak vedtatt 
løpende opptak. Dette innebærer at alle som søker 
om plass vil få tildelt plass. Det oppfordres 
innstendig om at en søker til hovedopptak da en slik 
ordning krever mer planlegging for helheten det 
påfølgende barnehageåret enn ellers. Dette gjelder 
selv om en ikke skal søke om plass før etter feks jul 
neste år. En må påregne normal saksbehandlingstid 
etter forvaltningsloven før en får innvilget plass etter 
denne ordningen.  

Omskriving 
av pkt 7d 
 
Gammel 
praksis, ikke 
relevant.  

 Aldersgrensen for når et barn regnes som over/under 
3 år er som følger: Barn skal regnes for å være over 
tre år fra og med august det året de fyller tre år. Jmf 
Barnehageloven § 18. 

Nytt punkt 
7f 
 
Oppdatering 
jfr lovverk.  

 Dersom foreldre enkelte ganger skulle bli forhindret i å 
hente barn innen kl. 16.30, skal det gis beskjed til 
barnehagen. Blir barn hentet for sent gjentatte ganger 
uten at beskjed er gitt, vil det bli sendt krav til 
foreldrene om dekning av overtidsbetaling. 

1. Beskjed skal gis når foreldre blir forhindret i å 
hente barnet innen kl. 16.30.  

Det må være en svært viktig grunn til at barnet blir 
hentet etter barnehagens stengetid. 

2. Ved 1. gang for sent henting skal det gis 
muntlig beskjed til foreldrene om at de må overholde 

Tillegg til 
pkt 10 
 
Forslag fra 
barnehagen.  
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barnehagens åpningstid. De må skrive under en 
bekreftelse på at barnet er hentet for sent. 

3. Ved 2. gangs for sent henting vil foreldrene få 
krav om innbetaling av gebyr. Gebyret vil bli innkrevd 
sammen med den månedlige foreldrebetalingen. 

4. Gebyrets størrelse: Kr. 300,- pr. gang. 

Det vises ellers til vedtatte handlingsplan i forhold til 
barn som ikke blir hentet i barnehagen. Hvor det er 
klare regler for hvilke rutiner personalet skal igangsette 
hvis en ikke får tak i noen av omsorgspersonene til 
barnet. 

Onsdag før skjærtorsdag holder 
barnehagen åpent etter kl. 12 ved 
behov 

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 1200. Forslag fra 
barnehagen.  

 

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen støtter endringsforslaget til vedtektene fra barnehagen. Om man ser til 
omkringliggende kommuner er endringene som er foreslått i tråd med vanlig praksis. 

390



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest revidert i................, med virkning fra 19.8.2019. 
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Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: 
 Lov av 17.juni 2005 nr.64 om barnehager (Barnehageloven). 
 Forskrifter gitt med hjemmel i loven, herunder Rammeplan for barnehager 
 Vedtekter for den kommunale barnehagen 
 Årsplan for barnehagen 
 Kommunale vedtak vedrørende barnehagedrifta 

 

1. Barnehagens formål. 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering. 
Jmf. Lov om barnehager §§ 1 og 1a. 
Barnehagen i Dyrøy skal være et sted der barna møter trygghet, utfordringer, venner, 
humor og lek. Et sted der de i samarbeid mellom barnehage og heim får mulighet til å 
utvikle seg som sosialt godt fungerende mennesker.  

2. Barnehagens innhold. 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.  
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi 
retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse 
rammeplanen til lokale forhold. 
Med utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen skal samarbeidsutvalget fastsette en 
årsplan for den pedagogiske virksomheten.  
Jfr. Lov om barnehager § 2. 

3. Barnehagens utforming. 
Barnehagen skal ha lokaler og uteområde som er egnet for formålet ut fra hensynet til 
barnas alder og oppholdstid. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge 
omgivelser.  
Barnas leke- og oppholdsareal tar utgangspunkt i de rommene som faktisk står til 
disposisjon for barnas aktiviteter. Veiledende norm for barnas lekeareal inne er 4 m2 netto 
pr. barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. Utearealet bør være om lag 6 ganger så 
stort som leke- og oppholdsarealet inne. 
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Netto leke- og oppholdsareal i Dyrøy barnehage er: 
Inne: For barn under 3 år 6 m2 og for barn over 3 år 4,5 m2 
Ute: 4200 m2 

4. Godkjenning. 
Kommunene godkjenner barnehagen etter Lov om barnehager § 6 og § 10 der kommunen 
avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til 
formål og innhold, jf. §§ 1,1a og 2. Godkjenning gjøres i samsvar med til enhver tid fastsatte 
lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak og avtaler. 

5. Forvaltning av barnehagen. 
Barnehagen eies og drives av Dyrøy kommune i samsvar med Lov om barnehager § 7. 
Oppvekst- og omsorgsutvalget er det kommunale styringsorgan for barnehagen. 
Barnehagen er administrativt direkte underlagt Rådmannen. Barnehagen skal ha en styrer 
som har den daglige ledelsen av virksomheten. Jfr. Lov om barnehager § 17. 

6. Styringsverket i barnehagen. 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 
Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper 
et godt barnehagemiljø. Det er viktig at det finnes et forum der alle foreldre kan møtes og 
diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen.  
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ 
for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. 
Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrene/ foresatte som velges av 
foreldrerådet. Videre består det av 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. Både 
foreldre og personalrepresentantene velges for 1 år om gangen. Barnehagens eier kan 
delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 
Den politisk valgte, som representerer eier, velges for en valgperiode. Oppvekst- og 
omsorgsutvalget velger representant med vara som møter i samarbeidsutvalget. 
Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget. 
 
Jfr. Lov om barnehager § 4. 
De som møter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt etter forvaltningslovens §§13 – 13f. 
 

7. Opptak av barn. 
Det kan søkes om fra 40 % til 100 % plass i barnehagen.  
 Søknad til hovedopptaket skjer på eget skjema innen 1. mars. Søknad sendes 

elektronisk og en finner den på www.dyroy.kommune.no . 
 Opptak foretas av styrer. 
 Tildeling av fast plass gjelder til det enkelte barn begynner på skolen, eller til plassen 

sies opp. Barn bør være fylt 10 mnd. før oppstart i barnehagen. 
 Når det gjelder tildeling av plass / avslag på søknad regnes det som et enkeltvedtak, og 

forvaltningslovens regler gjelder. Klage på vedtak må sendes kommunen senest 3 uker 
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etter melding om opptak. Opprettholdes vedtaket går saken til formannskapet som 
avgjør saken med endelig virkning.  

 Følgende opptakskriterier legges til grunn ved opptaket, jfr. Lov om barnehager  
§§ 12 a og 13: 
a. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

barnehageplass, og som er bosatt i Dyrøy, har etter søknad rett til å få plass i 
barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det 
året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage 
innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven og 
forskrifter. 

b. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak. Det skal foretas en 
sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Herunder 
vil barn med spesielle behov vurderes. 

c. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 
annet og fjerde ledd, har prioritet ved opptak i barnehage. 

d. Dyrøy kommune har i kommunestyrevedtak vedtatt løpende opptak. Dette 
innebærer at alle som søker om plass vil få tildelt plass. Det oppfordres innstendig 
om at en søker til hovedopptak da en slik ordning krever mer planlegging for 
helheten det påfølgende barnehageåret enn ellers. Dette gjelder selv om en ikke 
skal søke om plass før etter feks jul neste år. En må påregne normal 
saksbehandlingstid etter forvaltningsloven før en får innvilget plass etter denne 
ordningen.  

e. Barn bosatt utenfor Dyrøy kan tildeles plass for 1 år om gangen. 
f. Aldersgrensen for når et barn regnes som over/under 3 år er som følger: Barn skal 

regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Jmf 
Barnehageloven § 18. 

8. Betaling. 
 Betaling fastsettes av kommunestyret med bakgrunn i forskrift om foreldrebetaling i 

barnehager. Det betales for 11 mnd, fra 15. juli til 15. august er det betalingsfritt 
uavhengig av når barnet har ferie. Betaling skjer den 20. i hver mnd.  

 Barnehagen serverer to måltider mat hver dag, samt frukt. Samarbeidsutvalget 
fastsetter kostpenger som dekker innkjøp av mat i barnehagen. 

 Søskenmoderasjon gis etter kommunestyrets vedtak og etter forskrift om 
foreldrebetaling i barnehagen. I Dyrøy er det 30 % søskenmoderasjon i 
foreldrebetalingen for barn 2. Fra og med barn nr. 3 er det 50 % søskenmoderasjon.  
Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpengene.  
Det gis søskenmoderasjon der det er søsken i SFO.    

 Dersom barnehagen har kapasitet gis det anledning til kjøp av dager for barn som 
allerede har plass i barnehagen. Pris fastsettes av kommunestyret. Det åpnes ikke 
for salg av timer. 

 Regning for barnehageopphold skal betales ved forfall. Hvis ikke kan kommunen si 
opp plassen og barnet må tas ut av barnehagen med 14. dagers varsel. Innfordring 
av barnehageavgifter skjer etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

 Moderasjon i foreldrebetalingen for barnefamilier med lav betalingsevne vurderes 
etter søknad. Jmf forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 9. Fravær, permisjon og oppsigelse. 
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 Alt fravær skal meldes til barnehagen. Det gis ikke fradrag i foreldrebetalingen ved 
fravær. I helt spesielle tilfeller som f.eks. sykdomsfravær utover 1 mnd. kan 
barnehageavgiften søkes refundert. Legeattest skal da framvises.  

 Permisjon. Det kan søkes om permisjon fra hele eller deler av plassen. Permisjonen 
må da være over en lengre periode, over 1 mnd, og det må søkes 1 mnd. i forkant. 
Det åpnes ikke for korte permisjoner (under 3 mnd.) etter 1. april. 

 Plassen kan sies opp i løpet av barnehageåret. Dette må da skje skriftlig og med 1 
mnd. oppsigelsestid. Siste frist er 31.03 og april regnes da som 
oppsigelsesmåneden. Ved oppsigelse etter 1.april må det betales for plassen ut 
barnehageåret (om det da ikke foreligger særlige grunner som f.eks. flytting, 
sykdom) 

10. Åpningstid. 
Barnehagen har følgende åpningstid: 07.00-16.30. Åpningstidene fastsettes av oppvekst og 
omsorgsutvalget. 
Dersom foreldre enkelte ganger skulle bli forhindret i å hente barn innen kl. 16.30, skal det 
gis beskjed til barnehagen. Blir barn hentet for sent gjentatte ganger uten at beskjed er gitt, 
vil det bli sendt krav til foreldrene om dekning av overtidsbetaling. 
 
1. Beskjed skal gis når foreldre blir forhindret i å hente barnet innen kl. 16.30.  
Det må være en svært viktig grunn til at barnet blir hentet etter barnehagens stengetid. 
2. Ved 1. gang for sent henting skal det gis muntlig beskjed til foreldrene om at de må 
overholde barnehagens åpningstid. De må skrive under en bekreftelse på at barnet er 
hentet for sent. 
3. Ved 2. gangs for sent henting vil foreldrene få krav om innbetaling av gebyr. Gebyret 
vil bli innkrevd sammen med den månedlige foreldrebetalingen. 
4. Gebyrets størrelse: Kr. 300,- pr. gang. 
Det vises ellers til vedtatte handlingsplan i forhold til barn som ikke blir hentet i barnehagen. 
Hvor det er klare regler for hvilke rutiner personalet skal igangsette hvis en ikke får tak i 
noen av omsorgspersonene til barnet. 
Barnehagen har sommerstengt i 2 uker, ukene 29 og 30. I sommerferien, uke 27-33, kan 
redusert åpningstid avtales etter kartlegging av behov og i samarbeid med barnehagens 
brukerråd, samarbeidsutvalg.  
 
Barnehageåret starter uke 34.  
Barnehagen har 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen holder da stengt. Jfr. Særavtale 
SFS 2201. Disse planleggingsdagene tilstrebes etter å sammenfalle med skolen sine 
planleggingsdager. 
Barnehagen holder åpen i romjula og i påskeuken på bakgrunn av behovsundersøkelse. 
Jule- og nyttårsaften holder barnehagen stengt. Resterende dager i romjul er forbehold om 
5 barn påmeldt for å ha åpent og redusert åpningstid: 08.00-15.30 
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 1200. 
 

11. Ferieavvikling. 
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Barnas ferieår går fra uke 34 til uke 33.  
Barna skal ha 4 uker ferie hvorav 3 uker skal avvikles i løpet av uke 26 til 33.  
 
Beskjed om barnets ferie skal gis barnehagen innen 1. mai.  
Om den siste ferieuka/5 feriedager tas utenfor sommermånedene, skal barnehagen ha 
beskjed innen 1 uke i forkant. 
Barnehagen samarbeider med SFO i sommerferien. 

12. Forsikring. 
Dyrøy kommune har kollektiv ulykkesforsikring som gjelder barna for den tiden barna 
oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder også turer og andre arrangement utenfor 
barnehagen som personalet står som leder for. 

13. Internkontroll og andre forhold. 
1. Internkontroll 
Barnehagen plikter å etablere og å gjennomføre internkontrollsystemer som 
dokumenterer at regelverket til enhver tid blir fulgt på en planmessig og forsvarlig måte. 
2. Syke barn 
Syke barn skal holdes hjemme. Har barnet smittsom sykdom skal barnehagen ha 
beskjed, slik at evt. tiltak kan iverksettes. Barnet skal være så friskt at det kan være ute i 
barnehagen. 

14. Taushetsplikt. 
Alle som jobber i virksomheten har taushetsplikt etter forvaltningslovens §§ 13 til 13f. Det 
henstilles til foreldre og foresatte om å vise respekt for opplysninger de måtte få kjennskap 
til gjennom kontakten med barnehagen eller gjennom egne og andre barns uttalelser.  
Jfr. Lov om barnehager § 20. 

15. Opplysningsplikt. 
Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak 
fra sosialtjenesten eller barnevernet. Barnehagen har dermed opplysningsplikt.  
Jfr. Lov om barnehager §§ 21 og 22. 

16. Tilsyn. 
Kommunen fører tilsyn med barnehagen etter Lov om barnehager. Jfr. Lov om barnehager 
§ 16. 

17. Dispensasjon fra bestemmelsene. 
Oppvekst- og omsorgsutvalget kan i spesielle tilfeller fravike fra bestemmelsen i 
vedtektene. Vedtaket skal i hvert tilfelle begrunnes. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/447 

Saksbehandler: Kjell Bergan 

Dato: 04.06.2019 

 

 
Saksframlegg 

Tertialrapport 1 - 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 60/19 05.06.2019 
Kommunestyret 38/19 13.06.2019 

 

Vedlegg 
1 1. tertialrapport for 2019 
  

 

Rådmannens innstilling: 
1 tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 

Rådmannens innstilling: 
1 tertialrapport 2019 tas til orientering. 
Tertialrapport 1 - 2019 
 
Behandling i Formannskapet – 05.06.2019:  
 
 
Kjell Sverre Myrvoll Rådmannen bes intensivere arbeidet med å skaffe inndeling for 

midlertidig bruk av fond i 2019. 
 
 
Økonomisjef orienterte. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling med tilleggspkt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 05.06.2019  
 
1 tertialrapport 2019 tas til orientering. 
Rådmannen bes Rådmannen bes intensivere arbeidet med å skaffe inndeling for midlertidig bruk av fond 
i 2019. 
 
 

Kort sammendrag 
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Saksutredning 
1 Tertialrapport for 2019 legges frem som orientering for politisk ledelse, med status pr 
30.04.2019, pr rammenivå, jfr. vedtatt økonomiplan (2016). Økonomirapporten baserer seg på 
regnskapstall for perioden i forhold til budsjett for perioden. Regnskapet pr april er avsluttet 15. 
mai, kl 15:00. Endringer gjort i etterkant er ikke med i rapporten. 
 

Administrasjonens vurdering 
Dyrøy kommune har vedtatt årsbudsjett på rammenivå, i hht økonomiplanen (2016). Vedlagte 
tertialrapport 1 for 2019 baserer seg på akkumulerte regnskapstall pr 30.04.2019. 
Kommunalsjefene på de ulike rammeområdene har, sammen med sine enhetsledere, hatt ansvaret 
for å kommentere på sine aktiviteter og evt avvik i økonomien. Det er også gitt en samlet 
vurdering for første tertial av rådmann og økonomisjef. 
 
I bruttotallene er utgifter fordelt på to poster; Lønn og andre driftsutgifter. All inntekt er samlet 
under inntekt. Nytt er at avvik har fått endret fortegn. Det vil si at positivt fortegn har positiv 
betydning, i form av mindreutgifter eller merinntekter i fht budsjett. Tilsvarende er avvik med 
negativt fortegn negative i form av større utgifter enn budsjettert, eller at inntekter mangler. Alt i 
forhold til budsjett. Dette forutsetter at periodebudsjettet – sammenligningsgrunnlaget – er riktig.  
Vi opplever at her må det gjøres et større arbeid. 
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1 Dyrøy 

1.1 Rådmannens innledning 

Forste kvartal i 2019 har vær krevende med en situasjon hvor man ikke har hatt økonomisjef 
på plass. Regnskapsavslutning ble gjennomført på forsvarlig vis, men etter gjeldende frist. 
Arbeidet med nedstyring i tråd med politiske vedtak og oppstart budsjettarbeid 2020 har av 
den grunn vært utfordrende å komme i gang med så tidlig som planlagt. 
Rådmannens ledergruppe styrket med en kommunalsjef innenfor Oppvekst og kompetanse. 
Det begynner å gi positive utslag gjennom raskere og tettere oppfølging av avvik innenfor 
dette tjenesteområdet og lovpålagt saksbehandling på eiernivå.. Det er også en merkbar 
ressurs innenfor den startegiske ledelsen i kommunen. 
Innenfor Teknisk enhet har det vær utfordringer knyttet til en pågående varslingssak, samt en 
fortsatt uro knyttet til vannverksutbyggingen. Dessverre er dette saker som har generert en 
rekke negative avisoppslag, med tilhørende negativt omdømme for Dyrøy kommune som 
helhet. Dette har vært tidkrevende prosesser for rådmann, som fortsatt ikke er avklart og 
avsluttet. Rådmannen vil i denne sammenheng appelere til både administasjon og politikere 
om å bidra til å dempe følgene av slike saker, gjennom faktabasert informasjon og ikke nøre 
opp under rykter. Det er særdeles skadelig for Dyrøysamfunnet. 

1.1.1 Nøkkeltall 

Nøkkeltall 

Beskrivelse Regnskap 2019 
April 

Budsjett 2019 
April Avvik April Budsjett 2019 

 Dyrøy      

Netto 
lønnsutgifter  32 304 267 32 370 788 66 521 86 015 259 

Andre 
driftsutgifter  20 332 166 20 332 201 35 72 296 644 

Driftsinntekter  -47 784 978 -45 756 370 2 028 608 -158 311 903 

Sum netto drift  4 851 455 6 946 619 2 095 164 0 

Samlet sett for Dyrøy kommune viser regnskapet 2,1 millioner i mindreforbruk. 
Budsjettet er ikke periodisert på flere sentrale poster, og det er spesielt på inntektssiden at 
tallene er misvisende. Økonomiavdelingen vil jobbe de neste ukene med periodisering på alle 
nivåer, sånn at både årets tall blir mest mulig korrekte, og budsjettarbeidet for 2020 blir 
korrekt allerede fra starten. 

1.1.2 Budsjettreguleringer 
Det er ikke gjort budsjettreguleringer hittil i år. 
Økonomiavdelingen vil komme tilbake til forslag om dette så snart periodiseringen er 
gjennomført. 
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1.1.3 Krav til nedtrekk 

Kommunestyrets behandling av budsjett 2019/økonomiplan – sak 73/18 pkt. 9 i 
innstilling/vedtak, 18.12.2018 
9. Driftsbudsjettet for 2019 er saldert ved bruk av kr 3 768 549 fra disposisjonsfondet. Dette 
er en midlertidig budsjettering som forutsettes erstattet av konkrete og langsiktige tiltak for å 
gjenvinne stabil balanse mellom inntekter og utgifter i kommunens økonomi. Rådmannen bes 
om å iverksette en prosess med bred deltakelse fra administrative ledere og tillitsvalgte for å 
vurdere bl a kommunens inntektsmuligheter, kvalitet og nivå på kommunens tjenestetilbud, 
samt driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen. Som kommunens økonomiutvalg 
skal formannskapet være styringsgruppe for prosessen. 
---------------- 
Vedtak i Formannskapet, 30/19, 03.04.2019 
1. Formannskapet viser til kommunestyrets budsjettvedtak 18.12.2018, punkt 9, om vurdering 
av driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen med sikte på å gjenvinne balanse 
mellom utgifter og inntekter i driftsbudsjettet. Formannskapet gir sin tilslutning til 
rådmannens prioritering og valg av driftsområder i første omgang: -Grunnskolen – 
sammenslåing av klasser -Eldreomsorg – sykehjem eller omsorg i eget hjem Formannskapet 
forutsetter en prosess med bred deltakelse i tråd med refererte kommunestyrevedtak, og at de 
første resultater av utredningen foreligger tidlig høst 2019 og kan innarbeides i økonomiplan 
2020 – 2023.  
2. Formannskapet forutsetter at langsiktige sparetiltak på øvrige driftsområder vurderes i 
budsjett- og økonomiplanarbeidet. Behov for uttrekk av tema for særskilt behandling vurderes 
løpende.  
3. Formannskapet ber rådmannen også søke etter kortsiktige sparetiltak i driftsbudsjettet for 
2019 med sikte på å minimere behovet for bruk av fondsmidler for å saldere budsjettet. 

Status: 
For grunnskole påbegynnes den utredningen i august/september. Kommer uansett ikke til å ha 
effekt i 2019, men kan ha halvårseffekt i 2020. 
Bemanning i barnehagen er vanskelig å effektuere på kort sikt pga faste stillinger, men det 
blir ett moment i budsjettet 2020. Det er informert tidligere om utredningsstatus. 

1.1.4 Andre politiske vedtak 
  

1.1.5 Merknader til økonomien 
En gjennomgang av tallene viser at det er store avvik på områder der budsjettprogrammet 
(Arena) ikke legger inn egne periodiseringskoder. I slike tilfeller blir enten budsjettsummene 
likt fordelt over hele året, eller at totalsummen ligger på kun en måned. 
De fleste områder har innsparte lønnsutgifter, enten pga langtidsfravær eller vakante stillinger. 
Dette vil få andre konsekvenser i neste omgang, som økt belastning på resten av 
arbeidsstokken eller fare for at lovpålagte tjenester blir hengende etter. 
En annen utfordring er budsjetterte inntekter, og oppfølgingen av disse. Økonomiavdelingen 
vil se nærmere på dette de neste ukene. Dette vil ha høy prioritet. 
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2 Sentraladm. og fellesdrift 

2.1 Medarbeidere 

  Måleindi Kortid Langtid Fravær  

 Sykefravær 1 5 % 3,29% 

 

En økonomimedarbeider som tidligere var delt på to plasser, er nå sentralisert med 
arbeidsplass på rådhuset. Arbeidsoppgavene er de samme. 

2.2 Økonomi 

Selv om lønnsutgiftene spares ser det ut til at øvrige driftsutgifter spiser opp en god del av 
besparelsene. Det settes stort sett ikke inn vikar ved manglende bemanning. 

Nøkkeltall 

Beskrivelse Regnskap 2019 
April Budsjett 2019 April Avvik April Budsjett 2019 

Sentraladm. og 
fellesdrift     

Netto lønnsutgifter 3 827 377 4 596 148 768 771 7 408 581 

Andre driftsutgifter 4 358 329 4 043 653 -314 676 12 364 177 

Driftsinntekter -1 860 693 -1 993 160 -132 467 -6 496 247 

Sum netto drift 6 325 013 6 646 641 321 628 13 276 511 

2.3 Status på tiltak og aktiviteter 
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3 Oppvekst og kompetanse 

3.1 Medarbeidere 

3.1.1 Måleindikator 
  Måleindi Kortid Langtid Fravær  

 Sykefravær 14,6 41,9 % 6,5% 

 

3.2 Økonomi 

Nøkkeltall 

Beskrivelse Regnskap 2019 
April Budsjett 2019 April Avvik April Budsjett 2019 

Oppvekst og 
kompetanse     

Netto lønnsutgifter 9 610 777 8 163 560 -1 447 217 22 526 785 

Andre driftsutgifter 1 510 315 1 104 078 -406 237 3 453 505 

Driftsinntekter -2 459 066 -1 589 856 869 210 -6 394 731 

Sum netto drift 8 662 026 7 677 782 -984 244 19 585 559 

Tallene omfatter barnehage og skole. For skole er det en del tildels store avvik. 
Det er ikke budsjettert med lisensavtaler til Ipader (ca 40.000,-). Dette vil bli mer (+ca70.000) 
i løpet av året, avtalen er treårig. 
Når det gjelder satsingene Realfag og IBS er det ikke budsjettert utgifter til 
koordinatorfunksjonene for 2019. På den andre side er det avsatt fondsmidler som er beregnet 
brukt (800.000,-) i 2019. Disse fondsmidlene er ment å dekke blant annet 
koordinatorfunksjonen, men også andre utgifter. 
Miljøterapeutstillingen på 50% er utgiftsført over rammen, men ikke inntektsført. Inntektene 
her er satt på fond i 2018. Det er satt av ca 267.000,- i denne avsetningen. Den tilføres 
rammen. 
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Totalt sett er det store merinntekter som skyldes sykelønnsrefusjoner og merutgifter som i stor 
grad knytter seg til lønn. Utgifter til vikar vil i perioder av året være større enn i andre 
perioder. Dette innvirker på disse tallene. 
Skolen har utfordringer med å løse rettighetsbaserte vedtak som kommer underveis i året. 
dette har utløst overforbruk av lønnsmidler. 
Totalt for barnehage og skole er det en del utgifter som vil kunne kompenseres fra 
integreringsmidler. Den totalte oversikten over integreringsmidler er noe uklar. Det er 
kommet et tilsagn om tilskudd på 594.006,- som en ekstra inntekt ut over budsjett. Denne 
inntekten knytter seg til særskilte utgifter for ett barn. Det er innvilget 50% av omsøkt beløp. 
Barnehage er i rute til å gå i balanse og ved tilføring av innvilget tilskudd vil man kunne få et 
betydelig positivt resultat. Utviklingen i barnetall for barnehagen er negativ og dette vil kunne 
få konsekvenser for driften på sikt. 
Utfordringer som er tilstede i dag, men som vil forsterkes i den kommende tiden er at 
enkeltelever/barn i skole og barnehage blir mer ressurskrevende enn tidligere. Dette vil kunne 
ha en betydelig økonomisk konsekvens for Dyrøy kommune. 

Tiltak: 
En nedskjæring på 80% lærerstilling som vedtatt i budsjettet fra august 2019 er hensyntatt i 
tilsettingsprosessen, i så måte er man i rute. 
Største del av utgifter er lønn. Mange av de andre utgiftene er heller ikke mulig å påvirke. 
Dette betyr at en reduksjon i bemanning vil gi størst økonomisk effekt. 
  
  

3.3 Status på tiltak og aktiviteter 

Fremskriving av tall og erfaringer fra de siste år tilsier en gradvis reduksjon i barnetall i 
Dyrøy kommune. Dette vil bety at man må vurdere hvordan tjenestene i fremtiden skal løses. 
Det kommer en ny stortingsmelding om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp 
denne høsten. Den vil kunne påvirke fremtidig organisering av tjenestene. 
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4 Helse- og omsorg 

4.1 Medarbeidere 

  Måleindi Kortid Langtid Fravær  

 Sykefravær 17,2 126,8 % 13,81% 

 

Lavt korttidsfravær, som i snitt utgjør ca 2%. Langtidsfraværet er dominerende. Det arbeides 
fortløpende med oppfølging av disse. På kommunalsjef sitt område er det to 
langtidssykemeldte der tilrettelegging i liten grad har latt seg gjøre. Det har vært gjort 
sonderinger for å finne vikar for disse, vi fikk ikke søkere med tilstrekkelige kvalifikasjoner. 
Innen PLO er det enhetsleder sykehjem som ivaretar oppfølging. Denne er tettere enn 
tidligere år. I PLO vil det i stor grad brukes vikarer for disse der det er nødvendig. Dette sees i 
sammenheng med behov. 

4.2 Økonomi 

Nøkkeltall 

Beskrivelse Regnskap 2019 
April Budsjett 2019 April Avvik April Budsjett 2019 

Helse- og omsorg     

Netto lønnsutgifter 15 588 774 16 216 496 627 722 46 491 478 

Andre driftsutgifter 3 547 652 4 656 974 1 109 322 14 457 037 

Driftsinntekter -4 023 575 -3 437 308 586 267 -14 673 461 

Sum netto drift 15 112 851 17 436 162 2 323 311 46 275 054 

Regnskap for første tertial viser et mindreforbruk, men dette er ikke av angitt størrelsesorden. 
I oversikten mangler noen variabler som gir utgifter i løpet av året. Herunder avregning på 
legesamarbeidet, oppgjør mot Astafjord vekst og økte driftsutgifter for desember som 
kommer på et senere tidspunkt. 
Avvik som kan trekkes frem og pekes på for første tertial: 
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Ansvar 371 sykehjemmet: Avviket her dreier seg i hovedsak om mer sykelønnsrefusjon og 
ikke budsjettert momskompensasjon som genererer inntekter i størrelsesorden 300 000,-. I 
forhold til sykelønnsrefusjon, vil innleie i de tilfeller det er nødvendig, ofte bety lavere 
timelønnsutgifter i tillegg til at disse behovsvurderes. Totalt er det et mindreforbruk på 
ca 399 577,- 
Ansvar 372 hjemmetjenesten: På inntektssiden, er det på samme måte refusjon sykelønn 
som ikke samsvarer med budsjett, noe som blir utslagsgivende på inntektssiden, der vi ender 
opp med ca 180 000,- mer enn forventet. Totalt er det et merforbruk på 106 000,- 
Ansvar 391 Rehab: Stort avvik i inntekter da budsjettet viser en forventet inntekt på kr. 
1.082 000,-. Dette tar utgangspunkt i en refusjon på 3.250 000,- for hele 2019. Inntektene 
kommer ikke før i 2020, og må forventes redusert til kr. 2.100 000,-. Periodisert, ville ansvar 
391 i praksis tilskrives en forventet inntekt på ressurskrevende brukere på ca 700 000,- i dette 
tertial om fjorårets rapportering og tildeling legges til grunn. Dette vil i realiteten medføre en 
mindreinntekt på kr 382 000,- i første tertial 2019. 

NYTT: Økte vikarutgifter grunnet sykefravær, kombinert med ventende refusjoner 
sykelønn skaper også et lite sprik som utgjør et midlertidig underskudd. Alt i alt synes det 
som driften i henhold til budsjett, inkludert reduksjon i tilskudd til ressurskrevende 
brukere. 
På utgiftssiden ligger også i dette ansvaret feriepenger i størrelsesorden 195 000,- som en ikke 
budsjettert post. Disse to postene utgjør hoveddelen i merforbruket på kr. 780 000,- i 
første tertial. 
Ansvar 311 Helsesøstertjenesten: Grunnet sykefravær har aktiviteten vært noe lavere ved 
helsestasjonen, dette er ikke udelt positivt, men det har medført reduserte driftsutgifter 
tilsvarende ca 117 000. Tilsvarende er det på grunn av sykelønnsrefusjon generert en inntekt 
på 117 000,-. . Det er å bemerke at noen faktureringer som f.eks jordmortjeneste og 
helsestasjonslege ikke er tilkommet regnskapet. Totalt utgjør dette en innsparing på 
ca 227 000,- ved helsestasjonen 
Ansvar 32* Legekontor og legevakt med interkommunale tjenester: Et mindreforbruk i 
første tertial på kr. 960 312,- grunnet betalinger som ikke er utført i hovedsak til Sørreisa 
kommune. 

4.3 Status på tiltak og aktiviteter 

Innen legetjeneste er det ikke avgjort hvilken vei samarbeidet skal foregå, men umiddelbart 
ser det ikke ut som den ene eller andre løsningnen medfører store økonomiske forskjeller. 
I ombyggingsfasen vil påløpne ekstra utgifter knyttet til drift eksternt, ikke belastes vanlig 
drift. I løpet av 2. halvår 2019, og hele 2020 samt store deler av 2021, vil det i noen grad bli 
benyttet dobbeltrom ved institusjonen i Dyrøy. Dette vil gi negativt utslag på egenbetalingen. 
Samtidig vil det bli forflyttet ressurser fra institusjon til hjemmetjenesten, slik at denne 
styrkes. Dette kan slå positivt ut også i forhold til innleie av vikarer. 
I forhold til ressurskrevende brukere må vi påregne en reduksjon i disse inntektene til den 
størrelen som vi mottok for 2018. Dvs ca 2.1 mill. en reduksjon på ca 1.4 mill. Driften under 
ombygging vil kreve bruk av dobbeltrom, noe som reduserer inntektene på 
egenbetalingssiden. På grunn av økt personaltetthet i avdeling med dobbeltrom skapes det 
muligheter for å rasjonalisere driften i avdelingen. 
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5 Samfunnsutvikling og infrastruktur 

5.1 Medarbeidere 

  Måleindi Kortid Langtid Fravær  

 Sykefravær 15 19,9 % 10,7% 

 

5.2 Økonomi 

Merforbuk på 1,2 mill 

Nøkkeltall 

Beskrivelse Regnskap 2019 
April Budsjett 2019 April Avvik April Budsjett 2019 

Samfunnsutvikling 
og infrastruktur     

Netto lønnsutgifter 3 277 339 3 394 584 117 245 9 588 415 

Andre driftsutgifter 8 581 442 5 852 940 -2 728 502 19 542 443 

Driftsinntekter -4 677 943 -3 273 198 1 404 745 -13 352 915 

Sum netto drift 7 180 838 5 974 326 -1 206 512 15 777 943 

5.3 Status på tiltak og aktiviteter 
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6 Fellesfinansiering 

6.1 Vedlegg 

Vedlegg 1: Uttrekk investering til kapittel Fellesfinansiering 

 

 

Ansvar Kontogruppe
T1-2019

Beløp
T1-2019

Budsjett
123 - EDB-drift 02K - Kjøp av varer og tjenester som inngår i  egenproduksjon investering 0 291 000

09K - Finansinntekter mv. investering 0 -291 000
151 - Kirkelig administrasjon 02K - Kjøp av varer og tjenester som inngår i  egenproduksjon investering 0 50 000

09K - Finansinntekter mv. investering 0 -50 000
190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN 02K - Kjøp av varer og tjenester som inngår i  egenproduksjon investering 1 175 0

03K - Kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon investering 6 000 0
04K - Overføringsutgifter investering 294 0
07K - Refusjoner investering -294 0

231 - Elvetun skole 02K - Kjøp av varer og tjenester som inngår i  egenproduksjon investering 29 160 920 000
04K - Overføringsutgifter investering 5 351 0
07K - Refusjoner investering -5 351 0
09K - Finansinntekter mv. investering 0 -920 000

372 - Hjemmetjenesten 03K - Kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon investering 40 000 0
413 - Omsorgssenteret/adm.TPU 02K - Kjøp av varer og tjenester som inngår i  egenproduksjon investering 312 152 10 000 000

04K - Overføringsutgifter investering 102 341 0
07K - Refusjoner investering -102 341 0
09K - Finansinntekter mv. investering 0 -10 000 000

416 - Brannstasjon 02K - Kjøp av varer og tjenester som inngår i  egenproduksjon investering 41 558 0
04K - Overføringsutgifter investering 2 500 0
07K - Refusjoner investering -2 500 0

432 - Vannanlegg 02K - Kjøp av varer og tjenester som inngår i  egenproduksjon investering 3 200 087 6 000 000
09K - Finansinntekter mv. investering 0 -6 000 000

437 - Kommunale veger 02K - Kjøp av varer og tjenester som inngår i  egenproduksjon investering 0 1 500 000
09K - Finansinntekter mv. investering 0 -1 500 000

438 - Veglys 02K - Kjøp av varer og tjenester som inngår i  egenproduksjon investering 0 500 000
09K - Finansinntekter mv. investering 0 -500 000

481 - Brannvern 02K - Kjøp av varer og tjenester som inngår i  egenproduksjon investering 14 000 7 500 000
04K - Overføringsutgifter investering 0 0
07K - Refusjoner investering 0 0
09K - Finansinntekter mv. investering 0 -7 500 000

930 - Formidlingslån 05K - Finansutgifter mv. investering 804 413 0
09K - Finansinntekter mv. investering -598 108 0

932 - Avdrag 09K - Finansinntekter mv. investering -108 623 0
935 - Aksjer 05K - Finansutgifter mv. investering 54 400 600 000

09K - Finansinntekter mv. investering 0 -600 000
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/431 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 28.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Dyrøy Energi AS - Kjøp av aksjer - Senja Avfall 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 55/19 05.06.2019 
Kommunestyret 39/19 13.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommune kjøper aksjeposter i Dyrøy Energi AS som følger:  

 

 
Aksjonær Antall aksjer - stk Eierskap i % Kjøpesum
Senja Avfall IKS 517 14,95 50.000,-

 
2. Aksjekjøpet, kr. 50.000,- dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler.  

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommune kjøper aksjeposter i Dyrøy Energi AS som følger:  

 

 
Aksjonær Antall aksjer - stk Eierskap i % Kjøpesum
Senja Avfall IKS 517 14,95 50.000,-

 
1. Aksjekjøpet, kr. 50.000,- dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler.  

 
Dyrøy Energi AS - Kjøp av aksjer - Senja Avfall 
 
Behandling i Formannskapet – 05.06.2019:  
 
 
 
Rådgiver plan og næring orienterte. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 05.06.2019  
 
1.Dyrøy kommune kjøper aksjeposter i Dyrøy Energi AS som følger:  
  
2.Aksjekjøpet, kr. 50.000,- dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler. 
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Kort sammendrag 
Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 8/19: 
 

1. Dyrøy kommune kjøper aksjeposter i Dyrøy Energi AS som følgende: 
Aksjonær Antall aksjer - stk Eierskap i % Kjøpesum 
Håvard Ås Hansen 562 16,25 Kr. 50 000,- 
Plan Evo AS 50 1,45 Kr.  4 400,- 

 
2. Det samlede aksjekjøpet på kr. 54 400,- dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler. 
3. Det inngås dialog med Senja Avfall om kjøp avt. Mottak av brennbart virke, eierpart: 

Dyrøy Energi AS mv.  
 
Nærmere redegjørelse for ovennevnte vedtak fremgår av saksutredning i k-sak 8/19. 
 

Saksutredning 
Det er i dag følgende aksjonærer i Dyrøy Energi A/S: 
Aksjonær Antall aksjer - stk Eierskap i % 
Dyrøy kommune 2942 85,05 
Senja Avfallsselskap BA 517 14,95 

 
 
 
 
§3 i selskapets vedtekter lyder:  
 
 «Selskapet har som formål å drive produksjon og salg av energikraft basert på biobrensel 

samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet har et ikke 
økonomisk/allmennyttig formål 

 
Selskapets overskudd skal tillegges selskapets egenkapital. 
 
Det forutsettes ikke utbetalt aksjeutbytte til aksjonærene. Ved oppløsning av selskapet skal 
det ikke utbetales noe til aksjonærene utover den innbetalte aksjekapitalen. Overskudd ved 
oppløsning av selskapet forutsettes benyttet til andre allmennyttige formål innen kommunen 
etter generalforsamlingens forslag.» 

 

Administrasjonens vurdering 
 
Med den utvikling som har vært i selskapet, anser rådmannen det som naturlig at Senja Avfall 
IKS kjøpes ut, selskapet avvikles og videre drift legges inn som en del av kommunens portefølje.  
 
Rådmannen har forespurt Senja Avfall om evt. aksjeoverdragelse, der de gir slik tilbakemelding:  

 
«Senja Avfall IKS har ingen innvendinger til at Dyrøy kommune kjøper våre aksjer. 
Aksjene er bokført hos oss med kr. 120.000,-. Vi kan imidlertid akseptere en omforent pris 
på kr. 50.000,- for aksjene i Dyrøy Energi.» 
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Rådmannen anbefaler kjøp av aksjene i tråd med dette. 

412



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: G21 

Saksmappe: 2017/1100 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 28.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Veivalg i Legetjenesten 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 58/19 05.06.2019 
Kommunestyret 40/19 13.06.2019 

 

Vedlegg 
1 Vurdering fra Senja kommune 
2 Faglig Senja 
3 Budsjett Senja legevakt 
4 Svar på forespørsel om faglig tilbud Bardu 
5 budsjett Bardu 
6 Høringsdokument til lag og foreninger. 
7 Innspill fra ambulansetjenesten 
8 Innspill fra DUR 
9 Legesamarbeid og lege Dyrøy Kommune 
10 Uttalelse fra LHL Dyrøy 
11 sak om legetjenesten 
12 Henvendelse fra Dyrøy kommune vedrørende endring i organisering av fastlegetjenesten 
13 Brøstadbotn Sanitetsforening har i medlemsmøtet den 3 
14 Melding om vedtak: Høring vedrørende fremtidig legesamarbeid og legevakt 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Ut i fra en helhetsvurdering av helsetjenestene til innbyggerne i Dyrøy kommune,  

viderefører Dyrøy kommune  legesamarbeidet med Sørreisa kommune. 
 

2. Administrasjonen fortsetter dialogen med Sørreisa om utvidet åpningstid ved 
legekontoret i Dyrøy. Egen sak om dette legges frem etter at Sørreisa har behandlet den 
politisk. 
 

3. Administrasjonen i Dyrøy kommune bes gå i dialog med prosjektgruppen i nye Senja 
kommune om å videreføre de interkommunale samarbeidene rundt helsetjenestene som 
Lenvik kommune i dag er vertskommune for. I dette arbeidet inngår også 
kommunepsykologtjeneste som et mulig samarbeidsområde. 
 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Ut i fra en helhetsvurdering av helsetjenestene til innbyggerne i Dyrøy kommune,  

viderefører Dyrøy kommune  legesamarbeidet med Sørreisa kommune. 
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1. Administrasjonen fortsetter dialogen med Sørreisa om utvidet åpningstid ved 

legekontoret i Dyrøy. Egen sak om dette legges frem etter at Sørreisa har behandlet den 
politisk. 
 

1. Administrasjonen i Dyrøy kommune bes gå i dialog med prosjektgruppen i nye Senja 
kommune om å videreføre de interkommunale samarbeidene rundt helsetjenestene som 
Lenvik kommune i dag er vertskommune for. I dette arbeidet inngår også 
kommunepsykologtjeneste som et mulig samarbeidsområde. 
 

Veivalg for legetjenesten 
 
Behandling i Formannskapet – 05.06.2019:  
 
 
 
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte. 
Enst. vedatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 05.06.2019  
 
1.Ut i fra en helhetsvurdering av helsetjenestene til innbyggerne i Dyrøy kommune, viderefører Dyrøy 
kommune legesamarbeidet med Sørreisa kommune. 
  
2.Administrasjonen fortsetter dialogen med Sørreisa om utvidet åpningstid ved legekontoret i Dyrøy. 
Egen sak om dette legges frem etter at Sørreisa har behandlet den politisk. 
  
3.Administrasjonen i Dyrøy kommune bes gå i dialog med prosjektgruppen i nye Senja kommune om å 
videreføre de interkommunale samarbeidene rundt helsetjenestene som Lenvik kommune i dag er 
vertskommune for. I dette arbeidet inngår også kommunepsykologtjeneste som et mulig 
samarbeidsområde. 
 
 

Kort sammendrag 
Saken var sist behandlet i kommunestyret 11.04.19 i sak 18/19.  
 «Astafjordlegen» er en modell for legesamarbeid mellom Dyrøy, Salangen, Ibestad og 
Lavangen. Utredning av modellen lå ferdig våren 2018. Forutsetningen for denne modellen er 
åpent legekontor mandag til fredag, bemannet med to leger. I dagens samarbeid med Sørreisa er 
legekontoret i Dyrøy åpent tre dager i uken.  
 
Valg av legesamarbeid vil ha konsekvenser for hvor Dyrøy kommune skal ha sitt 
legevaktsamarbeid, det vil også ha negative konsekvenser for ambulanseberedskapen i 
kommunen.  

Saksutredning 
Vedtak i kommunestyret 11.04.19 i sak 18/19 danner grunnlaget for denne saksutredningen: 
 

1. kommunestyret ber rådmannen utrede konsekvenser for de interkommunale 
helsetjenestene etter 01.01.2020. Samt evt. betydning for ambulansens virkeområde. 
-Det gjennomføres en åpen høring, herunder i ungdomsråd, eldreråd og registrerte 
bygde (ungdoms) lag i Dyrøy kommune. 
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2. Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader og konsekvenser for å utvide 
tilstedeværelsen i Dyrøy inntil 5 dager i dagens samarbeid med Sørreisa kommune. 

3. Saken bes lagt fram for kommunestyret 13.06.2019. 

 

a.) Senja kommune har gitt skriftlig tilbakemelding om at legetjenesten bør sees under ett, 
det er ikke hensiktsmessig å splitte disse samarbeidene. Rådmannen har også vært på et 
dialogmøte med tiltredende rådmann og ledere i Senja kommune. Her ble det gjort klart 
at et videre samarbeid er ønskelig. Det åpnes også for å drøfte flere tjenester av lignende 
type.  

Kostnader knyttet til en ny samarbeidsform endres med bakgrunn i at det vil være 3 
kommuner i stedet for 6. Endringene vil ved en fordeling på 20/80 bety en høyere andel i 
fastprisen. 

Kostnader knyttet til kun legevakt på Finnsnes beregnes til ca kr 1.371 528,- pr år med en 
fordelingsnøkkel på 20/80 og 3% generell stigning. Dette er en økning på ca 350 000,- fra 
nåværende løsning. 

b.) Bardu kommune inviterer til deltakelse i legevaktsamarbeid på Setermoen, her har de i 
dag kun KAD-senger og ikke intermediær senger. Det vil si kun akutt plasser, og ikke for 
opphold etter sykehusbehandling. Diabetes og kreft sykepleiere er ikke tilgjengelig, men 
kan arbeides med. Dette legevaktsamarbeidet er det vi må gå inn på ved deltakelse i 
Astafjordlegene. 

Kostnader til deltakelse i dag, er estimert til ca kr 1.200.000,- men med reduksjon til ca 
1.100 000,- om mange kommuner slutter seg til denne løsningen. 

 

c.) Ambulansetjenesten ved leder i regionen, Knut Sæbbe gir tilbakemelding om følgende:  
«Ambulansetjenesten styres av UNN-systemet, tjenesten vurderes fortløpende og det er 
vanskelig å forutsi hvilke endringer som vil oppstå. Lokalisering av ambulansestasjoner 
kan derfor ikke være tema i denne sammenheng» 

«Ved en overgang til Astafjordlegene, implisitt overgang til legevakt i Bardu, vil det 
oppstå en endring i beredskap. Ved transport av pasient fra Dyrøy til Bardu, vil 
ambulansen måtte vente på pasienten for videre transport, fordi antall ambulanser i det 
området er mindre. Dette i motsetning til Finnsnes legevakt, der annen ambulanse overtar 
oppdrag for videretransport/retur og «vår» ambulanse returnerer til Dyrøy for å ivareta 
beredskap» 

 

 

 

Saken er også sendt ut til LHL, Pensjonistforbundet, Ungdomsråd, Grendelag og eldreråd med 
forespørsel om innspill. Frist for tilbakemelding er satt til 3. juni. Foreløpig er det kommet noen 
innspill. 

I denne høringen er det ikke satt som en betingelse at dagens ordning skal utvides til 5 dager i 
uken.  
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 Pensjonistforbundet hadde i sitt møte 27/3 saken oppe til drøfting og avstemming, og da 
var det stort flertall for å fortsette det samarbeidet som er i dag mot Sørreisa. De tar den 
formelt opp på nytt 29/5. 

 Dyrøy ungdomsråd hadde saken oppe i møte 27/5, de stemte over den og ønsker et videre 
samarbeid med Sørreisa. 

 Eldrerådet hadde saken oppe til vurdering 29/5, de ønsker et videre samarbeid med 
Sørreisa. 

Ingen av disse har forutsatt at legekontoret skal være åpent hver dag. Det er ønskelig med kortere 
ventetid, og at det jobbes mer med informasjon ut til innbyggerne. 

 
Sørreisa kommune tar vår henvendelse opp til politisk behandling i junimøtet, og vil igjennom 
den prosessen vurdere hvilke ressurser de har mulighet til å legge inn i tjenesten.  
 
I dette inngår også problemstillinger knyttet til at en turnuslege ikke har lov til å bemanne 
legekontoret alene. Dette betyr at logistikken rundt bemanning fort raser sammen ved fravær av 
den med spesialistkompetanse. 
 

Administrasjonens vurdering 
Bakgrunnen for hele saken bunner i innbyggernes mangel på tilfredshet med legetjenesten, og da 
spesielt manglende åpningstider. Så langt i høringsprosessen, virker det som innbyggerne mener 
at tjenesten har gått seg til.  
Så langt i prosessen er det også slik at innbyggerne har et sterkt ønske om å tilhøre legevakta på 
Finnsnes. 
Flere innspill vil forhåpentligvis være tilgjengelig til kommunestyret i juni. Men allerede på 
nåværende tidspunkt er det gjennomskinnbart hva som ønskes. 
 
Faglig sett er det flere momenter som spiller inn i vurderingen for å beholde samarbeidet mot 
Sørreisa, dette må sees i sammenheng med legevaktstjenesten: 
 

 De legedagene som er satt opp lar seg i veldig stor grad gjennomføre. (forutsigbarhet). 
 Godt innarbeidet samarbeid med sykehjem med to dager i uka er forebyggende og har 

medført stor reduksjon i bruk av akutt legevakt. 
 Samarbeidet med lenvik om flere helsetjenester inkluderer legestaben også i kurs og 

oppdateringer. Legevakt med de fasiliteter som tilhører er en populær praksisplass for 
turnuskandidater. 

 Legevakta på Finnsnes er lokalisert sammen med Distriktsmedisinsk senter, der det også 
finnes muligheter for å ta røntgen. Dette betyr transport til ett sted der undersøkelsene blir 
ferdige. 

 Ambulanseberedskapen vil reduseres noe om kommunen inngår samarbeid med 
Astafjordlegene.  

 For Dyrøy sin del er det verdt å reflektere rundt realismen i Astafjordlegens 
bemanningskabal. Det vil være maken til den som var forsøkt i Sørreisasamarbeidet i 
perioden 2010-2015. Ved fravær ble resultatet avbestillinger av timer og mindre grad av 
forutsigbarhet. 

 
Konklusjonen i vurderingen er at det eneste som i dag taler for et bytte, er muligheten for åpent 5 
dager i uken. Hvorvidt dette egentlig vil gi flere pasient timer og stabilitet, må avveies.  
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Administrasjonen lander dermed på sin innstilling med bakgrunn i tidligere og nåværende 
vurdering. Dette er uavhengig av hvorvidt Sørreisa gir et tilbud om flere dager i Dyrøy. 
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Fra: Elin Byberg (elin.byberg@senja.kommune.no)
Sendt: 22.05.2019 10:51:57
Til: Karl Johan Olsen
Kopi: postmottak; Hogne Eidissen; Postmottak Lenvik Kommune; aslak.hovda.lien@lenvk.kommune.no

Emne: Vurdering rundt samarbeidshenvendelse fra Dyrøy kommune
Vedlegg: _k2_19020871_1.pdf
Hei sender på vegne av prosjektleder Hogne Eidissen vedlagte e‐post og vurdering om legevaktsamarbeid.
 
«Viser til henvendelse fra Dyrøy kommune datert 12.4. med forespørsel om faglig tilbud ved legevaktsamarbeid,
samt vedlagt vurdering fra kommuneoverlege Aslak Hovda Lien datert 13.5. Svar på de to forespørslene kommer
punktvis under:
 

1. Når det gjelder forespørsel nummer 1. har Senja kommune ingenting imot at Dyrøy kommune fortsetter
med de interkommunale samarbeidene som tidligere. Beregningsgrunnlaget vil endre seg ved at
kommunestrukturen forandres med Senja kommune, men er også avhengig av hva Sørreisa kommune
velger å delta i av samarbeid. Senja 2020 har derfor tatt initiativ til et drøftingsmøte om veien videre i  lag
med Dyrøy, Sørreisa og nåværende vertskommune Lenvik.

 
2. Dersom Dyrøy kommune etablerere et fastlegesamarbeid med Astafjordlegene, mener  Senja kommune at

et videre samarbeid om interkommunale tjenester ikke hensiktsmessig. Da bør fastlegetjeneste, legevakt
osv. organiseres samlet, jamfør faglig vurdering fra kommuneoverlegen. «

 
 
Med vennlig hilsen
 
Elin Byberg
Prosjektmedarbeider
Senja kommune
Mobil 97785414
www.Senja2020.no
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HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTEN LEGETJENESTEN 
 

  
 

Lenvik kommune Telefon: +47 77 87 10 00 Org. nr.: 939 807 314  
Postboks 600 Faks:       +47 77 87 14 11 www.lenvik.kommune.no 
9306 Finnsnes Besøk:     Helsesenterveien 32 postmottak@lenvik.kommune.no  

   
 

 

Notat  
 
Til:  %%%LN0A notlist 
 
Kopi til: %%%LN1A notlist 
 
Fra: Aslak Hovda Lien 
Sak: Forespørsel om faglig tilbud ved legevaktsamarbeid  
  

Saksnr./Arkivkode Sted                         Dato 
19/1583 - G21 FINNSNES              13.05.2019 

 

Forespørsel om faglig tilbud ved legevaktsamarbeid  
 

Viser til forespørsel fra virksomhetsleder om en vurdering fra 
kommuneoverlegetjenesten i forbindelse med henvendelse fra Dyrøy 
kommune. I tillegg ble det avholdt et møte med Senja 2020 den 9.5.19.der de 
interkommunale samarbeidene innen helse var tema. I møtet presentert 
virksomhetsleder kort de eksisterende samarbeidene (kreftkoordinator, 
kreftpoliklinikk, diabetessykepleier, kommunal akutt døgntilbud (KAD), 
koordinator førstehjelperordning, legevakt og samfunnsmedisin) og det besluttet 
at det mest hensiktsmessige var å ha snarlig et møte med både Dyrøy og 
Sørreisa kommune for å diskutere hva kommunene så for seg i fht. videre 
interkommunale samarbeid. 

Når det gjelder henvendelsen fra Dyrøy kommune mener 
kommuneoverlegetjenesten at interkommunalt samarbeid innen helse har vært 
en faglig styrke for alle deltakerkommunene, fordi vi med samarbeid har vært i 
stand til å etablere og drifte bedre ordninger enn hva en hadde klart enkeltvis og 
hver for seg.  

Følgelig er kommuneoverlegetjenesten positive til at Dyrøy kommune fortsatt 
deltar i de interkommunale ordningen vi har i dag.   

Dyrøy kommune spør videre det er mulig å delta i deler av det interkommunale 
samarbeidet, hvis kommunen knytter fastlegetjenesten til Astafjordsamarbeidet. 
Kommuneoverlegetjenesten mener at fastlegetjeneste, legevakt, KAD, drift av 
førstehjelperordning, kommuneoverlegetjeneste osv. må ses i sammenheng.  

Kommuneoverlegetjenesten i Senjalegen har det medisinskfaglige ansvaret for 
Finnsnes IK legevakt, samt er kommuneoverlegetjeneste for de 6 kommunene 
som samarbeider om Finnsnes IK legevakt. Alle legene i den felles 
legetjenesten for Dyrøy og Sørreisa er tilknyttet samme legevakt, på samme 
måte som fastlegene ved Senjalegen sine avdelinger på Finnsnes og Silsand. 
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Side 2 av 2 
 

Fastlegetjeneste, legevakt og kommunale ØH-senger hører nært sammen. Alle 
ordningene dekkes av de samme legene og endringer i en av tjenestene har 
direkte betydning for de to andre.  Tiltak tilknyttet kvalitetsarbeid, opplæring, 
rutiner, oppfølging av klage- og tilsynssaker m.m. er følgelig mest 
hensiktsmessig å se i sammenheng.  

Kommuneoverlegetjenesten sin vurdering er at vi er best tjent med å se på 
fastlegetjeneste, faglig ansvar for førstehjelperordning, legevakt og kommunal 
akutt døgntilbud som tjenester som ligger svært nært knyttet til hverandre. Og at 
en splitting av disse tjenestene mellom ulike og ikke tilhørende 
tjenestemodeller, kan medføre mindre oversiktlige ansvarsforhold og en fare for 
at kommunenes tjenestetilbud fremstår mindre koordinert og helhetlig. 

Det vil si at dersom Dyrøy kommune knytter sin fastlegetjeneste til 
Astafjordlegene, er det naturlig at Dyrøy da også deltar i tilhørende 
legevaktsamarbeid (Bardu IK Legevakt), kommuneoverlegetjenesten osv. 

 

Notatet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
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Kostnad Senja legevakt 2020 

Budsjett for en interkommunal legevakt i nye Senja kommune for 2020, med utgangspunkt i 2019-
tall. Fordelingsnøkkel er 20% fast til fordeling og 80% etter innbyggertall. Det legges også til en 
økning på 3%. i henhold til informasjon i møte med tjenesten i Lenvik. 
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Enhet helse, omsorg og barnevern  
Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu 
Altevannsveien 16, 9360 Bardu   
Org.nr. NO 864 993 982 
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord) 
Telefaks: 77 18 52 01 
www.bardu.kommune.no 
E-post: postmottak@bardu.kommune.no 
Bankgiro: 4770 07 00131  Konto for skatt 6345 0619223 

 
 
DYRØY KOMMUNE  
Dyrøytunet 1 
v/ Karl Johan Olsen  
 
9311  BRØSTADBOTN     
 
 
 
 
Vår ref. 
Saksnr.-løpenr. 

Avd/Saksbeh. Deres ref. 
  

Dato 
 

2019/828 - 2  
Oppgis ved alle henv. 

HOB /Hege Hammer Bech  2019/300 21.05.2019 
 

 
 
Svar på forespørsel om faglig tilbud ved evt legevaktsamarbeid 
 
Vedr. deres henvendelse på forespørsel om faglig tilbud ved et evt. legevaktsamarbeid. 
Interkommunal legevakt i Bardu er i dag legevaktsentral og legevakt for 5 kommuner. Bardu, 
Salangen, Lavangen, Målselv og Ibestad. Totalt ca.15000 innbyggere. Legene går pr i dag i 21 delt 
turnus. Ved avdelingen driftes også de kommunale akutte døgnsengene for de kommunene som er 
tilknyttet legevaktsamarbeidet. Det er pr i dag ikke intermediære senger.  
 
Interkommunal legevakt benytter videokonsultasjon mellom legevaktslege og ambulanse/ sykehjem. 
Dette gjør at enkelte pasienter kan behandles i kommunen uten å transporteres til legevakt, mens 
andre kan sendes direkte til sykehus uten å dra via legevakta i Bardu.  
 
Kostnader for Dyrøy for deltakelse i legevaktsamarbeidet vil være ca 1200 000 kr: Dette er da 
regnet ut fra at fordelingsnøkkelen er 100 000 kr flatt, og resterende fordelt etter innbyggertall. Dette 
inkluderer legevaktsentral, legevakt og KAD senger.  
 
Vertskommunen Bardu v/ styringsgruppeleder og rådmann Håvard Gangsås er positive til utvidelse 
av legevaktsamarbeidet. 
 
Når det gjelder samarbeid om kreftsykepleier og diabetessykepleier er Bardu kommune positive til 
interkommunalt samarbeid, men må komme tilbake til dette i en egen dialog.  
 
 
 
 
 
Inger Linaker      Hege Hammer Bech 
leder avd. helse, omsorg og barnevern  Avd. leder Bardu Interkommunale legevakt 
     
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Vedlegg: 
 
 
Kopi til:  
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Kostnader til fordeling IKL 2019

2019
Sum: -17 500 000

Fordeles flatt: 1 200 000
Fordeles etter folketall: -16 300 000

Kommune Folketall 1.7.2018 Flatt 10% Etter folketall Å betale 2019
Bardu 3979 150 000 3 069 315 3 219 315
Lavangen 1056 150 000 814 576 964 576
Salangen 2221 150 000 1 713 232 1 863 232
Dyrøy 1150 150 000 887 085 1 037 085
Gratangen 1050 150 000 809 947 959 947
Sørreisa 3500 150 000 2 699 825 2 849 825
Målselv 6789 150 000 5 236 889 5 386 889
Ibestad 1386 150 000 1 069 131 1 219 131
SUM: 21131 1 200 000 16 300 000 17 500 000
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Høringsdokument til råd, lag og foreninger i forhold til fremtidig legesamarbeid 

I henhold til kommunestyrevedtak 11.04.19 anmodes det om innspill fra Eldreråd, ungdomsråd og 
registrerte bygdelag i forhold til fremtidig legesamarbeid. 

Kommunestyrets vedtak: 

1. kommunestyret ber rådmannen utrede konsekvenser for de interkommunale helsetjenestene 
etter 01.01.2020. Samt evt. betydning for ambulansens virkeområde. 
-Det gjennomføres en åpen høring, herunder i ungdomsråd, eldreråd og registrerte bygde 
(ungdoms) lag i Dyrøy kommune. 

2. Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader og konsekvenser for å utvide 
tilstedeværelsen i Dyrøy inntil 5 dager i dagens samarbeid med Sørreisa kommune. 

3. Saken bes lagt fram for kommunestyret 13.06.2019. 

 

Bakgrunn for saken: 

Innbyggere i Dyrøy har uttrykt misnøye over at lokalt legekontor er stengt to dager i uken.  

Dyrøy kommune ble i 2017 invitert til å utrede muligheten for et interkommunalt samarbeid om 
legetjenesten sammen med Salangen, Lavangen og Ibestad. Denne utredningen skulle kartlegge 
mulighetene for et legesamarbeid der målet er å ha bemannet legekontor med to leger ved disse 
legekontorene 5 dager i uken. Prosjektgruppens mandat innebar ikke å se på legevaktsamarbeidet. 

Utredningen var klar på våren 2018, men Dyrøy kommune skulle avvente en gjennomgang av 
eksisterende løsning utført av kontrollutvalget før beslutning om deltakelse ble tatt. 
Kapasitetsmangel medførte at denne gjennomgangen ikke kunne gjennomføres i løpet av våren 
2019.   

Umiddelbare signaler fra Finnsnes interkommunale legevakt, tilsa at legesamarbeid må sees i 
sammenheng med de andre interkommunale helsetjenestene som vi har i dag. Disse samarbeidene 
er sagt opp med virkning fra 01.01.20. Dette har skapt noen usikkerhetsmomenter i forhold til 
hvordan tjenesten skal sikres for Sørreisa og Dyrøy. 

I tillegg til disse tjenestene skal kommunen innen 01.01.20 ha kommunepsykolog og ergoterapeut på 
plass. Et samarbeid rundt disse tjenestene bør i noen grad også sees i sammenheng med andre 
helsetjenester. 

Innhenting av opplysninger 

I tråd med kommunestyrets bestilling er det gjort henvendelser til Finnsnes interkommunale 
Legevakt som har gitt innspill til prosjektledelsen for nye Senja kommune i forhold til videre 
samarbeid. Det er gjort henvendelse til Bardu kommune om legevaktsamarbeid, det er også gjort 
henvendelse til Sørreisa kommune om muligheter for å utvide dagens legesamarbeid med 
anmodning om å vurdere to alternativer. I tillegg er leder for ambulansetjenesten i regionen 
forespurt om konsekvenser i forhold til ambulansetilbudet ved en eventuell endring. 
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Svar på forespørslene oppsummert 

1. Finnsnes interkommunale legevakt (se vedlegg):  
Senja kommune har ingenting imot å fortsette de interkommunale samarbeidene som 
tidligere, men beregningsgrunnlaget for kostnader vil endre seg fordi de fire kommunene slår 
seg sammen. Kostnader og form vil også avhenge av om Sørreisa kommune velger å 
samarbeide videre (saksbeh.anm: Sørreisa har ikke konkrete planer om å gå ut av 
samarbeidet med Finnsnes ik legevakt). 
Dersom Dyrøy kommune går inn i Astafjordlegene vil det ikke være hensiktsmessig å 
fortsette interkommunalt samarbeid med Senja kommune. Dette fordi fastlegeordning og 
legevakt bør organiseres samlet. 
 

2. Bardu interkommunale legevakt: Ved innlemmelse i Astafjordlegene vil samarbeid om 
legevakt i Bardu (Setermoen) være Dyrøy kommunes alternativ. Bardu kommune er 
imøtekommende i forhold til samarbeid. De har laget et beregningsgrunnlag for løsningen. 
Ut i fra 2018 tallene, vil kostnadene bli omlag de samme, men det er da regnet inn flere 
kommuner enn de som er inne i dag. Kostnaden for deltakelse med 8 deltakerkommuner gir 
for vår del en utgift på kr 1.037.085,- pr år. For 2018 betalte DK kr 1.014.903,- for denne 
tjenesten i Lenvik. Dette er kun legevakt (ikke KAD – senger eller andre tjenester). 
Umiddelbart kan det se ut som kostnadene blir relativt like. 
 

3. Sørreisa kommune: Vår forespørsel om utvidet tilstedeværelse er delt opp i to alternativer. I 
forhold til alternativ 2 vil legetjenesten ressurstilgang økes. Dette må behandles politisk i 
Sørreisa. De er derfor ikke i stand til å gi svar på denne forespørselen på nåværende 
tidspunkt. 
Legetjenesten slik den er bygd opp i dag med 2 leger 3 dager i uken, samt kontinuerlig 
koordinering med Sørreisakontoret, må derfor være det alternativet som tas stilling til i dette 
høringsutkastet. 
 

4. Ambulansetjenesten i Dyrøy: Administrasjonen har vært i dialog med leder for 
ambulansetjenesten i regionen, Knut Eivind Sæbbe. Det kom da frem følgende momenter:  
 

a. Ambulansetjenesten styres av UNN-systemet, tjenesten vurderes fortløpende og det 
er vanskelig å forutsi hvilke endringer som vil oppstå. Lokalisering av 
ambulansestasjoner kan derfor ikke være tema i denne sammenheng. 
 

b. Ved en overgang til Astafjordlegene, implisitt overgang til legevakt i Bardu, vil det 
oppstå en endring i beredskap. Ved transport av pasient fra Dyrøy til Bardu, vil 
ambulansen måtte vente på pasienten for videre transport fordi antall ambulanser i 
det området er mindre. Dette i motsetning til Finnsnes legevakt, der annen 
ambulanse overtar oppdrag for videretransport/retur og «vår» ambulanse returnerer 
til Dyrøy for å ivareta beredskap.  
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Det ønskes innspill på følgende Løsninger: 

1. Legesamarbeidet med Sørreisa som eksisterer i dag, sammen med de tjenestene vi kjøper 
hos Lenvik (Legevakt, KAD-senger, Diabetes team, kreftsykepleier, kommuneoverlege) sees i 
sammenheng og vurderes. 
En eventuell avtale om daglig åpent legekontor i Dyrøy kan ikke forskutteres og bør ikke 
legges til grunn for å velge denne løsningen. Dersom en slik forutsetning er avgjørende, må 
det anmerkes i svaret. 
 

2. Det inngås et legesamarbeid med Astafjordlegene (i henhold til Utredningen). I denne 
løsningen inngår Dyrøy kommune et legevaktsamarbeid (i tillegg KAD senger pluss eventuelle 
andre tjenester) med Bardu kommune.  

 

 

Grunnen til at høringen ikke kunne komme ut før, er at siste svar på forespørsel ikke kom før onsdag 
22.mai. 

Det legges ved flere dokumenter til gjennomlesning.  

1. Forespørsel til, og svar fra prosjektledelsen i Senja kommune 
2. Saksframlegg k.styre 11.04.19 
3. Rapport Astafjord legene 
4. Utdypning og forklaring i forhold til eksisterende legesamarbeid med Sørreisa kommune 
5. Skjematisk sammenstilling av alternativene 

 

 

Det er ønskelig å få behandlet denne saken i kommunestyret den 13.06.20. Det er derfor viktig at 
innspill kommer oss i hende innen 3. juni slik at sakspapirer til kommunestyret kan sendes ut.  
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Ambulansetjenesten i Dyrøy 
  
Administrasjonen har vært i dialog med leder for ambulansetjenesten i regionen, Knut Eivind 
Sæbbe. Det kom da frem følgende momenter:  
 

a. Ambulansetjenesten styres av UNN-systemet, tjenesten vurderes fortløpende og det 
er vanskelig å forutsi hvilke endringer som vil oppstå. Lokalisering av 
ambulansestasjoner kan derfor ikke være tema i denne sammenheng. 
 

b. Ved en overgang til Astafjordlegene, implisitt overgang til legevakt i Bardu, vil det 
oppstå en endring i beredskap. Ved transport av pasient fra Dyrøy til Bardu, vil 
ambulansen måtte vente på pasienten for videre transport fordi antall ambulanser i 
det området er mindre. Dette i motsetning til Finnsnes legevakt, der annen 
ambulanse overtar oppdrag for videretransport/retur og «vår» ambulanse returnerer 
til Dyrøy for å ivareta beredskap.  
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Innspill til legesamarbeidet i Dyrøy kommune 
Fra Dyrøy Ungdomsråd 
 

Etter orientering fra Karl Johan Olsen og gjennomgang av sakspapirer forlot kommunalsjef 
helse møtet.  
Ungdomsrådet diskuterte og hadde en god dialog rundt dette.   
 
 
Dyrøy ungdomsråd ønsker å beholde dagens løsning.  
Dette på valget på bakgrunn av tilgang til tjenester, trygghet samt at man vet hva man får 
ved å holde seg hvor man er.     

 
Flertallet i ungdomsrådet stemte for å beholde dagens løsning med 4 mot 1 stemmer.  
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Innspill til legesamarbeidet i Dyrøy kommune 
Fra Dyrøy Ungdomsråd 
 

Etter orientering fra Karl Johan Olsen og gjennomgang av sakspapirer forlot kommunalsjef 
helse møtet.  
Ungdomsrådet diskuterte og hadde en god dialog rundt dette.   
 
 
Dyrøy ungdomsråd ønsker å beholde dagens løsning.  
Dette på valget på bakgrunn av tilgang til tjenester, trygghet samt at man vet hva man får 
ved å holde seg hvor man er.     

 
Flertallet i ungdomsrådet stemte mot å beholde dagens løsning i 4 mot 1.  

 

 

 

430



Dyrøy kommune  
 
 

 

  
 

 
Sak nr. Dato 
2017/1100-11 06.06.2019 

 

Uttalelse fra LHL Dyrøy om legesamarbeid 

 
I telefonsamtale med Leder av LHL Dyrøy i dag, gir hun beskjed om at Dyrøy LHL i møte i går 
5/6-2019 har diskutert saken om legesamarbeid. De ønsker å gi samme tilbakemelding som 
Dyrøy pensjonistforening (med endring av navn på forening): 
 
«Dyrøy LHL hadde møte 05.06.2019, og alle var enig i at vi vil beholde den ordningen vi har i 
dag til Sørreisa/Lenvik enten det blir 3 dager i uken eller hele uken» 
 
 
For May Johnsen 
 
Karl Johan Olsen 
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Fra: Ann K Evenstad (AnnKristin.Evenstad@Sorreisa.kommune.no)
Sendt: 04.06.2019 14:03:46
Til: Karl Johan Olsen
Kopi: 

Emne: VS: sak om legetjenesten
Vedlegg: Henvendelse fra Dyrøy kommune vedrørende endring i organisering av fastlegetjenesten.docx
Hei
Da har Helse – og sosialutvalget behandlet saken i dag ‐og gitt sin innstilling til endelig behandling i
kommunestyret den 20.juni.
 
Her kommer en orientering til deg om hva de vedtok:
Enstemmig som rådmannens innstilling
1.            Sørreisa kommune ønsker per nå ikke å endre driftsmodell for interkommunal fastlegetjeneste.
2.            Dagens driftsmodell vil videreføres
 
Du skal normalt kunne hente ut offentlig protokoll på hjemmesiden vår, i løpet av kort tid.
 
 
Med hilsen
 
Ann Kristin Evenstad
Kommunalsjef
Mob:92863876
 

 
 

Fra: Ann K Evenstad 
Sendt: onsdag 29. mai 2019 11.01
Til: Karl Johan Olsen <karl.olsen@dyroy.kommune.no>
Emne: sak om legetjenesten
 
Hei
 
Her er saken som jeg legger fram for politisk behandling i fht henvendelsen fra dere.
 
Sender den til deg bare for orienteringJ
 
Med hilsen
 
Ann Kristin Evenstad
Kommunalsjef
Mob:92863876
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
026  2018/299-9    Ann Kristin Evenstad 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
 Helse- og sosialutvalget  

 Formannskapet  

   
 

Henvendelse fra Dyrøy kommune vedrørende endring i organisering av 
fastlegetjenesten 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

1. Sørreisa kommune ønsker per nå ikke å endre driftsmodell for interkommunal 
fastlegetjeneste. 

2. Dagens driftsmodell ønskes videreført.  
 

Kort sammendrag 

Dyrøy kommune er i prosess med å vurdere legesamarbeid inn i Astafjordlegene.  
I denne sammenheng har de henvendt seg til Sørreisa kommune for å få noen avklaringer om 
muligheter for nye driftsløsninger, knyttet til det eksisterende interkommunale 
fastlegesamarbeidet. 
Endring i organiseringen av tjenesten vil medføre endringer i rammevilkårene for driften av 
fastlegetjenesten og rådmannen legger saken fram for å få politisk avklaring på om saken skal 
utredes videre eller ikke. 
 
 

Saksutredning 

Dyrøy kommune har i henvendelsen til Sørreisa bedt om tilbakemelding på følgende: 
Konsekvenser og kostnader for to forskjellige driftsmodeller;  

1. to leger fem dager i uken. Ingen fraværsdekning fra Sørreisa 
2. to leger fem dager i uken. Fraværsdekning fra Sørreisa. 
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For begge modellene skal kjøp av tilsynslege skje etter nåværende ordning, og tilkommer i 
tillegg. 
 
 
Dagens drift av Dyrøy og Sørreisa legetjeneste 
Dyrøy og Sørreisa kommuner har per i dag et interkommunalt samarbeid om fastlegetjenesten, 
hvor Sørreisa er vertskommune og drifter tjenesten på vegne av begge kommunene. 
 
Tjenesten organiseres per i dag slik at Sørreisa kommune har åpent kontor alle ukedager. 
Planlagt fravær administreres herfra; veiledning, offentlig arbeid, fri etter legevakt, vakanse 
eller permisjoner i stillinger osv. I tillegg organiserer Sørreisakontoret daglegevakt for 
innbyggerne i Dyrøy og Sørreisa. 
Dyrøy legekontor har åpent tre dager per uke. Kontor bemannes da med to fastleger, som kun 
jobber med pasientretta arbeid disse dagene. Tilsynslege i sykehjem tilkommer i 40 % ressurs. 
For å sikre robust og trygg drift av kontoret er det nødvendig å bemanne kontoret med 
minimum to hjelpepersonell når kontoret er åpent.  
 
 
Konsekvenser av omlegging i organiseringen av tjenesten 
Leger som kan bemanne Dyrøy-kontoret 
Det vil ikke være aktuelt å gå inn på en modell med en LIS 3 lege (lege i spesialisering) og en LIS 
1 lege (tidligere turnuskandidat), slik det er foreslått fra Dyrøy. Både LIS 1 og LIS 3 vil trenge 
tett veiledning for å fylle lovkrav og LIS 3 lege vil med en slik modell stå uten mulighet for den 
påkrevde veiledning (både individuell og Ad Hoc). 
LIS 1 lege kan veiledes av LIS 3 lege, men kontinuitet i dette kan ikke sikres pga. stor sårbarhet 
ved kun en LIS 3 tilgjengelig for å ivareta oppgaven. I tillegg kan ikke LIS 1 lege jobbe alene uten 
veileder tilgjengelig hvis LIS 3 lege skal til Sørreisa for sin lovpålagte veiledning og faglig 
oppfølging. Det er derfor nødvendig med to LIS 3 leger i drift ved Dyrøy legekontor.  
 
Vikaroppdekning for Dyrøy ved fravær (modell 2) 
Dyrøy kommune skisserer en løsning i modell 2 hvor fravær ved sykdom, permisjoner, etter 
legevakt, ved ledighet i stillinger osv ikke skal gå utover åpningstid og kapasitet ved 
Dyrøykontoret. 
En slik ordning vil medføre at Sørreisakontoret forløpende må avgi personell og kapasitet for å 
holde legekontoret i Dyrøy åpent i ordinært omfang. Dette betyr i praksis at kontoret enten må 
styrkes med en legehjemmel eller at kapasiteten i Sørreisa kontoret vil reduseres. 
 
Rekruttering av leger og sykepleiere: 
Av erfaring gjennom tidligere modell for drift av Dyrøy og Sørreisa legetjeneste vet vi at det 
vanskelig å sikre god drift på små legekontor og i små fagmiljøer. Det var svært vanskelig å 
rekruttere gode leger inn i stillingshjemlene tilhørende Dyrøy, det var mye utskifting av leger 
og tidvis bruk av vikarbyrå. Med bakgrunn i den ustabiliteten som dette medførte, erfarte 
tjenesten at mange innbyggere i Dyrøy valgte seg fastlege i andre kommuner.  
 
Rekruttering av sykepleiere har i mange år vært utfordrende i kommunehelsetjenesten. 
Denne faggruppen, slik som legene, søker seg til stabile og robuste fagmiljøer.  
 
For begge gruppene skyldes nok dette at kommunene i større omfang overføres mer 
kompliserte –og komplekse oppfølgingsoppgaver for sine innbyggere fra 
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spesialisthelsetjenesten. Viktigheten av å gode driftsmodeller, som sikrer robuste og trygge 
rammer rundt drifta og fagmiljøet, blir derfor viktig for den enkelte arbeidstaker- 
 
 
 
Valgmuligheter for fastlege: 
Ved alternativ driftsmodell foreslått av Dyrøy vil innbyggerne i Dyrøy i utgangspunktet ha bare 
to leger å velge som fastlege. Dette er å gå motsatt vei av det Dyrøy har bedt om tidligere; flere 
leger som er tilgjengelig som fastlege gjennom kontordager i Dyrøy. 
 
I og med at det er fritt valg mellom kommunegrensene for valg av fastlege, ser tjenesten det 
som sannsynlig at man kommer i en situasjon hvor Dyrøys innbyggere, likevel vil velge seg 
fastlege i Sørreisa eller andre nærliggende kommuner.  
 
Ledelse, administrasjon og regnskap: 
Driftsmodellene som Dyrøy har foreslått (begge alternativ) vil gjøre ledelse, administrasjon og 
regnskap mer ressurskrevende.  
 
Når det gjelder å sikre en god oppfølging av personalgruppen slik det er ønskelig og behøvelig, 
vil en slik endret modell medføre merarbeid og organisatoriske utfordringer.  
En deling av personalgruppen –fordelt på to ulike kontorsteder- medfører en stor fare for økt 
fragmentering, mindre tilhørighet og samhold rundt tjenesten. Utvikling og implementering av 
rutiner som skal sikre lik oppfølging av pasientgruppene, har vist seg å være betydelig enklere 
med dagens driftsmodell enn tidligere.  
 
Dyrøy har videre signalisert at de ønsker en oversikt over eventuelle merkostnader en ny 
organisering vil medføre og kan slik rådmannen har forstått det være villig til å betale hele 
denne merkostnaden. En slik ordning vil medføre merarbeid og en økende oppfølgingsmengde 
for å sikre en korrekt regnskapsoppfølging.  
 
Ferieavviklig og høytider: 
Dyrøy har bedt om at det er minimum to dager i uken er legetjeneste tilgjengelig under 
ferieavvikling i Dyrøy. 
Legetjenesten er tilgjengelig fra Sørreisakontoret hver dag under ferieavviklingen i Dyrøy. Det 
er ønskelig fra Dyrøys side at også Dyrøy-kontoret har åpent minimum 2 dager per uke. 
Legetjenestene er svært sårbare og marginale i kommunene under ferieavviklingen. Dette 
gjelder både i fht. legeressurs, men også i fht. hjelpepersonell. Leger kan man lykkes i å 
rekruttere fra vikarbyrå hvis man sikrer gode økonomiske betingelser, mens det ofte er verre å 
finne erstattere for hjelpepersonell. Det er disse som sikrer kontinuitet og system rundt 
tjenesten og særlig viktig er dette når man benytter en ukjent vikarlege. 
De siste årene har Dyrøy kontoret være hovedsakelig stengt i ferieperioden (3-4 uker). Dette 
bygger på erfaringen fra tidligere om utfordringene med å sikre forsvarlig drift. 
Robusthet og faglig kvalitet må være en forutsetning for driften, selv om kapasiteten er kraftig 
redusert.  
Skal det inngås en forpliktene avtale om åpningstid i Dyrøy under sommerferieavviklingen, 
betyr dette i praksis at kontoret må permanent styrkes med en legehjemmel og 
hjelpepersonell.  
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Kostnader 
Merkostnader knyttet til endringer i driftsmodell er ikke utredet. 
 
 
Aktuelt 
Sørreisa kommune, som vertskommune og ansvarlig tjenesteleverandør for fastlegetjenester 
til innbyggerne i Dyrøy og Sørreisa kommuner, må nå ta stilling til hvilken driftsmodell som 
man skal gå videre med. 
 
Per nå foreligger det tre aktuelle modeller: 

1. Modell 1 i henvendelse fra  
2. Modell 2 i henvendelse fra Dyrøy 
3. Dagens modell 

 
Hvis politisk ledelse i Sørreisa kommune ønsker å gå videre med modell 1 eller 2, vil 
rådmannen gjøre en nærmere utredning av modellen. 
  

Vurdering 

Dyrøy kommunes henvendelse innebærer et ønske om å ha legekontoret i kommunen åpent 
alle hverdager i uka. Dette er et ønske som rådmannen godt kan forstå. Likevel er det ikke slik 
at denne løsningen nødvendigvis vil gi det beste tjenestetilbudet til innbyggerne. 
 
Dyrøy og Sørreisa legetjeneste hadde tidligere en driftsmodell som er sammenlignbar med de 
modellene som skisseres i henvendelsen fra Dyrøy kommune. Vår erfaring var at en slik modell 
medførte ustabil og mangelfull legedekning over mange år.  
Av erfaring ser vi at selv kortere perioder med ustabilitet påvirker tilbudet kommunene gir til 
sine innbyggere i ganske stort omfang -også utover selve perioden preget av ustabilitet. 
 
En uforutsigbar og ustabil fastlegetjeneste får ringvirkninger også for drift av den øvrige 
kommunehelsetjenesten.  
Dagens helsevesen fordrer større grad av tverrfaglig samarbeid, og fastlegens rolle skal i større 
grad inkluderes for å sikre helhetlig oppfølging av pasientene. For å kunne imøtekomme dette, 
må man sikre driftsmodeller hvor kontinuitet og stabilitet er essensielt. Driftsmodellen må 
være dimensjonert for å ivareta både kompetanse, ressurser og bygningsmessig strukturer. 
 
Med dagens modell for drift av legetjenesten erfares det at tjenesten i stor grad har klart å 
sikre kontinuitet og ro rundt tjenestetilbudet. 
 
Rådmannens vurdering er derfor at dagens organisering av fastlegetjenesten for Dyrøy og 
Sørreisa er god.  
Den vurderes å sikre viktige hensyn som ledelse, utvikling, rekruttering og økonomi. Dette 
vurderes å være avgjørende momenter for å sikre gode rammevilkår rundt fastlegetjenesten, 
slik at innbyggerne både i Dyrøy og Sørreisa kan tilbys så stabile og forutsigbare legetjenester 
som mulig i framtida. 
 
Ut fra disse erfaringene, samt den kompleksiteten og det utfordringsbildet som preger driften 
av legetjenesten, er rådmannens anbefaling at dagens driftsmodell bør videreføres. 
 

436



Med bakgrunn i at saken vurderes å også inneholde elementer av prinsipiell karakter, legges 
den likevel fram for politisk behandling. 
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Brøstadbotn Sanitetsforening har i medlemsmøtet den 3.6.19 gjort følgende vedtak vedrørende 
fremtidig legesamarbeid og legevakt.  

«Brøstadbotn Sanitetsforening ønsker at Dyrøy kommune fortsetter legesamarbeidet med Sørreisa 
som eksisterer i dag, sammen med de tjenestene vi kjøper hos Lenvik. Det er svært ønskelig med 
daglig åpent legekontor 5 dager pr. uke, men ikke avgjørende for å velge denne løsningen». 

 

Ref.: Hilde Espejord
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Dyrøy kommune  
Servicetorget 
 

 

  
 

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

09:46:50

Dyrøy kommune v/Karl Johan Olsen 
 
   
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/203-84 Kine Svendsen 03.06.2019 

 

Melding om vedtak: Høring vedrørende fremtidig legesamarbeid og legevakt 

 
Det vises til epost av 24.05.19 om høring vedrørende fremtidig legesamarbeid og legevakt. 
 
Eldrerådet i Dyrøy behandlet i møtet 29.05.19, sak PS 11/19 Høring vedrørende fremtidig 
legesamarbeid og legevakt. Følgende ble fattet: 
 
Vedtak i Eldrerådet – 29.05.2019  
 
Dyrøy eldreråd støtter rådmannens innstilling, alternativ 1: 
 
Ved å se på fastlegeordningen, legevaktstjenesten og interkommunale tjenester under ett, ser ikke 
Dyrøy kommune det som en fordel for sine innbyggere å endre på samarbeidskommuner. Dyrøy 
kommunestyre viderefører samarbeidet med Sørreisa om fastlegeordningen, innbefattet de 
helsetjenestene som ytes via interkommunale samarbeid der Lenvik er vertskommune. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kine Svendsen 
Sekretær 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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Fra: bjørg dahl (bjorg.d@hotmail.com)
Sendt: 30.05.2019 09:58:08
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Fremtidig legesamarbeid og legevakt
Vedlegg: 

Dyrøy Pensjonistforening hadde møte 29/5 og alle var enig i att vi vil beholde den ordningen vi har i dag til Sørreisa/Lenvik enten det
bli 3 dager i uken eller hele uken. Sak 2019/300.

Mvh
for Dyrøy Pensjonistforening
Bjørg Dahl ( leder)
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: M12 

Saksmappe: 2017/1346 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 29.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Vannverksutbyggingen i Dyrøy - statusvurdering 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 59/19 05.06.2019 
Kommunestyret 41/19 13.06.2019 

 

Vedlegg 
1 Rapport - Kontroll vannforsyningskapasitet for overføringsleding fra Indre Rundjellvatn 
2 Rapport vedr. inntaksledning Indre Rundfjellvatn 
3 Notat (rev 2).  Trykkreduksjon ved vannbehandlingsanlegget 
4 Rapport vedr. alternative løsninger for høydebasseng 
5 Brannvannsdekning i Brøstadbotn sentrum 
6 Møtereferater Plan- og byggekomiteen 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Formannskapet tar rådmannens innstilling til etterretning 
2. HMS-avvik rettes snarest og senest innen 1. juli. Øvrig avvik i løpet av sommeren 2019. 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Formannskapet tar rådmannens innstilling til etterretning 
1. HMS-avvik rettes snarest og senest innen 1. juli. Øvrig avvik i løpet av sommeren 2019. 

Vannverksutbyggingen i Dyrøy - statusvurdering 
 
Behandling i Formannskapet – 05.06.2019:  
 
 
 
Følgende var også til stedet: Sweco as og Nordhaug Maskin as. 
Enhetsleder teknisk og rådmannen orienterte. 
  
Omforent forslag til vedtak pkt. 1: 
Formannskapet tar saken til etterretning. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling med følgende endring i pkt.1. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 05.06.2019  
 
1.Formannskapet tar saken til etterretning. 
2.HMS-avvik rettes snarest og senest innen 1. juli. Øvrig avvik i løpet av sommeren 2019. 
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Kort sammendrag 
Dyrøy vannverk var tatt i bruk i 2013-2014, men det har over år vært knyttet stor usikkerhet til 
om vannverket er utbygd i tråd med forutsetninger og krav. Årsaken til at det er skap en slik 
usikkerhet er uklar, men rådmannen velger å ikke drøfte denne delen av saken i denne 
sammenheng. 
 
 Kommunen har gjennom flere rapporter prøvd å dokumentere vannverkets status opp mot de 
krav som stilles, og rådmannen mener at den samlede gjennomgangen som ligger til grunn for 
dette saksfremlegget, bekrefter i all hovedsak at Dyrøy kommune har et vannverk som er levert i 
tråd med de forutsetninger som lå til grunn da utbygging ble vedtatt. De endringer eller avvik 
som fremkommer vil bli lukket i løpet av 2019. 

Saksutredning 
Dyrøy kommune tok i 2013-2014 i bruk nytt vannverks. Vannkilde er Indre Rundfjellvatn. Etter 
idriftsetting har anlegget fungert i hovedsak feilfritt, med unntak av at gammelt ledningsnett har 
ikke ubetydelige lekkasjer som man søker rettet ved konkret utbedring av lekkasje, eller 
utskifting/nyetablering av vannledninger i tråd med hovedplan vann. 
 
Etter at anlegget ble satt i drift har det vært reist stadige spørsmål, både fra driftspersonalet og fra 
politisk hold om a) har vi fått det vi har bestilt og betalt for, og b) tilfredsstiller anlegget 
nødvendige sikkerhetskrav? Konkret kan dette pr. i dag oppsummeres innenfor følgende 
problemstillinger: 

1. Inntaksledning gjennom Indre Rundfjellvatn ligger grunnere en prosjektert. Har dette 
konsekvenser for kapasiteten på vannforsyningen? 

2. Er de anleggstekniske installasjoner dimensjonert og utført slik at de tåler de trykklasser 
de utsettes for? 

3. Leverer anlegget brannvann i tråd med forutsetningene og offentlige krav? 
4. Er det gjennomført opplæring for drift av vannanlegget? 

 
Ut fra disse problemstillinger har rådmann søkt å klarlegge dette på best mulig måte ved 
gjennomgang av dokumentasjon og ved direkte avklaringer med involverte i utbyggingen. 
 

1. Vannverkets kapasitet. 
 
Vannverkets kapasitet ble i forprosjektet forutsatt å være på 15 L pr. sek. levert ut fra 
vannkilden. I etterfølgende plandokument ble dette forhøyet til 20 L pr. sek. Bakgrunnen var 
først og fremst at dette ville tilfredsstille anbefalt brannvannsmengde for Bjørkebakken iht. 
anbefaling fra Statens bygningstekniske etat (se; Kontroll av vannforsyningskapasitet, 
overføringsledning fra Indre Rundfjellvatnet – Sweco Norge AS, 01.10.2015). 
 
Det er i etterkant av at anlegget er satt i drift, reist spørsmål om inntaksledningen gjennom Indre 
Rundfjellvatn er lagt grunnere enn prosjektert, noe som er korrekt.      
I området nær neset, og mellom neset og utløpet, ble det under utbyggingen av anlegget 
konstatert fjell og store steinblokker på bunnen.  Entreprenøren tok da opp med  byggeleder 
hvorvidt man faktisk skulle sprenge seg ned i vannet eller om ledning kunne legges langs bunn 
innover til inntakspunktet. Saken ble drøftet og vurdert av byggeleder/prosjektleder, Sweco og 
Nordhaug maskin AS. For å avklare hvorvidt dette var mulig uten å rokke ved forutsetningene 
knyttet til kapasitet (forprosjekt 15 L/S), foretok Sweco en vurdering som konkluderte med at 
denne ville være opprettholdt og at sprenging ikke var nødvendig.  Det ville spare anlegget for 
store kostnader og gjøre det mulig å holde seg innenfor budsjettrammen. Sprengningsarbeidet vil 
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medføre behov for å bygge molo ut i vatnet for å få fram maskiner, forlenge byggetiden og gi 
vesentlig økte kostnader.  Det ble besluttet å ikke foreta sprengning i ledningstraseen.  
 
Selv om ledningsnivået i vannet var klarert og godkjent, ble det allikevel, på bakgrunn i de 
spørsmål som ble reist, foretatt en kontrollberegning av kapasitet av Sweco Norge AS. 
Beregningen tok utgangspunkt i at ledningens høyeste punkt under vannspeilet, ut fra det man da 
hadde registrert, var 1,72m.  Rapporten ”Vannforsyningskapasitet, overføringsledning fra 
Indre Rundfjellvatn” ble leverte 01.10.2015 (følger som vedl. 1 her). Rapporten konkluderer 
med at dimensjonert vannforsyningskapasitet på 15 l/s er opprettholdt og i tråd med 
beslutningsgrunnlaget under utførelse av arbeidet. 
 
Senere er det også trukket i tvil at ledningsdybden er på et nivå som ovenfor beskrevet (1,72m) 
over hele strekket i vannet. Høsten 2018 ble det derfor foretatt videofilming av ledningen fra 
luftekummen på neset og ut til inntakssilen i vannet. Videofilmingen og ny måling (lodding av 
ledningen) viste at ledningen på 2 punkter på ledningsstrekket ligger bare på 1,20 m under 
vannspeilet (energilinjen). På denne bakgrunn ble Sweco Norge AS nok en gang engasjert for å 
beregne kapasitet med disse opplysningene som grunnlag. Rapporten ”Inntaksledningen i 
Indre Rundfjellvatn», prosjekt kontroll av kapasitet  inntaksledning.  Vurdering av lagt 
inntaksledning» datert 10.10.2018 ble da lagt fram (følger som vedl. 2 her). Rapporten 
konkluderer med at selv om ledningen stedvis er lagt bare 1,20 m under vannspeilet, vil den 
opprinnelige dimensjonerende kapasiteten på 15 liter pr. sek. (54 m³/t ) være oppretthold.  
 
Rapporten sier i tillegg at ledningen på enkelte steder mellom neset og inntakssilen ligger an mot 
stein som i de grunne områdene kan skade ledningen. Dette er et forhold som er tatt opp med 
entreprenøren og som han skal utbedre i løpet av sommer/høsten 2019. 
 
En kapasitet på 15 l i stede for 20 l pr. sek. genererer i hovedsak to konsekvenser: 

 Kapasitet for brannvann for området Bjørkebakken vil ikke være i tråd med anbefaling 
fra Statens bygningstekniske etat. Dette kan kompenseres ved bruk av den innkjøpte 
tankvogn. 

 Påfyll inn i høydebasseng vil være noe redusert. Men magasinkapasiteten i 
høydebassenget er på 1 900 m³ og med dagens målte vannforbruk i Dyrøy kommune, 
tilsier dette at magasinet uten tilførsel holder i 4-5 dager. Det ligger langt over det som er 
normal vannkapasitet i et basseng som dette (Sammenligningseksempel: høydebasseng 
Sjøvegan som forsyner Salangen fra kirka og vestover har en kapasitet på 24 timer). 
Ved å få redusert lekkasjer i nettet, vil kapasiteten øke ytterligere.  

 
 

2. Er sikkerheten i anlegget tilfredsstilt (HMS)? 
 
Spørsmål vedr. sikkerheten i vannbehandlingsanlegget er reist etter bekymring fra formann i 
uteseksjonen, basert på at benyttede rør og flenser har angivelser som isolert sett ikke stemmer 
med inngående trykknivå i anlegget. For å avklare dette ble også her Sweco Norge AS engasjert 
for å foreta nødvendige beregninger av aktuelle rørinstallasjoner og forankringene. Beregninger 
og konklusjon fremkommer i notatet ”Vurdering av trykkbærende rør og flenser ihht NS-EN 
13480-3” (følger som vedlegg 3 her). Arbeidsnotatet konkluderer med tilfredsstillende 
dimensjonering og at laveste trykklasse på rørinstallasjoner (svakeste punkt) tåler 17,7 bar.   
 
Sluttkommentaren i rapporten ble av enkelte lest som en underkjennelse av anlegget, men det 
som der var forsøkt uttrykt var at det kun var beregning av innvendig trykk som var oppdragets 
mandat og således gjennomført. Øvrige beregninger iht. NS-EN 13480 er ikke utført, og 
godkjenning i tråd med standarden kan ikke utferdiges. Rådmannen er enig i at slik 
formuleringen var, så gav den absolutt grunnlag for å stille spørsmål. Det ble derfor gjennomført 
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møte med Sweco AS i Narvik den 28.05.19. Tilstede for Sweco AS var ansvarlig prosjekterende 
for vannanlegget, rådgiver som gjennomførte beregninger (og formulerte sluttkommentaren), 
samt avdelingsleder for sektoren som dette ligger under. Fra Dyrøy kommune stilte enhetsleder 
teknisk og rådmann. Sweco AS bekreftet nettopp det som fermkommer ovenfor og beklaget den 
dårlige fremstillingen. De har derfor valgt å revidere sluttkommentaren for å få frem 
konklusjonen mer ryddig.  
 
Rapporten peker i tillegg på at forankringen av installasjoner inne i vannbehandlingsanlegget, 
ikke kan anses å være godkjenn, da utførelse ikke er i tråd med beskrivelsen for anlegget. Det 
bør byttes ut umiddelbart mot rørstøtter i stivere stålramme eller betongklosse. Dette vil bli 
utbedret så snart som mulig (oppdraget er gitt til driftspersonalet).  
 
Videre så er det i bekymringene uttrykt en oppfatning av at dersom trykkreduksjonsventilene 
skulle svikte, så vil dette generere en trykkøkning i anlegget som kan rasere 
vannbehandlingsanlegget på Bjørkebakken så lenge rørbruddsventilen ikke er koblet inn. 
 
Sikkerhetssystemet er bygd opp slik at dersom trykkreduksjonsventil i kum RK3 nærmest 
Rundfjellvannet skulle svikte, så er det montert en sikkerhetsventil som automatisk åpner for 
utspyling ut i terreng. Lengre ned i traseen er det montert ytterligere en trykkreduksjonsventil i 
kum med identisk løsning med sikkerhetsventil (RK2). 
 
Fra kum RK2 og ned til vannbehandlingsanlegg på Bjørkebakken, så er alt av rørkonstruksjoner i 
duktilt støpejern med strekkfaste moffer som håndterer betydelig trykkbelastning og påkjenning 
lang over det som kan oppstå i dette anlegget. I inntaket i vannbehandlingsanlegget på 
Bjørkebakken står det også en trykkreduksjonsventil med en tilhørende sikkerhetsventil for 
utspyling av vann gjennom et eget rør som er lagt ut til lokal bekk på utsiden.  
 
Alt dette er en standard prosjektert løsning som er normalt å benytte i anlegg som dette.  
 
Rørbruddsventilen er montert for å forhindre unødig tap av vann ved ev. brudd i anlegget, og har 
ingen sikkerhetsfunksjon knyttet til trykk. Årsaken til at den ikke er satt i drift er at det er 
betydelige lekkasjer i det gamle røranlegget, særlig på Bjørkebakken. Ved høyt vannforbruk i 
tillegg, kan dette medføre at ventilen stenger. Det kan igjen medføre at røranlegget tømmes. 
Oppfylling av anlegget er tidkrevende med mye lufting. Her er også å bemerke at beslutning om 
at rørbruddsventil ikke skal stenges og begrunnelsen for dette, er presentert for plan- og 
byggekomiteen (PBK) i sak 1 i møte 20.01.16. Det kom da ingen innvendinger. Saka ble igjen 
tatt opp i møtet den 8.10.2018 (pkt. 4). I dette møtet ble PBK utfordret på at dersom man ønsker 
å overprøve prosjektleders vurderinger, bør det fattes et vedtak om at rørbruddsventilen skal 
aktiveres. PBK ønsket ikke å fatte et slikt vedtak. 
 

3. Brannvannskapasitet 
 
Brannvanndekning inngår i dimensjoneringskriteriene for et offentlig vannverk. Disse er ivaretatt 
ved den løsning Dyrøy vannverk er bygget etter. 
 
Det vises til rapport  fra Sweco Norge AS ”Dyrøy Nye Vannverk – byggetrinn 4 – 
Alternativsvurdering for lokalisering av høydebasseng på fastlandet datert 15.12.2015” (ligger 
som vedlegg 4 her). Rapporten er resultatet av beregninger gjort med hensyn til bygging av 
høydebassenger og vurderinger basert på økonomi, vannforsyning til drikkevann og brannvann. 
Av forprosjektet utarbeidet i 2011 fremgår det 3 - 4 alternative bassenglokaliseringer med 
varierende funksjonsegenskaper og varierende kostnadsbilder.  Kort sammenfattet konkluderer 
rapporten med at den rimeligste løsningen vil være å bygge ett basseng for hele kommunen.  
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Dette vil medføre behov for trykkøkningsstasjon ved en videreføring av vannforsyningen til 
Øvre Espenes. Trykkstasjonen er en langt billigere investering enn alternativt å bygge et 
høydebasseng i Finnlandsåsen slik forprosjektet antyder. Dog er det slik at et høydebasseng på 
Evertmoen slik løsningen fremkommer i dag, isolert sett ikke vil gi brannvandekning ihht krav.  
Kravet oppnås dersom man f.eks. benytter en tankvogn i tillegg til vannverket. En viktig 
forutsetning i dette er at vannledningen mellom VK25 (ved Brøstad kirke) ned til Elvetun, og 
gjennom Brøstadbotn sentrum forsterkes til hhv 250 -200 mm.  Denne løsningen er valgt, og den 
vedtatte «Hovedplan vann» (vedtatt i kommunestyret des. 2018) skisser denne utbyggingen. 
Hovedoverføringsledningen gjennom Brøstadbotn sentrum er bygget, ledningen til Øvre Epenes 
med trykkøkningsstasjon bygges nå og skal ferdigstilles til høsten i år. Forsterkningsledning fra 
VK25 og til Elvetun er planlagt igangsatt i høst. Når dette er sluttført, vil kravet til 
brannvanndekning være tilfredsstilt. Denne saken ble behandlet og vedtatt i byggekomiteen den 
15.02.2016 i sak 1. 
 
På Dyrøya vil ikke et høydebasseng uansett plassering kunne gi tilfredsstillende 
brannvanndekning.  Her begrenses kapasiteten av eksisterende forsyningsnett. Tankvogn er den 
eneste løsningen for å tilfredsstille behovet. 
 
 
 
Valgene som er gjort og som danner grunnlaget for brannvanndekning for Dyrøy kommune, er 
gjort i samråd med brannvesenet. Dette er oppsummert i notat ” Avklaring rundt 
brannvannsdeking i Brøstadbotn Sentrum” (ligger som vedlegg 5 her – tittel er upresis, tar for 
seg hele kommunen).  
 

4. Er det gjennomført opplæring for drift av vannanlegget og etablert driftsinstruks for 
anlegget? 

 
Det er kommet påstander om at det ikke er gjennomført opplæring av driftspersonalet og det 
foreligger heller ikke en driftsdokumentasjon som er til hjelp i drifta. 
 
I forhold til opplæring så er det klarlagt at det er gjennomført flere runder med opplæring for 
driftspersonalet. Prosjekterende og utførende aktører har også ved enkelte anledninger deltatt/ 
bidratt.  Leverandører av vannverksmateriell har demonstrert utstyr og forklart virkemåter.  
Leverandører har deltatt i diskusjoner og besvart spørsmål vedr. anleggsteknikken. Prosjektleder 
har hatt møter med personell og gitt innføring i generell vannverkteknikk, forklart forhold innen 
vannverkdynamikken og funksjonene til installasjoner ventiler, sikkerhet, trykk, trykktap og mye 
mer.  
 
I februar 2017 ble det gjennomført kurset «Drift av kommunale vannverk – Grunnleggende 
kunnskap om drift og vedlikehold av kommunens vannverk» og mottatt diplom etter kurset. 
Videre er det gitt opplæring i SD-anlegg, om installasjoner, armaturer, vannverksmateriell og 
utsyr som er benyttet i anlegget. 
 
Personellet er forespurt om deltakelse/bidrag til utarbeidelse av i driftsinstruks. Sweco Norge AS 
har tilsendt utkast til driftsinstruks til kommunen og formannen er bedt om å gi kommentar/ 
uttalelse til denne. Utkast til driftsinstruks er lagt fram/gjennomgått flere ganger og er nå under 
endelig sluttføring fra Sweco Norge AS. Her er å bemerke at siste forslag som ble forelagt 
kommunen er tilgjengelig for driftspersonalet som foreløpig manual og vil være ganske så 
identisk som endelig sluttprodukt.  
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Alarminstruksen for Dyrøy kommunale vannverk er utarbeidet. Det er utarbeidet 
prøvetakingsplan som er godkjent av Mattilsynet og som gir retningslinjer for hvordan/hvilke 
vannprøver som skal tas og som skal analyseres.  

Administrasjonens vurdering 
I forhold til de mest sentrale påstandene, så kan man oppsummere status som følgende: 

1. Inntaksledning Indre Rundfjellvatn er utført i tråd med forprosjektet (15 l/S). Under 
detaljprosjektering la man inn en høyere kapasitet basert på at inntaksledningen i 
Rundfjellvatnet ble forutsatt lagt lavere i vannet (20 L/s). Når det da viste seg at for å 
oppnå denne merkapasiteten, måtte påregne en betydelig kostnad (anslått til 2-3 mill.) og 
da gjorde en kvalifisert vurdering av kost/nytte og på dette grunnlaget besluttet å gå 
tilbake til opprinnelig planlagt kapasitet, så mener rådmannen at dette var en fornuftig 
beslutning. Konsekvensen er: 
- Lavere kapasitet på brannvann Bjørkebakken. Kompenseres ved bruk av tankvogn 

(tilsvarende som for flere andre steder i Dyrøy kommune). 
- Oppfylling av høydebasseng kunne gått raskere, men utgjør ingen betydning da 

kapasiteten på høydebassenget er langt over normalt dimensjonerende kapasitet og 
Dyrøy kommunes behov. 

Det er også verdt å bemerke at dersom man mener at en merkapasitet som her beskrevet 
er ønskelig eller så viktig at det bør prioriteres foran andre oppgaver, så kan et slikt 
tiltak iverksettes når som helst. 

2. Sikkerhet (HMS) knyttet til trykkevne på rør og flenser er tilfredsstillende og innenfor 
dimensjoneringskrav. Rørledning mellom Rundfjellvatnet og vannbehandlingsanlegg har 
løsninger og sikkerhetsanordninger som er i tråd med de krav som stilles i slike anlegg, 
og som er utprøvd. 

3. Så snart vannledningen mellom VK25 (ved Brøstad kirke) ned til Elvetun, og gjennom 
Brøstadbotn sentrum er forsterkes til hhv 250 -200 mm., vil Dyrøy kommune ha en 
brannvannsløsning som er i tråd med gjeldende krav og forutsatt/prosjektert løsning 
(høsten 2019). 

 
Følgende avvik vil bli rettet i løpet av kort tid: 

1. Plassering av rørledning på bunnen i Indre Rundfjellvatn sikres mot mulig skade av 
spisse steiner etc.  

2. Det iverksettes snarlig tiltak for å byttes ut forankring av installasjoner i 
vannbehandlingsanlegget mot rørstøtter i stivere stålramme eller betongklosse i tråd med 
prosjektert løsning. 

 
Rådmannen vil avslutningsvis igjen understreke at vi har bygd et helt tradisjonelt anlegg som er 
driftet over et betydelig antall år uten nevneverdige problemer. Det underbygger at den 
prosjekterte og utførte løsningen fungerer som planlagt. Etter at rådmannen har brukt mye tid på 
å sette seg inn i dokumentasjon, og senest gjennomført møte med Sweco AS den 28.05.19. for 
gjennomgang av anlegget med tilhørende dokumentasjon, særlig knyttet til HMS, er det 
overraskende at man har tillatt udokumenterte påstander å få et slikt feste som man her opplever. 
Det er, slik rådmannen ser det, ikke avdekket forhold som tilsier at anlegget skal være befengt 
med negativ omtale. Tvert imot uttrykte Sweco AS honnør for gjennomføring av 
byggeprosjektet, og sammenlignet da med en rekke andre tilsvarende prosjekter som Sweco AS 
har prosjektert.  
 
Dyrøy kommune skal kunne markedsføre et vannverk som leverer vann av høy kvalitet og som 
er med på å sikre en god brannberedskap i kommunen. Rådmannen håper at man gjennom et 
vedtak som det her innstilles på, kan bidra til at man for ettertiden har et slikt fokus. 
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NOTAT
KUNDE / PROSJEKT

 Internkontroll Dyrøy kommunale vannverk
PROSJEKTLEDER

Svein Eriksen
DATO

02.10.2018

PROSJEKTNUMMER

10203544, Task 6.
OPPRETTET AV

Lingfu Zeng og Svein Eriksen
REV. DATO

Rev2
28.05.2019

DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

TIL: Dyrøy kommune Geir Fjellberg
KOPI TIL: Sweco AS Svein Eriksen

Vurdering av trykkbærende rør og flenser mot innertrykk

ihht NS-EN 13480-3

Innledning.

Dette notatet er en revisjon av notat datert 02.10.2018 med tittelen: « vurdering
av trykkbærende rør og flenser i hht NS-EN 13480-3».  Det som er endret er
sluttkommentaren.
For orden skyld opplyses om at saken gjelder rørarrangement i eksisterende
trykkreduksjonsanlegg som er anlagt i felles bygning med vannbehandlings-
anlegget for Dyrøy kommunale vannverk.

Innertrykk

Driftstrykk: 14,7 bar (1,47 MPa)
Trykk ved korte tilfeller/prøvetrykk: 17,7 bar (1,77 MPa)
Beregningstrykk (pc): 1,77 MPa

Dimensjon og material for rør

Welded pipe 139,7x2 EN 1.4404/316L
Do/Di=139,7/137,7=1,7

Strekkgrensen Rp0,2 (minimum): 190 MPa
Bruddgrensen Rm (minimum): 490 MPa
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Tillatt spenning (Pkt. 5.2.1.1, NS-EN 13480-3):

= min	{ ,
,

; 	
,
	}

     = min {190/1,5; 490/2,4}=126,7 (MPa)

Merk at rørsystemet ikke er kategorisert ihht PED (Pressure Equipment
Directive, 2014/68/EU). Kontrollberegning gjøres derfor innom rammen for
«uklassifisert rørsystem».

Krav på minimum tykkelse for rett rør

Den minimum tykkelsen bestemmes fra vilkåret Pkt. 6.1, NS-EN 13480-3). Før
rør Do/Di<1,7 får vi for rett rør

=
× Do

2 + =
1,77 × 139,7

2 × 126,7 × 0,85 + 1,77 = 1,14	( )

Merk at denne verdi e=1,14 ikke har inkludert toleranse og tillegg for korrosjons.
Å bruke 10-20% i tillegg for dette endemål blir den minimum tykkelsen (rett rør)
tmin=1,14x1,2=1,4 mm.

Krav på tykkelse ved overgang for T-rør

Den minste tykkelsen for T-rør (Forged tee) bestemmes fra vilkår i Kap. 8, NS-
EN 13480-3). I vårt tilfelle gjelder f=126,7 MPa <250 MPa, og tykkelsen t og
diameter D er identiske i hovedrør (a) og grenrør (b). Det blir

ta/tb=2.0/2.0=1.0
Da/Db=139,7/139,7=1.0

Det betyr at vilkåret i figur 8.3.1.1 i NS-EN 13480 oppfylles.
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Flenser DN100 og DN150

Dimensjon og material henvises til Ahlsell Industrikatalog, side 150 «Aluminium
løsflenser med belegg». Flenser DN100 vurderes her nedenfor.
Material: AISI 12 Cu

Strekkgrensen Rp0,2 (minimum): 80 MPa
Bruddgrensen Rm (minimum): 150 MPa
Tillatt spenning (Pkt. 5.2.1.1, NS-EN 13480-3):

= min	{ ,
,
; 	

,
	}

   = min {80/1,5; 150/2,4}=53,3 (MPa)

Dimensjoner DN100: d5=111 mm; d2=18 mm, øk=180 mm;
D=220 mm, s=20 mm (se figur 1 nedenfor)

Figur 1 Løsflenser fra Ahlsells industrikatalog

Maksimale spenninger i radiell retning skjer på innsiden og den kan estimeres
konservativt gjennom følgende løsning for en sylinder med indre radius
a=111/2= 55,5 mm, og ytte radien b=(180-18)/2=81 mm:

st	= 	
( )

	( )
	= ( , )

	( , )
× 1,77=4,90 (MPa)
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sr = -p = - 1,77 (MPa)

Den maksimale effektivspenningen blir

se = 4,99 + 1,77 =5,3 (MPa) < f=53,3 MPa

som tyder på at flensen tåler det angitte indre trykket pc=1,77 MPa.
Skruer M16 (M20), 8 stk med fasthetsklasse 8.8, brukes for flenser DN100
(DN150). Skruvene M16 vurderes her nedenfor.

Den totale strekkraften p g a innertrykk pc=1,77 MPa i røret er

FT= = ( , × ) × 1,77 × 10 =26359 (N)=26,4 kN

som innebær at strekkraften per skru er

Ft=26,4/8=3,3 kN

Kapasiteten for M16 (Fasthetsklasse 8,8) er 90,4 kN. Det kan derfor
konstateres at skruene klare seg bra med god skikkethetsmarginal.

Reducers

Fullstendig informasjon mangler for reducers ved overgang mellom rør DN150
og DN100. Utgående fra ovenstående vurderinger bedømmes at det klare seg
bra dersom godstykkelsen ikke er mindre enn 2 mm og material er EN
1.4404/316L eller bedre.
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Sluttkommentar

Vurderingene som er uført i dette notatet er en grunnleggende vurdering som
bare baseres på innertrykk (17,7 bar). Vurderingsresultatet viser at disse valgte
komponenter (rør, T-stykke, Reducers, flenser) klarer det angitte indre trykket
på 17,7 bar med god sikkerhetsmarginal (Utnyttelsen av kapasitet:
5,3/53,3=0,1).

Under forutsetning av at byggearbeider for trykkreduksjonsanlegget er utført i
henhold til krav som framgår av prosjekteringsgrunnlaget ( tegninger og
beskrivelse ),  bedømmer SWECO at anlegget  skal være i god tilstand og
sikkerhet for videre drift.

SWECO påpeker imidlertid at forankringen som markert i bildet nedenfor ikke
kan anses å være godkjent.  Den må byttes ut umiddelbart mot rørstøtter i
stivere stålramme eller betongkloss og hvor røret klamres til stålrammen /
betongklossen.   ( Stålrammen / betongklossen skal forankres til betonggulvet ).
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Figur 2 T-rør som forankres med slanke/rustne stålbjelker og rustskadede
fotplater.
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Avklaring rundt brannvannsdeking i Brøstadbotn Sentrum. 

 

Det ble avholdt et telefonmøte med overnevnte, 12.01.2016. Tema var brannvann i Dyrøy 
kommune.  

Grunnlag for møtet var problemstillinger som er tatt opp i rapporten vedrørende 
alternativsvurdering for lokalisering av høydebaseng på fastlandet i Dyrøy kommune. Notatet er 
ment å være et supplement til denne rapporten.  

Rapporten konkluderer med at det er vanskelig å oppnå tilfredsstillende brannvannsdekning for 
både sentrumsområdet i Brøstadbotn og Dyrøya med ett basseng. I henhold til forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn (FORBTOB) skal det være en kapasitet på det kommuneale 
ledningsnettet på minst 50 l/sek for sykehjem, skoler og andre særskilte brannobjekt, mens det 
er krav til 20 l/sek for boligbebyggelse. Det første kravet antas å ligge til grunn for 
sentrumsområdet, mens det andre kravet legges til grunn for de øvrige områdene.  

Branntjenesten i Dyrøy kommune er et samarbeid mellom Dyrøy og Sørreisa kommune. 
Samtalen med brannvesenet avdekket at de ikke har vannbesparende slokkeutstyr tilgjengelig i 
Brøstadbotn. Dette er brannbiler med f.eks vanntåke. De har dette i Sørreisa, men responstiden 
/ avstanden er for lang til at dette kan inngå i en forsvarlig beredskap for Brøstadbotn. Det er 
snakk om ca 0,5 timer i kjøretid.  

I tabell 8-3 i alternativsvurderinga er det angitt at dersom et basseng legges til Brøstadbotn 
vannverk og det bygges en «forsterkning» fra V25 og inn til sentrum kan det tas ut 38 l/sek i 
Brøstadbotn sentrum, mens det til sammenligning kan tas ut 28 l/sek dersom det ikke bygges et 
høydebasseng her (inkludert forsterkningen). For Langhamn på Dyrøya er det kapasiteten 16 
l/sek, mens den reduseres jo lenger ut på Dyrøya en kommer. Det ble diskutert hvorvidt 
brannvesenet kunne komme med avbøtende tiltak på hhv 12 og 4 l/sek (manglende dekning ifht 
FOBTOB`s krav) for Brøstadbotn og Dyrøya. Dette er ikke mulig med dagens utstyr. Det er 
lokalisert en stk ordinær brannbil på stedet. Dersom det skal hentes ut vann inntil 50 l/sek MÅ 
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dette medbringes. Et tiltak som ble lansert var å investere i en tankbil med f.eks 10.000 liters 

kapasitet. Denne kunne f.eks bli tatt inn som en del av brannberedskapen (øvelser etc) ved at 
bilen ble kjørt ut samtidig med brannbiler til brannstedet og blitt koplet opp til en brannbil 
(pumpebil). Erfaringene med å sende ut vannverkets egne folk for å manøvrere ventiler (f.eks 
sette i drift krisevannskilder etc) er at dette ofte tar for lang tid i forhold til den tiden som er til 
rådighet ved brann.  

En tankbil som nevnt over, kunne i året f.eks inngå i beredskapen til leveranse av rent 

drikkevann dersom en kilde skulle bli forurenset eller et ledningsbrudd skulle oppstå etc. 
Investeringskostnad på en slik antas å ligge om lag 2 mill kr. Det må påregnes en garasje for 
forsvarlig lagring.  

En forsyning av 12 l/sek fra en slik tankbil vil medføre at vann fra kommunalt nett + tankbil til 
sammen utgjør 50 l/sek i ca 15 min. Tilsvarende regnestykke for Dyrøya er, at 4 l/sek kan 
tappes fra tankbil i ca 45 min, altså brannvannsdekning (inntil 20 l/sek) i 45 min totalt sett.  

Imidlertid ble det nevnt at det ofte ikke var mannskaper og utstyr nok tilgjengelig på et brannsted 
for å kunne hente ut 50 l/sek, om dette skulle være tilgjengelig. Bruk av sjøvann til slokking var 
noe de unngikk i det lengste ettersom dette var kravende, tidsmessig og arbeidsmessig, men 
også at utstyret ofte ble forringet og krevde omfattende rensing i ettertid.  

Et annet moment som ble viset stor oppmerksomhet av brannvesenet var behovet for utskiftning 
og rehabilitering av eksisterende brannkummer / tilkoplingskummer i Brøstadbotn sentrum. Et 
armatur som er gammelt og nedslitt, rustet og ikke hatt service på lang tid trolig ikke vil fungere 
tilfredsstillende om minuttene teller. Dette gir all grunn til å fokusere på en saneringsplan for 

Brøstadbotn sentrum. Brannvannskapasitet i sentrumsområdet må være en sentral del ved 
oppgradering og fornying.   

 

Oppsummering 

Oppsummert avdekket møtet at å investere i en tankbil samt å rette fokuset på sanering av 
eksisterende brannkummer vil utgjøre avbøtende tiltak for manglende brannvannsdekning. Det 
er også klart at slik situasjonen er for f.eks Dyrøyhamn så er en tankbil absolutt å foretrekke. 
Ettersom det kun er en Ø110 mm ledning utover hit vil kun medbragt vann gi tilfredsstillende 
dekning. I henhold til tabell 8-1 i alternativsvurderinga er kapasiteten i Dyrøyhamn på 7 l/sek. 
Her ville man kunne tappe de resterende 13 l/sek fra tankbilen (med 10.000 liter) i om lag 13 
min, altså ville man ha hatt 20 l/sek tilgjengelig i 13 min.  

En implementering av tankbil i brannberedskapen og beredskapen for drikkevannsleveranse 
anbefales i tillegg til etableringen av ett basseng ved Brøstadbotn vannverk. Alternativet for å 
oppnå tilsvarende brannvannsdekning er å bygge høydebasseng både på Dyrøya og 
Brøstadbotn, med de investeringskostnadene dette medfører. 
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Rådmannens innstilling: 
Årsrapport og Årsregnskap 2018 for Dyrøy kommune tas til orientering.  
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Årsrapport og Årsregnskap 2018 for Dyrøy kommune tas til orientering.  
 
 
Årsregnskap og Årsrapport 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 05.06.2019:  
 
 
Marit Alvig Espenes Formannskapet tilrår at Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

Kommunestyret godkjenner framlagt årsrapport og årsregnskap for 2018. 
Kommunestyret viser til revisjonsberetning og kontrollutvalgets merknader 
som forutsettes fulgt opp. 

 
 
Økonomisjef orienterte. 
  
Forslag fra Marit A. Espenes. Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 05.06.2019  
 
Formannskapet tilrår at Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Kommunestyret godkjenner framlagt årsrapport og årsregnskap for 2018. 
Kommunestyret viser til revisjonsberetning og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 
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Kort sammendrag 
Årsrapport og årsregnskap for 2018 legges fram til behandling. Revisjonsberetningen er også 
vedlagt saken.   
 
 

Saksutredning 
Rådmannen legger med dette fram Årsrapport og Årsregnskap for 2018  
Avleggelse av årsregnskap skal ferdigstilles 15.02. Årsregnskap, årsberetning og 
revisjonsberetning skal oversendes til departementet innen frist den 31.7.  
 
Revisor mottok årsregnskapet fra administrasjonen 27.02.2019. Korrigert årsregnskap ble mottatt 
15.03.19, og årsrapporten 14.05.19.  
 
Dyrøy kommune mottok revisjonsberetning datert 27.mai 2019.  
 

Administrasjonens vurdering 
Revisor sier dette i sin beretning: 
 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 
til Dyrøy kommune per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble 
avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk 
i Norge. 
 

Revisor påpeker at det er et overforbruk på sentraladministrasjonen. Dette skyldes i hovedsak to 
faktorer. Premieavvik på pensjon, samt en forskjell i budsjettering og regnskapsføring av 
fellesutgifter (for eksempel internett, porto o.l). Slike fellesutgifter er regnskapsført som utgift på 
felles, men budsjettert på ansvar. For kommunen totalt sett er det ett nullsumspill, men det gir et 
forholdsmessig bedre resultat for de enkelte ansvar til fordel for sentraladministrasjonen. Denne 
praksisen ble brukt i budsjettering av 2018, men var ikke i bruk i 2017.  
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1 Rådmannens kommentar 

Dyrøy kommune skal være en god kommune for innbyggere, næringsliv, besøkende og 

ikke minst for de ansatte. Dette er den klare "ledestjerna" for rådmannen, både i det 

daglige arbeidet og gjennom de langsiktige strategier og planer. 

Årapporten 2018 er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og 

årsberetning for kommunestyret. I årsberetningen redegjøres det for omfanget, 

kompleksiteten og oppnådde resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen. 

2018 har vært et hektisk år, hvor omstilling av organisasjonen som har pågått over noen 

år, har vært i en sluttfase og vedtatt gjort endelig fra 1. januar 2019. I den kommunale 

driften har det vært stor fokus på å løfte kvaliteten gjennom tiltak som kan gi varige 

langsiktige resultater. 

Videre så har planlegging og tilrettelegging for flere byggeprosjekter, både i kommunal 

regi og gjennom kommunale selskaper, vært omfattende og tidkrevende. 

Omstillingsprogrammet VOX er godt i gang og vil være et viktig verktøy for utvikling 

av næringslivet i Dyrøy. 

Den største utfordringen for dyrøysamfunnet, slik rådmannen ser det, er den 

demografiske utviklingen. SSB´s prognose peker tydelig nedover når det gjelder 

innbyggere i kommunen, samtidig som andelen eldre vil vokse kraftig. Dette vil påvirke 

kommuneøkonomien i en negativ retning, noe som vil kreve gode rutiner som sikrer 

mest mulig effektiv drift, godt lederskap og vilje til tøffe prioriteringer. Dette gjelder 

både administrativt og politisk nivå. 

Hovedmålet vil fortsatte være gode, likeverdige, helhetlige og samordnede tjenester, 

samt tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse og effektiv 

tjenesteproduksjon. 

Rådmannen vil takke de ansatte for god innsats gjennom hele året, hvor fokus har vært 

gode løsninger for Dyrøysamfunnet. Videre så vil rådmannen fremheve et godt og 

konstruktivt samarbeid med det politiske nivå, hvor man i fellesskap og på tvers av 

partigrenser har søkt etter gode og omforente løsninger. 

  

  

  

2 Innledning 

Dyrøy kommune ligger i Midt-Troms og grenser mot Salangen i sør, mot Sørreisa i nord 

og øst, og mot fjorden i vest. Over Tranøyfjorden og Solbergfjorden ligger Senja med 

Tranøy kommune.Dyrøy kommune består av Dyrøya og fastlandet innenfor og har et 

samlet areal på 289 kvadratkilometer. 

Brøstadbotn er kommunesenter.Dyrøy kommune har 1128 innbyggere ved utgangen av 

2018.Kommunens største utfordring er negativ befolkningsutvikling som en har forsøkt 

å motvirke med flere tiltak over lang tid. Omstillingsarbeid i prosjektet VOX Dyrøy 

2019 som har pågått i 2018, er et treårig prosjekt med fokus på næringsutvikling og 

arbeidsplasser. Prosjektet som er støttet av fylkeskommunen, har et årsbudsjett på 4 

mill kr med en egenandel for kommunen på 1 mill kr. Folketallsreduksjon medfører 

som kjent også økonomiske utfordringer for en kommune fordi folketall og 

alderssammensetning er grunnlag for kommunens inntekter. I likhet med mange typiske 

distriktskommuner, har Dyrøy kommune vært tvunget til kontinuerlig omstilling og 
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nedskjæring i drifta siden 1990-tallet. 

Et lyspunkt siste år var bevilgningen på vel 16 mill kr fra det såkalte Havbruksfondet. 

Grunnlaget for denne bevilgningen er økt produksjonsvolum innen havbruk. Dette er 

midler kommunestyret står fritt til å disponere, men det er i prinsippet det vi gjerne 

kaller «engangspenger». Dette er første gang at kystkommuner får bevilgning på 

grunnlag av at man har stilt kystlinje til disposisjon for næringsdrift. Det er positivt, 

men mange mener det ville være både rimelig og rettferdig med en årviss inntekt for 

havbrukskommunene, på samme måte som for «kraftkommuner» og kommuner med 

oljeinstallasjoner. 

For øvrig har 2018 vært preget av omorganisering og skifte i nøkkelstillinger. 

Rådmannstillingen som brått ble vakant i siste kvartal av 2017, ble besatt ved årets 

inngang. Samtidig ble nyopprettet stilling som kommunalsjef for helse og omsorg 

besatt, og ved inngangen til 2019 er nyopprettet stilling som kommunalsjef for oppvekst 

og kompetanse på plass. 

I tillegg har det vært flere utskiftinger på enhetsledernivå. Stillingen som økonomileder, 

som ble ledig siste kvartal 2018, tiltres 1.5.2019. 

3 Politisk sektor 

Kommunestyret gjennomførte i 2018 seks møter, hvorav ett var felles 

kommunestyremøte i regionsamarbeidet. Det ble behandlet 84 politiske saker og 3 

interpellasjoner i 2018. 

Formannskapet gjennomførte 15 møter og behandlet 119 saker i 2018. 

Plan- og naturutvalget gjennomførte åtte møter og behandlet 31 saker i 2018. 

Oppvekst- og omsorgsutvalget gjennomførte fem møter og behandlet 27 saker i 2018. 

Andre råd og utvalg: Administrasjonsutvalget gjennomførte fire møter og behandlet sju 

saker i 2018. Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte fire møter og behandlet 21 saker i 

2018. Eldrerådet og kontrollutvalget legger fram egen årsmelding. Dyrøy menighet 

utarbeider egen årsmelding som refereres i formannskap og kommunestyret. 

4 Innbyggere og folketall 

 

Tabellen viser Dyrøys befolkning fordelt etter aldersgrupper med 5 års mellomrom 

siden år 2000, og prognose for de neste 20 årene.Tallene som er hentet fra SSB, viser 

noen tydelige tendenser: 

I perioden 2000 til 2010 ble folketallet totalt redusert med 100 personer, barnetallet falt, 
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men aldersgruppen over 80 år økte. Også fra 2010 til 2019 var reduksjonen 100 

personer totalt, barnetallet fortsatte å falle, men i denne perioden var det reduksjon også 

i den eldste gruppen. 

Personer i arbeidsfør alder, gruppen 20 – 67, har gått ned i hele perioden fra 2000 til 

2019, og prognosen viser at denne utviklingen vil fortsette.Prognosen viser ellers at 

tallet for barnehagegruppen synes å ha nådd sitt bunnivå, men elevtallet i skolen 

fortsetter å falle fram mot 2029. 

Prognosen for eldre over 80 år er at tallet igjen vil øke – særlig etter 2024.Samlet viser 

prognosen at befolkningsreduksjonen blir noe mindre de neste 20 årene enn de 

foregående 20 år. 

5 Næringsutvikling 

Mål 

Dyrøy skal være attraktiv gjennom stedsutvikling, næringsutvikling, trivsel og 

bærekraftig forvaltning av naturressurser. 

Retningslinjer for praktisering av «kommunalt utviklingsfond i Dyrøy kommune» ble 

vedtatt i Kommunestyremøte 05.10.04. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av 

retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- 

og næringsutvalg 7.4 2003. All bruk av næringsfondsmidler registreres i eget program, 

og rapporteres til kommunal- og Regionaldepartementet innen utgangen av januar hvert 

år. De fører dermed tilsyn for at bruk av fondet skjer ihht. vedtekter. 

I 2018 fikk Dyrøy kommune ikke bevilgning til kommunalt næringsfond. Overføringer 

til Regionalt næringsfond forfalt fom. 2016. 

 

Fondsbeholdning 

Tilskudd føres løpende ihht. framdrift i prosjektene. Av innvilgede tilskudd i 2018 kr. 

369.750,- er kr. 284.422,- utgiftsført i -18. Disponibel saldo pr. 1.1.19 var kr. 446.078,-. 

Da var imidlertid ikke renteinntekter på fondet 2018 godskrevet. 

Likeledes vil prosjekter som ikke er gjennomført eller gjennomført i et mindre omfang 

enn først antatt bli avsluttet og innvilget beløp/gjenstående midler tilbakeført fondet 

som disponible midler. For år 2019 gjelder dette kr. 56.406,- som var restbeløp fra 

regionalt næringsfond som nå er godskrevet fondet. 
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Noen kommuner har valgt å kunngjøre midler over næringsfondet med frister for å 

fremme søknader, og der vedtak skjer 1 – 2 ganger pr. år. Dyrøy kommune har valgt en 

fortløpende behandling av næringsfondssøknadene uten søknadsfrister. Med dette 

oppnår vi en rask behandling i tråd med næringslivets behov for raske avklaringer. 

6 Kommunen som arbeidsgiver 

Jfr. hovedreglementet har Dyrøy kommune følgende målsettinger: 

 God service til befolkningen 

 Gjøre administrasjonen rasjonell og resultatorientert 

 Gjøre politisk arbeid interessant og stimulere til økt interesse for kommunale 

spørsmål 

 Sterk og synlig politisk styring som betinger gode informasjonsrutiner 

 Legge til rette for et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen 

 God informasjon til befolkningen 

I henhold til Samfunnsplanen til Dyrøy kommune for 2014-2026 er kommunens mål 

som tjenesteyter å være proaktiv i organiseringen av tjenestetilbudet, både med fokus på 

intern oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid. Til sammenligning mellom 

fordeling av årsverk i Dyrøy kommune og gjennomsnittlig for resten av Norge, viser en 

differanse i andel årsverk innen ulike sektorer i kommunen. 

  

Arbeidsgiverpolitikk 

Et godt arbeidsmiljø er en avgjørende faktor for helsefremmende arbeidsplasser. Partene 

er enige om å ha fokus på å ivareta og videreutvikle arbeidsmiljøet. Det gjennomføres 

årlige vernerunder på alle verneområder. Sosiale sammenkomster gjennomføres på 

enhetene. Det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler på den enkelte enhet. 

Rådmannen ser for seg følgende fokusområder i årene fremover: 

 Organisasjonsutvikling og lederutvikling. Målsetting: Etterleve våre 

værebegreper:" Faglig dyktig,  Imøtekommende og  Nyskapende". 

 Helsefremmende arbeidsplasser Målsetting: Høyt  nærvær 

 Helsefremmende dialog. Målsetting: Forebygge og tilrettelegge for å forebygge 

fravær 

 Datateknologi som verktøy. Målsetting: Kvalitetssikring og effektivisering 

 Redusere ufrivillig deltid (HTA). Målsetting: sikre rekruttering og levere gode 

tjenester til beste for brukerne 

 Rekruttering 

 Arbeidstidsordninger 

 Kontinuerlig vurdering av organisasjonsstruktur 
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Organisasjonen 

Dyrøy kommune har formelt to beslutningsnivå som består av rådmannen, 2 

kommunalsjefer og 8 enhetsledere inkludert stab/støtte. Kommunestyret vedtok høsten 

2017 ny organisering, hvor 3 kommunalsjefer for 3 rammeområder inngår på 

rådmannens beslutningsnivå.  Rådmannen ivaretar 1 kommunalsjefstilling. 

Organisasjonskartet arbeides videre med i 2019. Enhetene er tjenesteytende enheter som 

har fått delegert selvstendig ansvar og myndighet innenfor eget budsjett for å drifte 

enheten så effektiv som mulig, samt gi best mulig service. Rådmannen ivaretar fortsatt 

enhet helse, hvor også interkommunale tjenester som bl.a. barnevern, 

legetjenester/legevakt og DMS er underlagt. 

Enhetslederne for enhetene har i stor grad handlefrihet når det gjelder drift, personal og 

økonomi. Enhetslederne for enhetene rapporterer direkte til rådmannen. Det kreves stor 

grad av samarbeid og direkte dialog. 

For å bistå både rådmannen og enhetslederne er organisasjonen knyttet sammen med 

stab/støtteenheter som personal, økonomi og fellesenheter. 

Personal/servicetorg/IKT og økonomi er også støtteenheter. Det kreves stor grad av 

samarbeid og direkte dialog. 

Enhetsleder for kultur og fritid ble valgt til ordfører i 2015. Stillingen ble besatt oktober 

2018. Kommunen hadde totalt 102 årsverk fordelt på 143 faste stillinger. Det er ansatt 

to nye kommunalsjefer pr 01.01.18 hvor den ene ble ansatt som rådmann. De ble ansatt 

en kommunalsjef med tiltredelse 01.01.19. 

 

Totalt 135 ansatte fordelt på 103,2 årsverk. 

Kommunen har en godt voksen alderssammensetning, og vil om noen få år kunne få 

rekrutteringsutfordringer. 

Dyrøy kommune har siste år økt antall stillingshjemler med stillingsstørrelse 100 % 

stilling. De fleste deltidsstillinger finnes i pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og skole- 

og fritidsordningen (SFO), samt 12 stillinger innen brannvern i 0,5 % stillinger. I PLO 

jobbes det med å øke deltidsstillingene i forbindelse med turnus og gjennom prosjektet 

«På bedringens vei». Rådmannen vil sammen med de tillitsvalgte ha et økende fokus på 

hel tidskultur. 

  

HMS 

Handlingsplan for IA 2015-2018 ble behandlet og vedtatt i AMU i 2015. Innholdet gir 

føringer på satsningsområder i kommunen. Utvikling og implementering av en 

helsefremmende arbeidsplass, økt nærvær, forebygging og dialog. I tillegg ble det 

utarbeidet nye rutiner: Oppfølging av ansatte med helseplager. En tydelig ledelse, 

nærhet til ansatte og en god dialog med organisasjonene og vernetjenesten er viktige 

forutsetninger i dette arbeidet. Rådmannen har faste møter med de hovedtillitsvalgte og 

hovedvernombud. Nye rutinebeskrivelse og sjekkliste til bruk for ledere og sykemeldte 

ble vedtatt i AMU 13.09.18. Ny IA avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden 

2019-2022 ble signert 18.12.18, og ble tatt opp til behandling i AMU 20.03.2019. For å 

skape et inkluderende arbeidsliv vil fokusområder være arbeidsmiljø, inkludering, rus, 
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konflikter, ledelse, identitet, og hvordan man skal få ned sykefraværet blant 

gravide.Idebanken.org. 

  

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 4 møter og behandlet 13 saker i 2018. (I tillegg er 

noen saker er behandlet flere ganger). Utvalget består av 10 medlemmer. Fra 

arbeidsgiversiden 5 politikere og fra arbeidstakersiden 4 tillitsvalgte samt 

hovedverneombud. Arbeidstakersiden hadde leder i 2018. Endring av AMU 

sammensetning fra 01.01.19 i h.h.t. nytt hovedreglement. Arbeidsgiversiden vil bestå av 

rådmann og adm.ledere, arbeidstakersiden av to tillitsvalgte og hovedverneombud, totalt 

6 medlemmer i AMU. 

Det er seks avviksmeldinger som har vært innmeldt til AMU i 2018, og behandlet under 

faste saker. Det har vært gjennomført møter i varslingsgruppa i to saker. Disse er av 

gruppa definert som avvik eller klage på ledere. 

Arbeidstilsynet gjennomførte postalttilsyn i pleie- og omsorgstjenesten 13.07.17. 

Ventilasjonsanlegg sykehjemmet er byttet . Avvik lukket i 2018. Arbeidstilsynet 

gjennomførte tilsyn pleie- og omsorgstjenesten og teknisk 21.09.18. Krav om 

opplysninger er sendt Arbeidstilsynets hovedkontor i Trondheim innen fristen 01.10.18. 

Tilsynet resulterte i fire pålegg. Arbeidstilsynet ba kommunen om å gjennomføre 

kartlegging og rissikovurdering HMS arbeid, utarbeide tiltak og plan HMS arbeid, 

redegjøre for arbeidsmiljøutvalgets oppgaver (svar er sendt), kompetanse - arbeidstaker 

som er satt til å lede andre. Påleggene med svarfrist 01.02.19 og 01.06.19 følges opp av 

kommunalsjef helse og omsorg. 

Bedriftshelsetjenesten 

Kommunen har et samarbeid med Bedriftshelse Nord på Finnsnes. Det har vært planlagt 

5,30 hendelser og utført 72,10 tjenester fra BHT på vegne av Dyrøy kommune. Alle 

lovpålagte arbeidstakere er innmeldt i bedriftshelsetjenesten. Helseundersøkelse 

brannmenn, uteseksjon, røykdykkere. Vernerunde PLO. BHT har deltatt på fire 

arbeidsmiljøutvalgsmøter, to samrådsmøter for verneombudene, tre 

samarbeidsplanmøter, to IA møter, ett tilsynsmøte Arbeidstilsynet, oppfølgingsmøter 

ansatte i servicetorg. 

Risikovurderinger av kjemiske og biogiske arbeidsmiljøfaktorer uteseksjonen, 

labratoriearbeid brann. Kurs i vold og trusler sykehjem. Årsrapport til AMU over HMS 

arbeidet i kommunen som ble behandlet i AMU 15.02.2018. 

  

Arbeidslivssenteret NAV (IA) 

Det har vært gitt bistand i ulike enkeltsaker. Det er avholdt tre møter i tillegg til møter 

på enhetene, IA deltatt på tre AMU møter. Videre er det gikk råd- og veiledning, 

tilrettelegging, forebygging og gitt orientering om tilskuddsordninger i NAV. Også 

tilbud om kurs innen IA-arbeid er gitt. Internkurs Nordavindshagen "Tørre å være en 

tydelig leder" 14.05.18. 

Økt fokus på forebygging og tilrettelegging, samt tidlig dialog mellom leder og ansatt. 

Et virkemiddel har vært å utarbeide helsefremmede handlingsplaner. Hensikten med økt 

nærvær er at vi som organisasjon skal kunne levere gode tjenester, skape et godt og sunt 

arbeidsmiljø og ha effektiv drift. Kommunen har som målsetting å øke nærværet til 

94,5%, noe som ikke er oppnådd i 2018. Sykefraværstatistikk viser 11,19 % totalt 

sykefravær i 2018, noe som er en økning på 3,24 prosentpoeng fra 2017. Dette tilsvarer 
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en økning i sykefraværet på 40,75%.  

 

Kompetanseutvikling 

Kompetanseplan er under utarbeidelse og ferdigstilles i 2019. Følges opp av 

kommunalsjef oppvekst og kompetanse. 

Lokale lønnsforhandlinger i 2018 ble gjennomført i henhold til vedtatt lokal 

lønnspolitikk for lokale forhandlinger for Dyrøy kommune. Sentralt lønnsoppgjør i 

h.h.t. gjeldende HTA. 

Opplæringstiltak 2018: 

KS - Klart språk i kommunesektoren. Intern kurs for ledere og saksbehandlere 

1. v/NTB Arkitekst Liv Ragnhild Sjursen. Det er søkt prosjektmidler fra KS til 

skrivekurs gruppevis for ledere og saksbehandlere, bearbeiding av egne 

standardbrev og saksframlegg med bruk av ekstern støtte i 2019. Det er også 

planlagt gjennomføring av nettkurs "Den gyldne penn".i 2019 

  

10 faktorundersøkelsen 2018 

Det ble gjennomført 10 faktorundersøkelse blant kommunens ansatte og ledere I 2018. 

Etter 2 runder med purringer endt Dyrøy kommune på totalt 53% svarprosent som er 

noe lavere enn landsgjennomsnittet på 67% svarprosent. Undersøkelsen skal gi grunnlag 

for lederutvikling, medarbeiderutvikling og organisasjonsutvikling. Det vil utarbeides 

en sluttrapport i mars 2019 som om fatter trinn 2 målsetting for utviklingsarbeidet og 

trinn 3 gjennomføring av tiltak. Kommunalsjef oppvekst og kompetanse er godt i gang 

med oppfølging av skolen og barnehagen som hadde de største avvikene i forhold til 

landsgjennomsnittet. Variabler som ble mål i undersøkelsen var oppgavemotivasjon, 

mestringstro, selvstendighet, bruk av kompetanse, mestringsorientert ledelse, 

rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje, mestringsklima, 

nytteorientert motivasjon. 

  

Seniorpolitiske tiltak 

Medarbeidersamtaler skal benyttes for å følge opp livsfaseperspektivet, samt oppfølging 

av delmål 3 i IA-avtalen i 2018. Delmål 3 er fjernet i den nye IA avtalen for perioden 

2019-2022 eldre arbeidstakere følges opp på lik linje med andre ansatte. Det tilbys 

samtaler med KLP kontakten på økonomiavd. ang. pensjonsrettigheter. 

                         

Rekrutteringsarbeid 

Dyrøy kommune har hatt økt fokus på rekruttering og rekrutteringsprosesser i 2018. Det 

har vært 30 utlysninger av stillinger. Det ble tatt inn 2 lærlinger i barne- og 

helsearbeiderfaget i 2018. Dyrøy kommune tok i bruk Job Norge som 

rekrutteringsverktøy fra 01.01.19. Det ble gjennomført opplæring i 2018. Ved 

rekruttering til lederstillinger har rekrutteringsbyrået JobZone vært benyttet. 
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Sommerjobb for ungdom 

Sommerjobber i Dyrøy kommune lyses ut eksternt. Skoleelever hjemmehørende i 

Dyrøy prioriteres forutsatt at disse innehar de nødvendige kvalifikasjoner. Det foretas 

ansettelse i h.h.t. vedtatte retningslinjer. Antall ferievikarer tas inn i h.h.t. enhetenes 

budsjett. Det var ansatt 7 ferievikarer på teknisk uteseksjon/renhold og 21 i pleie- og 

omsorg enheten i 2018. 

  

Æresbevisninger 2018 

 Ansatte som har sluttet etter 10 år (glassrev): to personer 

 Ansatte som har jobbet i 30 år (bankremisse 2.500,-): to personer 

 Ansatte som har jobbet i 15 år (glassrev): 0 personer 

  

Likestilling 

 

Dyrøy kommune har ikke opprettet særskilt likestillingsutvalg. Dyrøy kommune har en 

kvinneandel som kjennetegner kommunen generelt. Hovedmengden av kvinnelige 

ansatte jobber i omsorgstjenesten, barnehage og renhold, men også undervisning og 

administrasjon. De fleste menn jobber i teknisk enhet, undervisning og administrasjon. 

Av kommunens 135 ansatte er 74 % kvinner, hvorav 52 kvinner har 100 % stillinger. 

Av 35 ansatte menn var 19 i 100 % stillinger. Den økte andelen deltid blant mannlige 

arbeidstakere skyldes at tallene inkludere brannmenn med fast ansettelse i små 

prosentstillinger. Kommunens strategiske ledelse bestod i 2018 av  2 kvinner og 3 

menn. Enhetsledere var det 5 kvinner og 1 mann. Hovedutfordringen i et 

likestillingsperspektiv er at det fremdeles er mange kvinner som arbeider i 

deltidsstillinger. 

7 Årsberetning 

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og GKRS (God 

KommunalRegnskapsSkikk) nr. 6 skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme 

denne for formannskapet eller annet organ etter kommunestyrets bestemmelse. 

Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at 

årsregnskapet legges fram. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens 

virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de 

faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. 

Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende 

i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. 
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7.1 Innledning 

Kommunens økonomiledelse har som kjent vært preget av manglende kontinuitet de 

siste 3-4 årene, med personskifte, vakanse i perioder og andre fravær. Arbeidet med 

avslutning av regnskapet for 2018 har derfor vært svært utfordrende, og mye tid har gått 

med til oppretting av feil og mangler som en stabil økonomiledelse normalt tar hånd om 

løpende gjennom året. 

Vi kom imidlertid i mål og kunne sende fra oss et komplett regnskap til revisjon og 

kontroll, dog med en måned forsinkelse i forhold til gjeldende regler. 

Alle økonomiske forhold framgår i detalj i framlagte regnskap med obligatoriske 

oversikter og noter. Regnskapet viser bl a inntekter og utgifter på ansvarsnivå slik 

kommunestyret tidligere har bedt om. 

Her i årsrapporten søkes gitt en overordnet vurdering av hovedtallene. 

7.2 Driftsregnskapet 

 

Driftsregnskapet for 2018 er avsluttet med et rekordhøyt netto driftsresultat på 12 

mill kr, som er i samsvar med regulert budsjett. 

Netto driftsresultat i 2017 var negativt med 0,6 mill kr. 

Hovedårsak til det gode driftsresultatet i 2018 er tilskudd fra Havbruksfondet på vel 16 

mill kr. Uten denne ekstraordinære inntekten ville netto driftsresultat blitt negativt, 

ca 4,0 mill kr. 

Etter bokføring av vedtatte interne finanstransaksjoner, herunder bruk av fond og 

avsetninger til fond, framkommer et merforbruk/underskudd på kr 1 163 361. 

Underskuddet er eliminert ved strykninger i hht regnskapsforskriften § 9, det vil si at 

budsjettert avsetning til disposisjonsfond er redusert med 1 163 361. 

Således er driftsregnskapet for 2018 avsluttet med regnskapsmessig resultat kr 0. 

552



Dyrøy, Årsrapport 2018 13(34) 

7.3 Investeringsregnskapet 

 

Tabellen viser gjennomførte investeringer i anleggsmidler i 2018. 

Investeringene er finansiert av ubrukte lånemidler ca 5,5 mill kr og nytt låneopptak på 

6,0 mill kr. 

Aksjekjøp bokføres også i investeringsregnskapet. Kommunestyret har økt 

aksjekapitalen i Dyrøy Energi as med 0,5 mill kr og i Dyrøy Utleiebygg as med 2,1 

mill kr, til sammen 2,6 mill kr som er finansiert med overføring fra drift.  Økt 

egenkapitalinnskudd til KLP (pensjonsselskapet) kr 565 000 er finansiert med midler fra 

disposisjonsfond. 
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7.4 Balansen 

 

Mens drifts- og investeringsregnskapet viser det økonomiske resultatet i en periode, gir 

balanseregnskapet et bilde av «ståa» på et bestemt tidspunkt. Tabellen viser saldo ved 

utgangen av de forskjellige årene. 

Balansen viser på aktivasiden hvilke eiendeler kommunen besitter, og på den andre 

siden hvordan eiendelene er finansiert, med lån eller egne midler. 

Anleggsmidlene er økt med ca 16 mill kr i løpet av 2018, hvorav pensjonsmidler og 

bokførte aksjer står for det meste av økningen. En moderat økning i bokført verdi av 

avskrivbare anleggsmidler, kommer av at årets nyinvesteringer bare er 2 mill kr høyere 

enn årets avskrivninger. Utlån går ned med 1,9 mill kr. 

Bokførte omløpsmidler øker med 9 mill kr. Største enkeltpost her er bankinnskudd. 

Bokført premieavvik øker med 0,8 mill kr i 2018 til 14,0 mill etter reduksjon 

foregående år fra 15,8 mill kr ved utgangen av 2014. 

7.5 Likviditet og arbeidskapital 

Likviditetsgrad blir ofte brukt som en indikator for likviditetssituasjonen i en bedrift, og 

er definert som forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Som minimum bør 

bokført kortsiktig gjeld kunne dekkes av omløpsmidlene, det vil si en likviditetsgrad på 

1,0 eller mer. 

Akkumulert premieavvik bokført som omløpsmidler trekkes fra i beregningen. 

Beregnet likviditetsgrad 2018, i parentes 2017:     1,52 (1,52) 
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Arbeidskapital er definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 

Negativ arbeidskapital medfører likviditetsgrad lavere enn 1,0 og kan bety svak 

likviditet og behov for driftskreditt. Kommunens arbeidskapital (eksklusiv akkumulert 

premieavvik) er økt med ca 3,5 mill kr i løpet av 2018. 

7.6 Gjeld 

Langsiktig gjeld i kommunens balanseregnskap består av beregnede framtidige 

pensjonsforpliktelser samt lån hos finansinstitusjoner, ref note 9 til regnskapet. Det er 

små endringer i langsiktig gjeld i løpet av 2018. 

Lånegjeld pr innbygger brukes ofte som indikator på kommunens gjeldsbyrde og i 

sammenligning med andre kommuner. I beregningen gjøres fratrekk for lån til videre 

utlån og ubrukte lånemidler: 

Lånegjeld pr innbygger pr 31.12.2018 (2017 i parentes): kr 109 192 (101 852). 

Økningen i netto lånegjeld pr innbygger skyldes for en del reduksjon i ubrukte 

lånemidler og lån til videre utlån, men også redusert innbyggertall i 2018. 

7.7 Utvikling i egenkapital og frie inntekter 

Egenkapital 

Kommunens egenkapital er økt med over 20 mill kr i løpet av 2018. 

Netto er disposisjonsfond økt med ca 11 mill kr som bl a tilskudd fra Havbruksfondet 

har skapt mulighet for. Mer enn 6 mill kr av fritt disponible fond er imidlertid allerede 

disponert til forskjellige tiltak. 

Kapitalkontoen er økt med 11,6 mill kr. Største bidrag her er økning i pensjonsmidler 

som er nesten 11 mill kr høyere enn økning i beregnet framtidig pensjonsforpliktelse. 

Frie inntekter 

I 2013 kunne Dyrøy kommune inntektsføre frie inntekter i form av rammetilskudd fra 

staten og skatteinntekter, med til sammen 86,7 mill kr. Prisjustert med 

konsumprisindeksen gir dette 100,6 mill  målt i «2018-kroner». 

Frie inntekter i 2018 er bokført med 97,3 mill kr. Det betyr at Dyrøy kommune har en 

reell svikt i de frie inntekter sammenlignet med 2013, på 3,3 mill kr, og denne 

reduksjonen skjer samtidig med nye krav og oppgaver til kommunene. 

Hovedårsaken til denne inntektssvikten er den negative folketallsutviklingen. 

Dette forklarer langt på vei de generelle utfordringer kommunen har hatt med å oppnå 

balanse mellom utgifter og inntekter i driftsregnskapet. 

I 2017 og 2018 fikk kommuner på grunnlag av økt volum innen oppdrettsnæringen, 

tilskudd fra det såkalte Havbruksfondet, i alt 16,3 mill kr. Dette har vært et uvurderlig 

bidrag til å gjenopprette fondsbeholdningen som var sterkt nedbygget. 

Bevilgningen fra Havbruksfondet er å betrakte som frie midler, men i verste fall er dette 

kun en engangsbevilgning. 

7.8 Budsjettavvik 

I dette avsnittet er det satt opp tabeller som viser regnskap og regulert budsjett i 2018 

fordelt på organiserte rammeområder. I kommentarene er det satt fokus på avvik 

mellom regnskap og regulert budsjett på linja netto driftsresultat. 
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Sentraladministrasjon og fellesdrift kommer ut med et negativt avvik på nesten 1,7 mill 

kr. Ansvar 122 Fellesutgifter alene kommer ut med negativt budsjettavvik med 

tilsvarende beløp som gjelder årets premieavvik på pensjon med fradrag for 

amortisering av tidligere års premieavvik. 

Avvik på øvrige ansvar oppveier hverandre med for mye avsatt til lønnsøkning på 

ansvar 179, kr 280 000 som største positive avvik, mens største negative budsjettavvik 

er kr 182 000 på ansvar 195 Dyrøyseminarsenteret. 

 

Oppvekst og kompetanse kommer regnskapsmessig ut med et netto driftsresultat som er 

0,4 mill kr bedre enn regulert budsjett, men her er det betydelige interne variasjoner: 

Ansvar 290 hvor innleie barnehagemyndighet og rekrutteringsutgifter kommunalsjef ble 

bokført, var underbudsjettert med 0,2 mill kr. 

Ansvar 211 Barnehager hadde i 2018 et positivt budsjettavvik på 0,6 mill kr som 

skyldes flere forhold, bl a innsparing på vikarbruk ved sykefravær med refusjon og ved 

frikjøp i forbindelse med prosjekt. 

Ansvar 231 Elvetun skole hadde et positivt budsjettavvik på 0,8 mill kr, men det må ses 

i sammenheng med ansvar 232 Skolefritidsordning som kom ut med en netto 

budsjettoverskridelse på 0,5 mill kr. Fordelte inntekter til integrering er godskrevet 

skoledrifta mens merutgifter er bokført SFO. For øvrig har skoledrifta sparte 

vikarutgifter ved sykefravær og ved frikjøp til prosjekt og tilleggsutdanning, samt 

vakanse i administrativ stilling. 

Ansvar 261 Voksenopplæring har et negativt budsjettavvik (mindreinntekt) på 0,3 

mill kr. Dette skyldes opplæringsutgifter flyktninger som i andre halvår ble utført i egen 

regi og bokført på ansvar 261, mens samme tjeneste tidligere ble kjøpt av Salangen 

kommune og bokført på ansvar 355 Tjeneste for integrering. 
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Helse og omsorg har et netto driftsresultat med merutgift på vel 0,8 mill kr i forhold til 

revidert budsjett, men med store interne variasjoner. De største er: 

Ansvar 321 Legetjeneste er underbudsjettert med over 1,1 mill kr. Her er det imidlertid 

en periodiseringsfeil slik at 0,4 mill kr gjelder 2017. 

Ansvar 355 Tjeneste for integrering har et positivt budsjettavvik (merinntekt) på ca 1 

mill kr, men dette resultatet må ses i sammenheng med bl a ansvar 261. 

Ansvar 361 Barnevern – drift kommer ut med et underforbruk på 0,67 mill kr, men her 

medgår 0,54 mill kr til merforbruk på ansvar 362 Barnevern – tiltak. 

Ansvar 371 Sykehjemmet har et mindreforbruk på 0,6 mill kr i forhold til budsjett. 

Avvikene fordeler seg på mange poster. 

Ansvar 372 Hjemmetjenesten har et merforbruk på 1,4 mill kr som for en stor del 

gjelder personalutgifter. Ansvarene 375 Kjøkken og vaskeri, 376 Dagtilbud 

hjemmeboende og 377 Tiltak funksjonshemmede har betydelig mindreforbruk i forhold 

til budsjett, til sammen nesten 0,8 mill kr. 

Ansvar 391 Rehabilitering har samlet negativt budsjettavvik på 0,55 mill kr til tross for 

underforbruk driftsutgifter på 0,35 mill kr og merinntekter i form av refusjoner på 0,4 

mill kr. Største avvik gjelder tilskudd ressurskrevende tjenester som vi har funnet 

nødvendig å nedjustere med 1,3 mill kr i forhold til budsjett. 

 

Samfunnsutvikling og infrastruktur kommer i tabellen ut med et samlet positivt 

budsjettavvik på 3,3 mill kr. Etter justering for VAR-området og feiing som er redegjort 

for i note 22 til regnskapet, så står vi igjen med et merforbruk på 1,2 mill kr. 

Ansvar 400 Teknisk administrasjon og 402 Vedlikehold står for det meste av dette 

avviket, hovedsakelig fordi budsjettert utgiftsfordeling (inntekter) er satt for høyt. 

Kulturområdet, ansvar 471-479, har et samlet positivt budsjettavvik på nesten 0,2 

mill kr, hvor største enkeltbeløp gjelder ansvar 471 Kulturkontor fordi stilling som 

kulturleder ble besatt noen måneder senere enn budsjettert. 

Drift av bygninger og anlegg, ansvar 410-429, har et samlet merforbruk i forhold til 

budsjett på ca 0,3 mill kr. 
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Fellesfinansiering er benevnelse på et rammeområde for inntekter i form av skatt, 

rammetilskudd og andre frie inntekter, men her bokføres også renter og avdrag, samt 

avskrivninger, mv. Samlet avvik på 1 % må betegnes som moderat. 

7.9 Økonomisk handlingsrom 

Negativt driftsresultat uten de ekstraordinære inntekter som redegjort for, dokumenterer 

et svært lite økonomisk handlingsrom. Reell utvikling i de ordinære frie inntekter, skatt 

og rammetilskudd, er som nevnt negativ de siste årene, og vi kan frykte at denne 

utviklingen vil fortsette. 

Hovedårsaken til reduksjon i frie inntekter er i hovedsak negativ utvikling i kommunens 

innbyggertall de senere årene. Endret alderssammensetning, bl a redusert barnetall, gir 

også negativt utslag i beregning av rammetilskuddet. 

Bevilgningene fra havbruksfondet i 2017 og 2018 har imidlertid gitt kommunen litt tid 

for å gjennomføre nødvendige driftstilpasninger. 

8 Sektorer og enheter 

8.1 Sentraladministrasjon 

Tjenesten skal tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, 

samfunnsutvikling, virksomhetsstyring, analyse og utredningsarbeid, driftsstøtte til 

enhetene og kommunikasjonstjenester. Sentraladministrasjonen dekker sevicekontor, 

rådmann, kommunalsjef, personell og økonomi avdelingen. 

Høy servicegrad er viktig for at vi skal kunne oppnå god bruker- og 

innbyggertilfredshet. Økt selvbetjening, brukerundersøkelser og krav om digitalisering 

er sentralt i satsningen framover. Kommunens forvaltning vurderes som nøktern, 

utfordringen vil være å utvikle tjenesten med rett kompetanse og ressurser til å møte 

fremtidige utfordringer 

8.2 Oppvekst og kompetanse 

Kommunalsjefstillingen for Oppvekst og kompetanse har stått vakant i 2018. 

Dyrøy kommune deltar i ett regionalt kompetansenettverk. Dette ble i 2018 utvidet fra å 

gjelde kun skole til også å gjelde barnehage. Gjennom dette nettverket har Dyrøy 

kommune blitt med i to nasjonale satsinger. IBS (Inkluderende barnehage- og 

skolemiljø) og Realfagsatsing. 

8.2.1 Barnehage 

Dyrøy barnehage har 11,2 faste stillingshjemler. Våren 2018 ble det satt inn 

ekstraressurser i forhold til barnetallet og som forebygging, gjennom integrering, i 
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forhold til at det ble tatt imot flyktninger høsten 2017. Dette var viktig for å kunne yte et 

godt tilbud til beste for barna når flere barn ikke hadde norsk som morsmål. Dyrøy 

barnehage hadde fra januar til august totalt 45 barn i barnehagen. I august startet 15 av 

disse på skolen og det var kun ett nytt barn ved oppstarten i august. Fra august til og 

med desember var det totalt 30 barn som gikk i barnehagen. I perioden januar til august 

var det 4 pedagoger ansatt i barnehagen. Dette var for å dekke normene for pedagogisk 

bemanning som tilsier 9 barn under 3 år og/ eller 18 barn over 3 år pr pedagog. På grunn 

av sykemelding hos pedagogisk leder var det en fagarbeider som hadde dispensasjon fra 

normen for å virke i denne stillingen. I tillegg til pedagogisk bemanning var det i denne 

perioden også forsterket bemanning på spesielt Slottet siden vi hadde 24 barn totalt bare 

der. Det er utfordrende med så store barnegrupper som skal bli sett og få dekket sine 

behov for omsorg i løpet av en barnehagedag. 

I mars hadde vi tilsyn fra fylkesmannen der vi fikk noen avvik. Disse avvikene i tillegg 

til avvik fra et tidligere tilsyn, ble det jobbet mye med, og i løpet av august var alle 

rapporteringer gjort til fylkesmannen. Det tidligere tilsynet var et tilsyn på Dyrøy 

kommune som barnehageeier, som en ikke hadde lukket. Dette medførte en 

gjennomgang av interne rutiner, og det ble gjennomført endel endringer som vi mente 

var nødvendige for å tilfredsstille kravene til barnehagedrift som pålegges oss av 

barnehageloven med forskrifter. Mye av dette omhandlet metoder for dokumentasjon 

som vi hadde forbedringspotensial på. På disse områdene mener vi at vi har fått det 

meste på plass nå men vi jobber hele tiden med evaluering av egen praksis for å fange 

opp eventuelle flere endringer som må tas. Det har vært gjort en formidabel jobb av hele 

personalgruppen, og særlig ledergruppen, for å få på plass god dokumentasjon av den 

jobben som gjøres. 

Høsten 2018 ble det også gjennomført ståstedsanalyse, noe fylkesmannen ifb tilsynet 

anbefalte at en gjorde. Det ble brukt en mal fra Udir der en kan få belyst egen praksis og 

hvilke områder en bør jobbe mer med og enda viktigere identifisere ønsket praksis blant 

alle ansatte. Denne viste oss tydelig at vi har flere områder der vi har god praksis og 

sterke ønsker om å bli enda bedre, i tillegg til noen områder der vi har behov for tiltak 

og større fokus. Det er satt i gang tiltak i det daglige arbeider mens deler av tiltakene 

kommer inn under satsningsområdet IBS og følgelig jobbes det med der. 

I november ble det lagt ut en foreldreundersøkelse (også denne via Udir) som er en del 

av et nasjonalt opplegg for måling av tilfredshet. Den viser at det er flere områder der en 

kan bli bedre til å synliggjøre egne rutiner på slik at en både kan gi bedre informasjon 

og oppleve større brukermedvirkning for foreldrene. Arbeidsåret bærer preg av at det 

har pågått mye intern opprydding ift det fylkesmannen påpekte og sammen med de 

verktøyene som er gjennomført i etterkant så har det vært stort fokus på endringer og da 

særlig på dokumentasjon. Det som har skjedd internt i organisasjonen og det som 

gjelder disse verktøyene og svarene på de tas med i det videre arbeidet som nå gjøres for 

å skape den beste barnehagen. God dokumentasjon av god kvalitet er viktig for oss, og 

det er det som blir hovedmålet vårt framover. 

1.august 2018 ble normen for pedagogisk bemanning endret :Forskrift om pedagogisk 

bemanning og dispensasjon i barnehager § 1.Norm for pedagogisk 

bemanningBarnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.Barnehagen skal ha 

minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn 

over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn 

regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. 

Normen for grunnbemanning ble også endret fra samme tidspunkt: Barnehagelov § 

18.Grunnbemanning. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en 

tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 
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Disse endringene i lovverket med forskrifter medfører ingen endringer for Dyrøy 

barnehage da vi er innenfor både pedagognormen og bemanningsnormen allerede fra 

1.8.18. Dette er en positiv endring for alle barn som går i barnehage i Norge da det betyr 

en lovfestet rett til en tettere oppfølging av hvert enkelt barn. 

I 2018 ble det søkt om og vi ble tatt med i to satsninger: Realfag og Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø. Disse satsningene skal det jobbes parallelt med og det er 

opprettet styringsgrupper internt i kommunen som skal bidra til at en holder fokuset på 

begge deler samtidig. Høsten 2018 var det størst fokus på forankring og 

målformulering. Det vil derfor komme mye mer i hverdagen i 2019. 

Sykefravær: 

2018 ble innledet med en pedagogisk leder i 100% sykemelding og i løpet av første 

ukene i 2018 var også to fagarbeidere sykemeldt i 100%. Utsiktene til snarlig 

tilbakekomst var ikke gode. Pedagogisk leder som var sykemeldt var 100% sykemeldt 

inntil hun avsluttet sitt arbeidsforhold i desember 2018. Begge fagarbeiderne var delvis 

tilbake i jobb i perioder men i lav prosent og dette ble opprettholdt ut 2018. I slutten av 

august ble en til pedagogisk leder sykmeldt, noe som varte til i desember, med en 

gradering på slutten. 

Når det er høyt sykefravær blant de fast ansatte over tid som i dette tilfellet, påvirker det 

hele organisasjonen. At det er vanskelig å få tak i vikarer er en ting, men sykefravær 

over tid medfører en merbelastning på resterende arbeidstakere som skal holde i alle 

trådene uten flere av de fast ansatte. Vi har likevel sørget for at alle barn blir sett og at 

de får god omsorg. Det har vært viktigst av alt når en skal prioritere. Barnas daglige 

behov settes som hovedprioritet og sånn må det være når det er hektisk. Vi har hatt flere 

faste vikarer som har vært stabile over tid og det har vært utrolig viktig å ta vare på 

disse og å innlemme de på en god måte i det daglige arbeidet og utviklingsarbeidet som 

pågår. De skal også bidra ift satsningene og forståelsen av de viktige prioriteringene. 

Veiledning blir således en viktig del av hverdagen og jobben i større grad enn ellers. På 

tross av dette har vi et veldig lavt korttidssykefravær. Det vitner om god arbeidsmoral 

og et godt arbeidsmiljø som gjør at en har lyst å komme på jobb om dagene. Det må jeg 

si meg fornøyd med. 

8.2.2 Skole, skolefritidsordning og voksenopplæring 

Pr 31.12.18 var det 119 elever på Elvetun fordelt med 80 elever på barnetrinnet og 39 

elever på ungdomstrinnet. Det er totalt 18,7 årsverk, fordelt på 14,8 pedagogårsverk, 

rektor i 100 % stilling, inspektør i 100% stilling, samt 3,5 årsverk barne- og 

ungdomsarbeider. Rådgiverfunksjon er tillagt inspektørstillinga. Elvetun har over de to 

siste år hatt to lærlinger, som avslutter vår 2019. 

7,14% av elevene mottar spesialundervisning.Utviklingsgruppa, som består av 

teamledere, ressurslærer, inspektør, PPT og enhetsleder, leder utviklingsarbeidet ved 

skolen. Vi har arbeidet mye med språk og det helhetlige læringsmiljøet, både det faglige 

og sosiale miljøet. 

Høsten 2018 gikk vi inn samarbeid og oppfølging av Veiledningskorpset på grunn av 

lave resultat gjennom flere år på Nasjonale prøver, grunnskolepoeng og 

Elevundersøkelse. Denne oppfølgingen vil vare i 2 år. Dyrøy kommune er med i 

satsingene Inkluderende barnehage og skolemiljø og realfagsatsing, disse satsingene 

varer i to år med mulighet for et års forlengelse.Som ei videreføring av UIU har Dyrøy, 

sammen med Bardu, Målselv, Lavangen og Salangen, deltatt i språkkommunesatsinga. 

Målet i denne satsinga var å være bevist på språkopplæring og bruk av språk. Det ble 

utarbeidet en strategi for arbeidet i barnehage og skole. Det utarbeides nå en plan for 

560



Dyrøy, Årsrapport 2018 21(34) 

overgang mellom barnehage og skole. Det skal også utarbeides en plan for helhetlig 

språkopplæring. Kommunen har hatt to ansatte, en i barnehagen og en fra skolen, 

frikjøpt i 10% stilling hver for å lede arbeidet.Elvetun har hatt stort fokus på paragraf 9a 

dette skoleåret og har etablert et system på aktivitetsplaner og det å være tidlig ute for 

forebyggende effekt.Det ble høsten 2018 ansatt miljøterapeut ved Elvetun i 50 prosent, 

noe som har hatt god effekt på elevmiljøet og til stor hjelp for skolen i arbeidet med 9a 

saker. 

Vi har nå 4 elever med særskilt norskopplæring, dette er elever fra 2 til 5 klasse. 

Undervisningen gjennomføres av pedagog med Norsk som andrespråk. 

Skolefritidsordninga (SFO) ved Elvetun hadde pr 31.12.18 totalt 27 barn innmeldt. Av 

disse hadde to barn hel plass. Det er 9 ansatte, leder i 50 % stilling i tillegg til 140 % 

assistentstillinger fordelt. Åpningstida er fra 07.00-09.00 og fra 12.50-16.30. Sfo er et 

frivillig omsorgstilbud for elever på 1.-4. trinn, og skal legge til rette for lek, kultur og 

fritidsaktiviteter. SFO samarbeider tett med skolen, og de satsingene vi har i skolen er 

også i SFO.. 

Utviklingsgruppa, som består av teamledere, ressurslærer, inspektør, PPT og 

enhetsleder, leder utviklingsarbeidet ved skolen. Vi har arbeidet mye med språk og det 

helhetlige læringsmiljøet, både det faglige og sosiale miljøet. 

8.3 Helse- og omsorg 

Året som gikk har vært preget av mange endringer i organisasjonen. Dette har hatt 

innvirkning på arbeidsmiljøet spesielt innen pleie og omsorg. 

Året startet med at ny rådmann og kommunalsjef for området tiltrådte. Prosessen med å 

omorganisere PLO tok tid. Til grunn for omorganiseringen lå telemarksrapporten. 

I prosessen var det klart at det måtte bli omrokeringer på lederstillingene, og denne 

gjennomføringen ble fullført 1. oktober. Prosessen skapte usikkerhet hos både ledere og 

ansatte, selv om det tidlig ble klart hva organisasjonen var best tjent med i forhold til 

hvem som burde være hvor. 

Konsekvensene av omorganiseringen ble først og fremst at ansatte hadde klart definert 

hvem som har ansvaret for oppfølging av dem, i tillegg fikk lederne myndighet til å 

følge opp med rutiner som satte dem i stand til å kreve deltakelse fra ansatte i 

problemstillinger som dukket opp. 

Innen helsestasjonen har det vært umulig å få tak i vikar med tilstrekkelig kompetanse. 

Men fra desember 2018, har vi vært begunstiget med en sykepleier som jobber 50% i 

helsestasjon og 50% mot integrering. Alle oppgavene favner om helsesykepleierrollen. 

Dette har vært en god løsning for kommunen og berørte innbyggere. 

Revidert permisjonsreglement og nye rutiner for sykefravær skaper forutsigbarhet for 

både ledere og ansatte. Dette medfører at vi ser en svak endring i hvordan ansatte 

forholder seg til det å melde seg syk, og søke om permisjon etter langtidssykemelding. 

Holdninger og kultur vil nok gradvis endre seg etter som tankegodset modnes. 

8.3.1 NAV 

NAV Dyrøy fikk tilsatt en ny medarbeider 1.1.18 som er kommunalt ansatt men der 

staten dekker 50% av lønna og som arbeider for både stat og kommune. 2018 har i 

tillegg vært preget av arbeidet med å slå sammen NAV-kontorene i Gratangen, Bardu, 

Lavangen, Salangen og Dyrøy, et arbeid som en regner med å ferdigstille høsten 2019. 

Sosialhjelpstall for 2018 viser at 26 personer mottok økonomisk sosialhjelp, en økning 
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på 7 personer fra 2017, det vil si 37%. Av disse var 9 under 30 år. 4 

sosialhjelpsmottakere var hovedforsørger for barn under 18 år. At nesten 35% av 

sosialhjelpsmottakerne er under 30 år er en stor utfordring for kommunen og NAV 

spesielt. Dette stiller krav til at kommunen som den største arbeidsplassen og med et 

særskilt samfunnsansvar, gir ungdom som står utenfor utdanningssystemet og 

arbeidslivet mulighet til en arbeidsrettet aktivitet, spoesielt når det er innført 

aktivitetsplikt for personer under 30 år. 

NAV Dyrøy hadde i 2018 et sykefravør på kommunal side på 0,42%, det vil si 

tilsammen 2 dager for de to kommunalt ansatte, og en tolker dette som at arbeidsmiljøet 

er godt og at medarbeiderne går på jobb selv om de kan ha helseutfordringer. 

8.3.2 Fysioterapitjenesten og folkehelse 

Etter omorganisering er stillinga definert som 80% fysioterapeut og 20% 

folkehelsekoordinator. Fysioterapistilling ble fra januar omgjort fra fysioterapeut til 

kommunefysioterapeut. I denne ligger poliklinisk pasientbehandling, 

hjemmebehandling og 4,5 timer pr uke på sykehjemmet, samt oppfølging av barn i 

helsestasjon, skole og barnehage. Fysioterapeut deltar i ansvarsgrupper og har 

koordineringsansvar for noen individuelle planer. I 2018 var det en økning i antall barn 

og unge som ble henvist eller foreldre tok kontakt for undersøkelse enn det har vært 

tidligere. Våren 2018 tok fysioterapeut videreutdanning i veiledning, både av studenter, 

pasienter/pårørende og andre. På høsten hadde 2 andreårsstudenter sin praksis her. 

Fysioterapeut har også deltatt på kurs og i arbeidsgruppe rundt velferdsteknologi og 

hverdagsrehabilitering sammen med pleie- og omsorgstjenesten. Fysioterapeut har også 

ansvar for kartlegging og søknader om hjelpemidler i samarbeid med Astafjord vekst. 

I folkehelsekoordinatordelen har det vært jobbet med planarbeid, samt tilbud i 

frisklivssentral. Her har det vært holdt bassenggruppe på skolen ukentlig, med 

varierende men stort sett økende deltakerantall. Det har vært forsøkt arrangert 

mestringskurs (kognitiv adferdsterapi), men det ble utsatt pga sykefravær. 

8.3.3 Helsesøstertjenesten 

Helsesøstertjenesten har i 2018 bestått av en 100% stilling, og en 50% stilling som ble 

besatt i november. Nærmeste samarbeidspartner har vært fysioterapitjenesten – som 

også er en del av helsesøstertjenesten. 

Helsesøstertjenesten har fram til høsten 2018 utført de vanlige oppgavene i henhold til 

nasjonale veiledere på helsestasjon og i skole/barnehage. Fra oktober har det ikke vært 

tilbud om skolehelsetjeneste da helsesykepleier har vært sykemeldt. Det har også 

medført at helsesykepleier ikke har gjennomført planlagt undervisning. Brukerne av 

helsestasjonen fikk også noe redusert tilbud fram til Kim ble ansatt. I denne perioden 

ble kun de lovpålagte oppgavene i helsestasjonen prioritert. Vaksinering er gjennomført 

i både helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste. 

I første halvdel av 2018 har tjenesten iverksatt noen ekstra tiltak, noe finansiert gjennom 

prosjektmidler og noe i gjennom vanlig drift. 

  

 Foreldreveiledningsgrupper. 2 grupper gjennomført. En for foreldre til 

førsteklassingene og en som en del av voksenopplæringen. 

 Deltatt i tverrfaglige søkeprosesser. 

 Gitt tilbud om reisevaksinering fram til oktober, selv om dette ikke er en 

oppgave kommunen skal løse. 
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8.3.4 Integrering 

Integreringsarbeidet gikk inn i sitt tredje etablerte år i 2018. Vi var blitt informert av 

IMDi rett før årsskiftet at det ikke ville bli bosatt flyktninger i Dyrøy i 2018. Man kan 

mene mye om bosetting av flyktninger, men at det er vanskelig for kommunene å 

forholde seg til ustabiliteten mtp. behovet for bosetting av flyktninger er ingen 

overdrivelse. Det var bare tre år tidligere at behovet for bosetting var i en presset 

situasjon, mens det nå altså ikke eksisterer lengre. 

Tjenesten var i 2018 bemannet med hel stilling som integreringskoordinator. En halv 

stilling som miljøarbeider var også satt av i budsjettet. Vedkommende som gikk i den 

stillingen sa opp i juni. På høsten ble det ansatt en miljøterapeut i halv stilling, for å 

følge opp faglig og sosial utvikling blant de bosatte. Mot slutten av året gikk 

integreringskoordinator inn i et vikariat som fagleder servicetorg, og delte på oppgavene 

mellom de to stillingene. 

De første flyktningene som ble bosatt høsten 2016 i Dyrøy var ferdig med sitt 

introduksjonsprogram utover året. En deltaker flyttet nærmere sin familie i Trondheim 

for å gå på videregående skole der. En familie på 4 flyttet helt på slutten av året til 

Østlandet for å begynne med studier og jobb. 3 andre deltakere fikk jobb i regionen og 

ble fortsatt boende i Dyrøy. Ved utgangen av 2018 var det 7 voksne i 

introduksjonsprogram. Mellom seg har de 11 barn i skole og barnehage. 

8.3.5 Pleie- og omsorg 

Personellressurser 

Pleie- og omsorgstjenesten er den største enheten i Dyrøy kommune med ca. 48 årsverk. 

Enheten har et sterk fagmiljø som består av; 15 sykepleiere, 4 vernepleiere, 23 

helsefagarbeidere og 15 assistenter i faste stillinger. Fagmiljøet ble styrket med 2 

lærlinger. Det er lav turnover i faste stillinger. 

 

Det ble gjennomført omstilling i organisering av pleie og omsorgstjenesten,fra 1. 

oktober 2018 opphørte enhetsleder PLO – funksjonen.Funksjonene fagleder sykehjem 

og hjemmebasert omsorg ble omgjort til enhetslederstillinger, begge i 100%. 

Strategisk oppfølging av sykefravær og personalpolitikk er de viktigste 

satsningsområdene for enheten og organisasjonen forøvrig. 

Det ble i 2018 gjennomført to vernerunder med bedriftshelsetjenesten tilstede. 

Registrering og oppfølging av avviksmeldinger er mer systematisert etter innføring av 

ny retningslinje for håndtering av avviksmelding. I Mai holdte bedriftshelsetjenesten 

kurs om vold og trusler til alle ansatte. 
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Dårlig inneklima på sykehjem har vært rapportert over lang tid. Det ble montert et 

midlertid ventilasjonsanlegg på sykehjem, det førte til bedre luftgjennomstrøm i hele 

bygget. 

Planlegging av ny sykehjemsavdeling og omsorgsboliger er kommet godt i gang. Flere 

instanser og interessenter har sett på tegningene og har uttalt seg i saken. Det har vært 

møter med arkitektkontoret. Ansatte er positivt innstilt til prosjektet og ser frem til 

oppstart. 

Sykefravær 

 

Fraværstallene er høye, gjennomsnittlig sykefravær på enheten var 12, 56 % i 2018, 

som er en økning fra 2017 på 19 %. Langtidssykemeldte gir store utslag på 

statistikken.Ser en bort fra disse langtidssykemeldte over 8 uker, så har vi et sykefravær 

på 5%. I begynnelsen av 2018 hadde enheten utfordringer i IA-arbeidet i forhold til 

tilstedeværelse i sykemeldingsperioden, da denne praksisen ikke synes å være godt 

implementert i organisasjonen. Følgene av dette ble en svært oppstykket og fragmentert 

tilstedeværelse som var ikke i samsvar med IA-tankegangen om tilrettelegging av 

arbeidstid og arbeidsoppgaver for å fremme deltakelse i arbeidslivet. Vi har gradvis 

praktisert å ha jevnlige møter og telefonsamtaler utover møter med Nav tilstede. Vi 

valgte å synliggjøre fraværstall for ansatte og avtale samtaler med de som er mye 

borte.Det arbeides systematisk og grundig med sykefraværsproblematikken i samarbeid 

med den ansatte, primærlege, bedriftshelsetjeneste og NAV.Enhetsledere har i møte 

med legene bedt om bedre samarbeid for å finne gode tilretteleggingsmuligheter for 

ansatte som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. 

Flere vakante stillinger har medført ustabilitet i avdelingene, høyere overtidsfrekvens og 

mer psykisk belastning på fast ansatte,merkostnader ved overtid og utbetaling 

avspasering. Disse faktorene bidro til at enheten gikk med et netto merforbruk på 

lønnskostnader. 

Vi har lagt vekt på tydelig ledelse. Det ble nærmere oppfølging av de sykemeldte, samt 

at de som faktisk er på jobb får et større fokus (nærhet). 

Aktivitet/tjenesteyting 

Sykehjem 

Dyrøy kommune har 3 sykehjemsavdelinger (2 somatiske avdelinger og en avdeling for 

pasienter demenssykdom). 

Kommunen har korttidsplasser som skal gi pasienten mulighet til å gjenvinne sitt 

funksjonsnivå og mestringsevne slik at det er mulig å kunne bo hjemme og være aktiv. 

Mange langtidsplasser har de senere årene blitt brukt som 

korttidsplasser, på grunn av det økt behov for det rehabiliterende aspektet ved 

korttidsplassene. Korttidsplassene blir også brukt til palliativ behandling. 
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Hjemmebasert omsorg 

Tjenesten består av hjemmesykepleien, hjemmehjelp, bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgnstjenester, tjeneste til psykisk utviklingshemming og rus- og psykiatritjenesten. 

Hjemmesykepleien 

Hjemmesykepleien tilby tjeneste til ca. 80 pasienter i kommunen. Noen er alvorlige 

syke pasienter med faglig krevende og komplekse behov. Vi sørger for at alle som på 

forsvarlig vis kan få tjenester i eget hjem, får det.Ansvar og oppgaver har blitt overført 

fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. I tillegg kommer omstilling i 

spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid, mer dagbehandling og poliklinisk 

behandling. Det er behov for økt kompetanse i tjenestene. 

Rus og psykiatri 

Tjenesten for rus og psykisk helse har totalt 1,6 årsverk fordelt på to sykepleiere. Det 

ble i november 2018 gjennomført ansettelse av en sykepleier i en av stillingene. 

Tjenesten opplever at det er behov for tettere oppfølging av pasientene. Det tett 

samarbeid med hjemmetjenesten er viktig for å opprettholde kontinuitet i oppfølging av 

etablerte pasienter. Dette forsvarer tankegangen om å ha tjenesten i hjemmebasert 

omsorg. Det har vært en øking i antall personer som bruker «tirsdagskafeen»,et 

lavterskeltilbud for personer med psykiske utfordringer. 

Tjeneste til personer med psykisk utviklingshemming 

Pasienter bor i egne boliger på tunet, deltar ikke i etablerte arbeids- og aktivitetstilbud 

utenfor boligene, noe som medfører at boligene må bemannes opp på ettermiddagstid. 

For å styrke den faglig oppfølging av denne pasientgruppen, forsøkes det med en liten 

faglederrolle knyttet til habilitering- og rehabiliterings området. Denne inngår i vanlig 

turnus med avsatt en dag/uke til møter og skrivearbeid. 

Koordinerende enhet 

Er et team som består av lederne for de 2 enhetene, evt. supplert med helsesøster, 

fysioterapeut eller andre med særskilt kompetanse, avhengig av sakene. 

Tjenestekvalitet 

 Kommunen hadde kapasitet til å ta imot pasienter sykehuset mener er 
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utskrivningsklare. 

 Antall reinnleggelser på sykehuset og henvendelser til legevakt har gått ned 

betraktelig etter økning av ressurser knyttet til legetilsyn på sykehjem. 

 Vi har i 2018 sendt pasient-relaterte avviksmeldingsstatistikk til Opom, 

hensikten er å sette pasientsikkerheten på dagsordenen. 

 Vi har fokus på kontinuerlig opplæring av ansatte for å sikre at alle ansatte vet 

hva avvik er, hva de skal gjøre dersom avvik oppstår, og at det kan 

gjennomføres korrigerende eller forebyggende tiltak slik at forholdet eller 

hendelsen ikke gjentar seg. 

 Det var kun en person på venteliste på bolig særlig tilrettelagt for heldøgns 

tjeneste. 

Prosjekt 

Velferdsteknologi 

Det er et stort potensiale for å kunne ta i bruk ny teknologi som kan gi brukerne større 

grad av trygghet og muligheter for å kunne klare seg selv i hverdagen. Det er en 

utfordring å etablere kunnskap og forståelse for å ta i bruk velferdsteknologi i alle 

leddene i enheten. Opplæringstilbudet Velferdsteknologiens ABC ble startet opp høsten 

2017. Alle avdelingene har deltatt med ressurspersoner i denne opplæringen, som ble 

fullført i 2018. 

Dyrøy kommune er med i prosjektet nasjonal velferdsteknologi. Prosjektet 

gjennomføres i samarbeid med andre samarbeidskommuner i Troms. 

Kommunen har satt sammen en velferdsteknologi ressursgruppe som siden april 2018 

har jobbet med innovasjon og strategisk innføring av velferdsteknologi i vår tjeneste. 

Teamet består av fem personer: to hjelpepleiere, to sykepleiere, og enhetsleder 

sykehjemmet. 

Prosjektets formål er å vurdere behovet av velferdsteknologien for pasienter, brukere, 

pårørende og helsearbeidere. Prosjektet varer til høsten 2019, deretter står vi overfor et 

omfattende implementeringsarbeid. 

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK) 

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten beskriver tiltak for 

bedre antibiotikabruk i kommunale helseinstitusjoner. Ansvaret ligger hos kommunen, 

mens Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har et nasjonalt faglig ansvar. 

Handlingsplanens utløp i 2020. Dyrøy sykehjem ble med da RASK Troms ble sparket i 

gang med oppstartsmøte i Tromsø i april 2018, og Dyrøy sykehjem har senere jobbet 

med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert 

på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner.Beregningene for 

Dyrøy sykehjem i perioden april 2018 til januar 2019 viser altså en meget bra reduksjon 

i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode i fjor. 

Læringsnettverk Troms/Ofoten og Finnmark – Gode pasientforløp for eldre og 

kronisk syke. 

Dyrøy kommune og andre Kommuner i Troms/Ofoten og Finnmark sammen med 

sykehusene deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i 

perioden 2018 – 2019. Tett samarbeid mellom kommuner og sykehus om å utvikle gode 

pasientforløp er med på å styrke kvalitetsarbeidet i hele regionen. Vi har så langt hatt 3 

samlinger i Tromsø. Arbeidsgruppen i kommunen har hatt fokus på oppfølging av 

pasienter etter utskrivelse fra sykehuset og korttidsopphold. Det er utarbeidet sjekklister 

som allerede er i bruk i hjemmebasert omsorg. Brukermedvirkninger står sentralt i dette 

prosjektet. Kartleggingene gjort i Dyrøy kommunen har vist at vi må blant annet 
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samarbeide mer med sykehuset, legetjenesten, fysioterapeut og pårørende for å unngå 

reinnleggelser. 

Kompetanseutvikling 

Mottatt midler fra fylkesmannen ble brukt til utdanning av vernepleier og helseledere 

samt ABC opplæring og andre kurs/ internopplæring 

Totalt 13 ansatte fulførte ABC- opplæring: eldreomsorgens ABC (5) og 

velferdsteknologiens ABC (3), Mitt Livs ABC (3). 

Fremtidige utfordringer/satsingsområder 

Inntak av læringer har høy prioritet for å imøtekomme kommunens behov for nye 

medarbeidere i årene fremover. I 2018 var det totalt tatt inn 3 lærlinger i PLO. 

Lærlinger er en viktig ressurs både for tjenesten og organisasjonen. 

I årene som kommer, endres demografien, og behovet for tjenester innen praktisk 

bistand og omsorg vil øke. Det medfører økte krav til styring og ressursutnyttelse i 

tjenestene, og det vil være behov for en klarere avgrensning av hva som skal være 

kommunale oppgaver. 

Arbeidet med å redusere behovet for døgnkontinuerlig tjenester må intensiveres, blant 

annet gjennom å prioritere tildelings- og arbeidsmetoder som vektlegger pasientenes og 

brukernes egen mestring og selvhjulpenhet. 

Bruk av velferdsteknologi på områder hvor det kan oppnås forbedret kvalitet og 

effektiviseringsgevinster må økes. 

Vi må jobbe videre med effektivisering av saksbehandling samt redusere 

saksbehandlingstid. 

Vi må ha fokus på planlegging av tjenesteleveranse under ombygging av Dyrøy 

omsorgssenter 

Tjenesten har en høy andel ansatte over 50 år og vi ser at rekruttering til ledige stillinger 

er blitt vanskeligere. Vi må legge forholdene til rette slik at ansatte kan ta utdanning ved 

siden av jobb for å imøtekomme behovet for fagkompetanse. 

Vi må redusere antall årsverk som er utført av ufaglærte, samt jobbe med å utdanne flere 

personer på høyskolenivå for å unngå at andelen faglærte og ansatte i stillinger med 

krav om høyere utdanning øker. 

Nedleggelse av LØKTA medfører utfordringer når det gjelder kompetanseheving i form 

av kurs, ABC-programmer og nettverkslæring. Erstatning for en slik interkommunal 

kompetanseenhet bør opprettes. 

8.4 Samfunnsutvikling og infrastruktur 

8.4.1 Kultur og fritid 

Folkebiblioteket i Dyrøy kommune 

Personalet: 50 % fast stilling bibliotekaren. Nåværende bibliotekaren ble ansatt i 

stillingen juli 2018 og overtok ei stilling som ikke var bemannet siden mai 2018. 

Tjenesteproduksjon Bibliotekdrift  

– tilbud bemannet bibliotek tre dager i uka (det er påvist økt lån av bøker med å utvide 

bemannet bibliotek fra to dager i uka til tre dager i uka 

- Vedlikehold av boksamlingene på biblioteket 
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– kjøp inn, skifte ut, nye bøkers tilbud 

- Delta aktivt i samarbeid med frivillighetssentralen, skolen, kulturkontoret, 

kulturskolen, barnehage, omsorgssenter 

- Boksamlinger- utstilling i bibliotekets arealer 

- Utstillinger i samarbeid med Arvid Hanssens stiftelsen 

– utstilling i foajeen i Nordavindshagen. 

Ellers har det vært gjennomført ulike arrangementer som: 

- Besøk fra demensavdelingen 

- Sangspill om A. Vinje - temakveld 

- Juletradisjoner – temakveld 

- Pensjonistforeninga – temakveld 

- Generasjon treff – temakveld 

- Rebusløp på Fårikålfestivalen 

- Historielaget – temakveld 

Framtidsutsikter 

Satsing i 2019: Bibliotekaren har vært i kontakt med Elvetunskole for å få til et bedre 

samarbeid om bruken av både biblioteket og skolebiblioteket. Det har resultert i at to 

ungdommer har vært på opplæring hos bibliotekaren for å kunne sitte vakt ved 

skolebiblioteket i langfriminuttene. Biblioteket vil fortsette å utvikle seg aktivt for å 

kunne gi ulike tilbud i form av aktiviteter, tjenester ved utlån, være et lokalt 

samlingssted i kommunen, og tilby temakvelder. 

Arvid Hanssens dokumentasjonssenter/Arvid Hanssens minnestiftelse 

Personalet: 15 % fast stilling daglig leder. Daglig leder i minnestiftelsen står i dag for 

alt arbeid knyttet til dokumentasjonssentrets arbeid. Gjennom dokumentasjonssentret og 

minnestiftelsen forvaltes opphavsretten til Arvid Hanssens forfatterskap. 

Tjenesteproduksjon 

- Oppfølging av en særemneelever på grunnskole og på videregående nivå 

- Omvisning og orientering for grupper og enkeltpersoner i Nordavindshagen 

- Besvarelser, korrekturlesning og tilrettelegging av tekster som skal brukes i ulike 

publikasjoner 

- Distribusjoner av DVDer og bøker 

- Foredragsvirksomhet- Vedlikehold av dokumentasjonssentrets nettsted 

- Daglig drift av Arvid Hanssens minnestiftelse 

- Programarbeid for Arvid Hanssens- festivalen. 

Framtidsutsikter 

Satsing i 2019: vi venter med å se hva sentret skal bli og være litt. Det skal holdes møte 

med daglig leder for å få ny informasjon om sentret. 

Kulturkontoret i Dyrøy kommune 

Personalet: - 100% stilling enhetsleder for kultur og fritid – ansatt fra 1.10.2018. Fra 

1.1.2019 og til 1.10.2019 har deler av enhetsleder funksjonen/oppgavene vært fordelt på 
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to-tre ansatte. 

Tjenesteproduksjon 

Ansvar for administrative oppgaver/drift, saksbehandling og forberedelse til møter i 

Oppvekst og omsorgskomiteen (OpOm) 

- Bistå og eventuelt saksbehandling og forberedelser til møter i PNU, FSK, KS 

- Saksbehandling og forberedelser for behandling og utdeling av Kulturpris 

- Planlegging og gjennomføring av kulturarrangementer 

- Kulturplanarbeid og oppfølging 

- Kulturminne arbeid- Bistå i museumsutvikling 

- Bistå å søke på prosjektmidler 

- Samarbeid mellom skole/helse/næring og utviklingsprosjekter (NU) 

- Samarbeid med eksterne parter gjennom ulike prosjekter og satsingsområder 

- Bistå til søknader og behandling av aktivitetsstøtte og SalMar kulturfond 

- Søknader til spillemideler, Bufdir med fleire 

- Bistå/medvirke/ hjelp til å arrangere møter til samarbeid med ulike organisasjoner, lag 

og foreninger 

Ellers har det vært gjennomført ulike arrangementet som (tidsrom 01.10.-31.12.19): 

- Bistå i ulike arrangementet 

- Planlegging av prosjekter som kulturminneplanen og prosjektet Nytt liv i gamle fjøs 

Dyrøy 

- Involvering i arbeid med barn og unge i Dyrøy 

- Kulturminnepris utlysning 

- Planlegging, organisering og strukturering av enhet for kultur og fritid. 

Framtidsutsikter 

Satsing i 2019: driftsutvikling og videreutvikling av ansvarsområder og 

satsingsområder. Oppfølging av medarbeidere og deres arbeid i 2019. Utarbeide 

kulturplanen, kulturminneplanen, rullering kulturplanen, planlegging for 2020. 

Sykefravær for alle ansvarsområder: 

Det er registrert lite sykefravær for Kultur og fritid. På det generelle er det lite 

sykefravær, men vi har registrert en med langtidssykemelding. Kultur og fritid består av 

mange prosentvise stillinger og slik er enheten sårbar ved sykdom. Enheten løser 

kortidssykevær fortløpende, men ved langtidssykevær vil ikke tjenesteleveransen kunne 

gjennomføres. Det er lite muligheter for overlapping av oppgaver på enheten. Dette 

skyldes at enheten har mange stillinger som kun en person besitter og det er heller få 

ressurser til å ivareta og utføre tjenester som ikke blir utført ved langvarig sykdom. 

8.4.2 Dyrøy kulturskole 

Kulturskolen i Dyrøy kommune 

Personalet: - 50 % fast stilling inkludert kulturskole rektor – derav 30 % undervisning 

(piano, fiolin, obo, blokkfløyte) 5% DKS kontakt, 5% DKSS kontakt, konsert arrangør 

Nordavindshagen i samarbeid med Frivillighetssentralen- 50% undervisningsstilling 
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(keyboard, fløyte, sang)Tidsbegrenset avtaler: 

- 24% undervisning (band -flere instrumenter) 

- 3,84% undervisning (musikkbarnehage). 

Kjøp av tjenester: 

- 8,97% undervisningsstilling (visuell kunst)Engasjement: 

- 10% stilling undervisning (mat) 

Tjenesteproduksjon 

Kulturskole rektor har hovedansvaret for at undervisning, den kulturelle skolesekk, den 

kulturelle spaserstokk, samt at ulike konsertarrangementer blir gjennomført i 

Nordavindshagen. 

- Kulturskolerektoren har også ansvaret for at ulike tilbud kan gis gjennom kulturskolen 

og ansvaret for bemanning av nødvendige undervisningsstillinger slik at tjenestetilbudet 

kan dekke bredde i musikksektoren, samt tilby kunst og mat som tilbud til barn. 

- Søke midler til aktivitet og investeringer, samt rapportering- Delta på møter 

- Eventuelt delta i ulike prosjektsamarbeid (etter avtale)- Deltar på konferanser, 

nettverkssamlinger og seminarer som vedrører kulturskolen slik at hun kan holde seg 

oppdatert på hva vi kan tilby, motivasjon og inspirasjon for ulike tilbud i 

tjenesteproduksjonen. 

- Lunsjkonserter av barn 

- Mindre konserter og underholdning på omsorgssentret 

- Deltakelse/medvirkning i ulike kulturelle arrangement ved Elvetun skole. 

Framtidsutsikter 

Kulturskolen ønsker å fortsette å gi bredde i tilbudet slik at barn og unge fortsatt skal ha 

et godt kulturskoletilbud. Kulturskolen vil også jobbe for at unge med et ekstra talent 

kan få utviklet dette gjennom eksterne arenaer. Her tenkes å få delta på samlinger 

utenfor kulturskoletilbudet. Det jobbes også med å få videre utviklet kulturskolen 

innenfor de rammer som er satt for den. 

8.4.3 Tekniske tjenester 

ANSVARSOMRÅDER 

400 Administrasjon 

401 Oppmålingstjenesten 

402 Vedlikeholdstjenesten 

403 Renholdsjenesten 

410 - 419 Bygg 

421 - 423 Utleiebygg 

425 Ambulansestasjon 

426 Espenes industriområde 

432 Vannanlegg 

433 Avløpsanlegg 

434 Slambehandling 
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435 Renovasjon 

436 Havner 

437 Kommunale veier 

438 Veilys 

439 Utearealer bygg/anlegg 

440 Espenes industriområde (leie) 

444 Kommunale boligfelt446 Gang- og sykelveier 

451 - 454 Primærnæring 

481 - 481 Brannvern/feiing 

483 Oljevern 

Innledning 

Enhet teknisk har i budsjettåret 2018 gjennomført en normal drift innenfor enhetens 

ansvars-/funksjonsområder. Vedtatte investeringstiltak er gjennomført innen planlagte 

tidsrammer med unntak av lås- og alarmsystem for adm.bygg og pleie- og omsorg. 

• Veivedlikehold. Utbedring og asfaltering av vei til Vinje er gjennomført 

• Anskaffelse av tankvogn til brann- og redningstejenesten samt beredskap er 

gjennomført 

• Utbyggingen av Dyrøy vannverk er videreført og forsterkning gjennom i Brøstad 

sentrum er i all hovedsak gjennomført. Utbyggingen fortsetter i 2019 med videreføring 

(ny ledning) til Øvre Espenes og forsterkning mellom Brøstadbakkan og Elvetun. 

• Det er gjennomført anb.konkurranse for bygging av ny brannstasjon. 

  

Personalsituasjonen 

Framtidig bemanning og arbeidsoppgaver 

Det ble i 2016 gjennomført organisasjonsgjennomgang av Dyrøy kommune som 

resulterte i anbefaling om å tilsette kommunalsjefer. Kommunalsjef for 

samfunnsutvikling og infrastruktur er pr. dato rådmannen. 01.01.2019 ble den nye 

organisasjonsstrukturen iverksatt. Som følge av dette vil det være nødvending å foreta 

endringer i budsjett/ansvarsområder for enhet teknisk. 

Enhet teknisk hadde pr. utgangen av 2018 5 faste stillinger i administrasjonen 

• enhetsleder 

• rådgiver (kart/oppmåling/planarbeid/saksbehandling/bygg- og delingssaker, annen 

saksbehandling) 

• fagleder hav/ landbruk 

• fagleder skogbruk (delt med Sørreisa og Bardu kommune) 

Sekretærfunksjonen ivaretas av personell i servicetorget 

  

Vedlikehold (Uteseksjonen) 4 faste stillinger 

• 1 stilling,formann 

• 3 stillinger som vedlikeholdsarbeidere. 
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Renhold 

Renhold har 4,5 stillinger 

4 stillinger 100% (inkl. renholdsleder) 

1 stilling 50% 

Innen utgangen av 2018 ble det ansatt en ny medarbeider i 50% stilling etter avgang for 

oppnådd aldersgrense for tidligere ansatt i stillingen.Området er belastet med relativt 

stort sykefravær i et par av 100%-stillingene. Dette fører til større arbeidsbelastning for 

øvrig personell og behov for vikarer. 

Brannvern 

2018 har vært et aktivt år med 9 registrerte hendelser. 

1 brann bolig 

2 skog/gressbranner 

1 bistand politi 

1 brann annet 

1 redning person i vann 

2 trafikkulykker 

1 helseoppdrag 

Sent høsten 2018 fikk kommunen og brannvesenet et kraftig løft i sin beredskapen, da 

kom endelig tankbilen på plass. I løpet av 2019 bygges ny brannstasjon. 

Vannforsyningen 

I desember 2018 vedtok kommunestyret Hovedplan vann for Dyrøy kommune. Planen 

skisserer planlagte tiltak som skal gjennomføres i tidsrommet 2018 – 2022. Tiltakene 

består i hovedsak av utvidelser i vannforsyningen til områder i kommunen der det pr. 

dato ikke er offentlig vannfosyning, utbedringer og forsterkning av eksisterende 

ledningsnett. Lekkasjeutbedringer inngår også i planen og lekkasjesøk/utbedringer er 

igangsatt i 2018. 

Avløp 

Det er i 2017 ikke registrert spesielt unormale forhold vedr. avløpssituasjonen 

Vei 

Det er i 2018 gjennomført utbedring og asfaltering av Vinjeveien. 

Asfalteringsprogrammet videreføre i 2019. 

Planarbeid 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel har pågått kontinuerlig gjennom 2018. Planen 

forventes vedtatt ila sommer 2019. 

Kart/oppmåling 

Saksbehandling, kart, matrikkel mm håndteres av enheten. 

Byggesaksbehandling / annen saksbehandling 

17 byggesaker har vært behandlet, hvorav 15 har vært dispensasjonssaker. I hovedsak 

dreier det seg om nybygg/tilbygg/ombygging av boliger og hytter, men også garasjer og 

andre byggverk. Enheten har varslet 6 ulovlighetsoppfølginger hvorav bare en disse ble 

avsluttet i 2018. Øvrige følges opp i 2019. 
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Helhetlig ROS-analyse er ferdigstillet 2018. 

Dyrøy kommune har også i 2018 vært deltaker i det interkommunale prosjektet «Aksjon 

Strandrydding». Dette er dugnadsbasert rydding og innsamling av avfall som planlegges 

videreført i 2019. 

Landbruk 

Tjenester og oppgaver 

En viktig oppgave for rådgiver hav og landbruk er forvaltningen av arealressursene, på 

hav og land, i et langsiktig perspektiv. Arbeidet med kommuneplanens arealdel har vært 

en viktig del av dette arbeidet i 2018. For de fleste er eierskifte på eiendom noe som 

oppleves en eller noen få ganger. Å prøve å få en god dialog er derfor viktig for å 

komme fram til et godt resultat for samfunnet og den enkelte. En annen viktig oppgave 

er forvaltning av tilskuddsordningene innen landbruket, med pålagte kontroller på 

gårdsbrukene og oppfølging av kontroller mot diverse registre. 

Samarbeid 

Også i 2018 har Midt-Troms landsbruksforum vært operativ. I forumet har 

Landbrukspersonellet fra kommunene i regionen tatt opp forskjellige aktuelle temaer. 

Forumet har på den måten vært en positiv bidragsyter til faglig samarbeid i Midt-

Tromsregionen. 

Aktivitet 

I 2018 var det 16 søkere om produksjonstilskudd. I samarbeid med VOX prosjektet er 

det holdt flere landbrukskafeer gjennom året med godt oppmøte og optimisme. Det er 

også bygget ei ny driftsbygning for melkeku. Også dette er med på å spre optimisme og 

framtidstro. 

Skogbruk 

Skogbruklederstillingen er oppretthold som et samarbeid mellom Dyrøy, Sørreisas og 

Bardu med prosentvise fordeling mellom kommunene i 2018 slik: 

Dyrøy 25%, Sørreisa 25% og Bardu 50 % 

Aktiviteten 2018 

Skogbruk og elgforvaltning. Stillingsdelen på skogbruk i Dyrøy kommune er redusert til 

25%. Som et resultat av dette har aktiviteten i skogen gått ned. 

I 2018 ble NMSK (midler til skogkultur) redusert og det er plantet 7 000 skogplanter i 

Dyrøy kommune. 

Det ble ikke igangsatt skogsvegbygging i kommunen i 2018. 

Elgforvaltningen i kommunen inngår i denne stillingsandelen. Vi har lykkes med å få 

elgbestanden ned på et riktigere bestandsnivå i forhold til skogforhold og 

trafikksikkerhet. 

Framtidige utfordringer 

Etter at ny organisasjonsstruktur er innført 01.01.2019 vil enhet teknisk ha ansvaret for 

drift, vedlikehold og renhold av den kommunale bygningsmassen. I dette inngår 

drift/vedlikehold av industrianlegg/områder, kaianlegg, gatebelysning avfallsmottak 

samt kommunaltekniske anlegg innen vann- og avløp. Feiertjenesten er organisert under 

Enhet teknisk. Enheten kan få prosjekt/byggelederansvar ifm investeringsprosjekter og 

utbyggingstiltak. 
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9 Interkommunalt samarbeid 

Dyrøy kommune har et utstrakt samarbeid med andre kommuner, med avtaler etter bl a 

kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid, kommunelovens regler om IKS, 

aksjeloven samt ordinære kjøpsavtaler.Tabellen nedenfor gir oversikt over de viktigste 

samarbeidsavtaler, med tall fra driftsbudsjettet som gir et bilde av omfanget: 

 

Lenvik kommune har sagt opp alle interkommunale avtaler med virkning fra 1.1.2020. 

Dette er en naturlig følge av at kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy slår seg 

sammen til nye Senja kommune. Hvilke samarbeidsordninger det er aktuelt for Senja 

kommune å videreføre med sine nabokommuner, er ikke avklart. 

Legesamarbeidet med Sørreisa kommune er også oppe til vurdering. Etter vedtak i 

kommunestyret har Dyrøy som kjent deltatt i utredningen av et alternativt 

legesamarbeid med Salangen, Lavangen og Ibestad som det formodentlig blir tatt 

stilling til med det første. 
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