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Sammendrag 
Forslagstiller er eier av eiendom 1/4 og 1/1 og ønsker å fradele hyttetomter, regulere til fritids – og turistformål, 

fritidsbebyggelse, havneformål, kombinert boligformål, parkering og grøntformål. Målet med reguleringen er å 

utvikle området i god harmoni med naturkvaliteter, næring og lokale kulturminner. 

Planområdet er delvis bebygd i dag med bygg og funksjoner til camping samt fem rorbuer som leies ut. Det er 

etablert et par hytter helt nordøst i planområdet. Ellers ligger det spredt fritidshus rundt planområdet. Planen 

innebærer å fornye reguleringsplan for Finnlandsneset slik at anlegget kan utvikles etter dagens behov og 

standard.  

I denne fasen vet vi at grunnforholdene har en potensiell risiko for kvikkleire som kan stille særskilte krav til 

videre planarbeid. Deler av BFR2 vil berøres av aktsomhetsområde. I området er det synlige levninger etter 

krigen som vil belyses og beskrives i neste fase/ som del av planbeskrivelse. 

Det er gjort vurdering opp mot forskrift om konsekvensutredning, og vi finner ikke at tiltakets art eller størrelse 

vil utløse krav om konsekvensutredning jf forskriftens §8. Vesentlige tema i planarbeidet vil bli belyst gjennom 

ROS-analyse, NML-vurdering, og andre konkrete vurderinger i prosjektet.  
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A Formålet med planen 
Forslagstiller er eier av eiendom 1/4 og 1/1 og ønsker å fradele hyttetomter, regulere til fritids – og turistformål, 

fritidsbebyggelse, kombinert boligformål, havneformål, parkering og grøntformål.  

Camping Solbergfjord driver området ved å leie ut campingplasser både faste plasser og døgnplasser. Rorbuer 

leies ut til turister, mange med interesse i fiske. Deler av moloen leies ut til næringsaktør. Kapasitet på både 

molo, campingplass og rorbuer er svært begrenset, og de ser både anledning og behov for å oppgradere deler av 

anlegget samt utvide med flere bygg. Det er også lite kapasitet på parkering. I området rundt er det etablert og 

regulert til hytter og boliger, og det ønskes med denne planen å samordne nye fritidsboliger og et par vanlige 

boliger med eksisterende. Generelt sett er det et ønske å få ryddet opp i området ved å samordne funksjoner og 

definere bruk ettersom området rommer flere grupper mennesker med ulike interesser og formål. Målet er å 

utvikle området i god harmoni med naturkvaliteter, næring og lokale kulturminner. Finnlandsneset tenkes å 

være et startpunkt for turer og opplevelser for både gjester og fastboende i Dyrøy. 

B Planområde og influensområde 

 

Figur 1: planområde om influenssone 

Planområde  

Planområdet ligger ytterst ute på Finnlandsneset i Dyrøy kommune. Planområdet er ca 95 daa og vil overlappe 

eksisterende reguleringsplan for Finnlandsneset (PID: 1993001) fra 1993. Planområdet er allerede i dag delvis 

bebygd. Det er spredt fritidshus og bolig i randsonen rundt planområdet, det er bygd rorbuer som er til utleie 

langs sjøen, her er naust samt service-hus for camping- og bobiler. I planområdet er det satt av areal for både 

faste campingplasser og for dagsbesøkende. Deler av moloen leies ut til næring og benyttes for øvrig til 

fritidsfiske. På moloen er det et enkelt bygg for lagring, og rensing av fisk samt en flytebrygge. Området besøkes 

av mange spesielt på sommerstid hvor de enten kommer til neset, ønsker å vandre i skog og mark, gå langs 

kyststripa, bade eller padle i egne båter, eller reise til holmen like ved som er statlig sikret friluftsområde. 

Plangrense 

Influenssone  
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Eiendommer som inngår i planområdet: gbnr. 1/1 og 1/4, 1/2, 1/3, 1/8, 2/6, 1/9 og 2/29 (fylkesveg 7842). 

Uthevet skrift er i forslagstillers eie.  

Influensområde 

Influensområde er en sone rundt planområdet som ikke vil berøres direkte av planen, men som kan berøres 

indirekte for eksempel gjennom økt aktivitet og trafikk etc. Influensområdet er markert i figur 1.  

Eiendommer som grenser til planområdet (eller inntil 50 m fra plangrense): gbnr. 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/9, 1/11, 

1/12,1/13, 1/15, 1/16, 2/6, 2/8, 2/10, 2/24, 2/28 

Fylkesvegen er ikke tegnet inn, men vil også være innafor en influenssone fordi tilgang og adkomst til området er 

gjennom Fylkevegen. 

Forhold som vurderes nærmere i plan- og influensområde 

Det skal foretas ROS-analyse for å avdekke eventuelle utfordrende momenter som krever avbøtende tiltak. 

Tiltakene skal beskrives og eventuelt innlemmes i plandokumenter.  

Natur og miljøforhold 

Natur og miljø skal i videre fase sjekkes og vurderes 

opp mot naturmangfoldloven. På planinitiativets 

fase er vi ikke kjent med spesielle naturforhold som 

vil ha stor betydning for planen. Se for øvrig vedlagt 

temautsjekk.  

Det er videre relevant å se nærmere på 

strømforhold, avrenningsforhold på land, 

avløpsanlegg og andre tema som har betydning for 

sikkerhet, vannkvalitet og miljø.  

 

Sårbarhet for klimaendringer 

Som følge av klimaendringer venter vi oss flere 

episoder med ekstremnedbør. Dette vil igjen 

resultere i mer overflatevann, og kan ha 

sammenheng med andre risikoelementer som for 

eksempel steinsprang. Liten del av 

aktsomhetsområde steinsprang og snøskred er 

registrert på Knut-Finnhågen. Havet vil stige og kan 

gi større risiko i forhold til stormflo og flom. I denne 

fasen er vi ikke kjent med andre elementer som 

tilsier at planen er vesentlig sårbar. 

 

 

 

 

 

Kulturminner 

Selve planområdet har en lang historie der det har 

hatt funksjon som handelssted. Stedet har ellers en 

klar og tydelig krigshistorie der det finnes bunkers 

like i nærheten til de stasjonære campingplassene 

og tydelige spor etter stier og områder for kanon- 

og luftvernstillinger. Nedenfor hytter nordvest i 

skogområdet er det inngang til bunkere. Kollen 

(Knut-Finnhågen) mellom hyttene og hovedvegen 

har en tunell som fører fra nord til sør. Camp 

Solbergfjord ser på disse minnene som en ressurs 

hvor det byr på opplevelser og samtidig kan gi 

kunnskap om historien. I videre arbeid vil vi se 

nærmere på disse minnene.  

Landbruk 

I planområdet er det fulldyrka jord i overkant av 

faste campingplasser samt dyrkbar jord. Se for øvrig 

vedlagt temautsjekk. Størsteparten av dette arealet 

er i dag regulert til campingplass og ellers 

friluftsområde. Jordet slås, men er ikke i drift. 

Friluftsliv 

Det er ikke registrert verdifulle 

rekreasjons/friluftsområder i planen, men fjæra og 

skogen like ved er likevel interessant for 

allmenheten som startspunkt for turer og 
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friluftsopplevelser på hav og land. I skogen er det 

levninger etter andre verdenskrig, og fjæra er 

relativt tilgjengelig med gode solforhold og utsikt. 

Dette er aspekt som ønskes ivaretatt i planarbeidet. 

Planen vil blant annet tilgjengeliggjøre strandsonen 

enda mer ved å skape slette flater, trinnfrie 

uteområder. En del av intensjon er å muliggjøre at 

man kan vandre fra fjæra i nord, helt til moloen 

uavbrutt. Det skal også legges opp til små enkle 

møteplasser langs fjøra. Mer om dette i kapittel C.  

 

 

 

 

Trafikk 

Planen vil øke dagens anleggskapasitet og vil 

resultere i mer trafikk. I neste fase vil det vær 

relevant å gjøre enkle beregninger for å forutse 

antall økning trafikk til og fra området.  

 

Reindrift 

Planområdet berører omtrent 7 daa av 

oksebeiteland i planområdets nordøstlige del. 

Beiteområdet tilhører reinbeitedistrikt 20 

Hjerttinden. Området preges allerede i dag av fire 

hytter. Reindriftsfaglig myndighet bør videre uttale 

seg om eventuelle virkninger av dette planinitiativ.

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Fremtidige endringer innebærer i hovedsak å konsentrere allerede bebygd område nede ved molo og eksisterende 

rorbuer samt ved camping-anlegget. Størsteparten av ønskede tiltak er innafor område som allerede i gjeldende plan er 

avsatt til campingformål og VFE - ferdsel.  

Nordøst i planområdet vil det fradeles og reguleres til fritidsbebyggelse, samt nordvest ovenfor eksisterende hytte. 

På andre siden av fylkesvegen (mot sør) foreligger det i dag en godkjent søknad om oppføring av naust. Her er det 

ønskelig å utvide fritids -og turistområde for å få etablert flere rorbuer/utleieenheter. Det er også behov for 

parkeringsplass og lagringsplass. I havneområdet er det ønskelig å utfylle noe mer ut i sjø mot nord i forlengelse av 

eksisterende utfylling, målet er å få mer areal til rekreasjon for allmenheten i strandsonen. I gjeldende plan er det 

regulert til bolig i deler av planens sørøstlige del. Dette tenkes videreført og noe utvidet (totalt rekke på tre boligtomter) 

mot Fylkesvegen. Nye boliger vil forbindes med eksisterende og regulert boliger over Fylkesvegen. For å sikre 

fleksibilitet i fremtiden tenkes disse satt i kombinert formål bolig og næring.  

Under er en oversikt over formål og ønskede tiltak.  
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BFT (Fritids- og turistformål) BFT2: 
- utvide med 8-9 nye utleiehytter. 
- bygge ut eksisterende servicehus til campingen (kjøkken, bad). 
- sikre flere plasser til faste campingplasser 
- rive eksisterende naust, sette opp et hovedbygg med 
fellesfunksjoner (matservering, konferanserom, toalett, kontor 
etc.) 
- sette opp et par grillhytter/ sauna/ badeanlegg 
- legge til rette for felles parkeringsplass 
- fylle ut nordover i forlengelse av eksisterende utfylling ved 
havna. 
 
BFT 1:  
- etablere naust  
- parkering 
- mulighet for 4-5 nye utleieenheter/rorbuer 

BFR 1-4 (Fritidsbebyggelse) BFR 1 og 3: Fradeling av fritidseiendommer. Mulighet for 6 
fritidshus 
BFR 2 og 4: fradele 4-5 hyttetomter 

BKB (Boligbebyggelse frittliggende) - Videreføre eksisterende boligformål (gbnr 1/3) ned mot 
avkjørsel til fjøs samt strekke formålet nedover slik at dagens 
fjøs inngår. Ønsker å muliggjøre tre boligtomter. 
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- formålet ønskes kombinert med næringsformål for å gi 
mulighet og fleksibilitet i forhold til bruk. 

GN (Naturområde/friluft) Ingen tiltak utover at adkomst til hytter helt nord må utbedres.  
VFS (Friluftsområde i sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone) 

Mulighet for båt utsett.   

VKA (Kombinert formål i sjø og vassdrag) Utfylling for å blant annet etablere egen parkering og 
lagringsplass for havneaktivitet. Molo forlenges mot vest.  

SVG (Annen veggrunn, grøntareal) Ingen tiltak  
SV (Kjøreveg) Ingen tiltak/viderefører 
SPA (Parkering)  Felles parkering for privateide hytter. 

 

 

Figur 3: Foreløpig, ideskisse NB! Ikke bindende. 

D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det vil i det videre arbeidet settes rammer for type, plassering, høyder, arealer og utnyttelsesgrad av bebyggelse etter 

nærmere vurdering innenfor det enkelt formålsområde.   

Ny bebyggelse må generelt sett formgis med tanke på omgivelsene og synlighet. Bebyggelsen skal hensynta terreng og 

natur. Viktige forutsetninger er at byggverkets funksjon er leselig og bidrar til et brukervennlig område. Samtidig er det 

viktig at byggene bidrar til å forsterke naturlige akser i landskapet (både natur og bebyggelse) og ivaretar utsikt i det 

åpne landskapet. Terrenget faller jevnt fra øst til vest som i utgangspunktet gir gode muligheter for å sikre sol og utsikt 

til alle, se for øvrig figur 3.  

En foreløpig vurdering er at det tillates bygninger i 1 – 1 ½ etasje på hytter, og 2 ½ - 3 ved bygg med fellesfunksjoner.  

E Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Nye tiltak som følge av planen, som bebyggelse, adkomst, parkering og uteoppholdsarealer skal planlegges ut fra 

gjeldende tekniske forskrift. Det tas forbehold om at det skal benyttes energieffektive materialer og løsninger.  
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Det skal i neste fase utarbeides en ROS-analyse som (hvis det viser seg nødvendig) vil vurdere krav til miljøfaktorer som 

utslipp til sjø, støy og støv forurensing, transport etc. Det legges til grunn at all aktivitet innenfor planområdet skal 

overholde aktuelle krav om miljøpåvirkning. Plan for snørydding, avfallhåndtering og praktiske funksjoner vil beskrives 

nærmere i neste fase og vises i den grad det er behov for det.  

Visuelle kvaliteter skal være tilpasset områdets funksjon, og ta hensyn til omgivelsene som for øvrig nevnt i kapittel D og 

F. 

F Virkning og tilpasning 

 

Planområdet ligger i Dyrøy kommune ved Finnlandsneset rett over brua som fører til Dyrøya. Områder er innafor NINs 

landskapstype: skjermet indre slakt til småkupert kystslettelandskap. Landskapet er ikke dominert av jordbruk og har 

lav- middels grad av menneskelig påvirkning og arealbruksintensitet. Området har en eldre funksjon som et handelssted 

(rundt 1850-tallet). Opprinnelig var det en butikk ved eksisterende molo samt forsamlingslokale i overetasjen, det var 

da ei trebrygge som gikk 100 meter ut i havet. I gamledager var det et mel-lager ytterst ute på brygga. Handelsfartøy 

stoppet ute i sjøen og blei møtt av en mindre båt som gikk inn og ut fra Finnlandsneset. Stedet har altså lenge vært 

påvirket av menneskelig aktivitet og bebyggelse. Etter at stedet opphørte som handelssted (og etter krigen) har 

området i all hovedsak blitt brukt som et utfartssted på grunn av den flotte åpne utsikten og tilgjengeligheten til hav og 

skog.  

Planområdet er lokalisert i brytningen mellom sjø og land, og terrenget er middels kupert med små «søkk» i landskapet. 

Dette er ikke uvanlig å finne i Nord-Norge. Vegetasjon består av lauvskog, relativt tett i skråninger samt åpen fastmark 

og fulldyrka jord. 

Byggverk er planlagt å følge terreng og skal tilpasses naturelementer for øvrig. Andre viktige premisser er å tydeliggjøre 

struktur, og forme bygg og omgivelser slik at det er brukervennlig og lett og orientere seg i. 
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G Plansituasjon 
Kommuneplanens arealdel og Kystplan ll 

 

Figur 4: utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2019-2029 og Kystplan (2019) 

Detaljreguleringsplan for Finnlandsnes er videreført i KA. omkring eksisterende detaljplan er det 
regulert til LNFR.  

I havneområdet er det regulert til VFE (ferdsel) hvor det er åpent for at det kan bygges molo, 
utdypninger etc. ved avklaring i plan. Rundt hele neset er det regulert til NFFF (allmenne 

flerbruksområder som kan nyttes til natur, ferdsel, fiske og friluftsliv). 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

PID 1993001 – Finnlandsneset, finnlandsholmen (1993). 
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Planinitiativ  
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I område regulert til camping er det tillat bygninger, veier og parkeringsplass i tilknytning til drift av plassen. I området 

regulert til friluftsområder skal det ikke settes i verk tiltak som kan være til hinder for allmenhetes ferdsel/ bruk av 

området. Hytter skal i størst grad passe inn i naturen. 

Tilgrensende planer 
Vi er ikke kjent med at det finnes andre tilgrensende planer som kan ha betydning for denne. Reguleringsplan for 

hytteområde Ørn neset (1995) er rett over brua. 
 

Planer under arbeid/ fremtidsvisjoner 
Fra kommuneplanen vet vi at det skal bygges en sammenhengende sykkelveg fra hurtigbåtkaia og helt ut til 

Finnlandsnes. Sykkel og gangstien vil berøre omsøkte plan langs fylkesvegen helt frem til Finnlandsholmen, se figur 5.  

  

Figur 5: utsnitt hentet fra kommuneplanen (KU) 

H Vesentlige interesser 
Statlige interesser 

• Samordna areal  

Hensikten med planretningslinjen er å oppnå en samordning av bolig, areal og transportplanlegging. 

Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder samt legge til rette for verdiskapning og 

næringsutvikling, fremme helse miljø og livskvalitet ved samordnet bruk. 

 

Plan vil bidra til næringsutvikling og verdiskapning av et allerede etablert turist- og rekreasjonsområde. 

Planlagte bygg vil i all hovedsak bidra til å konsentrere eksisterende bebyggelse til områder som allerede er 

berørt av bygg (ved bolig, private hytter, naust på andre siden av fylkesvegen, og internt innafor gjeldende 

reguleringsplan).  

 

• Barn og unge 

Planlegging skal synliggjøre barn og unges interesser og skal gi et grunnlag for å integrere deres interesser i all 

planlegging og byggesaksbehandling, samt for å vurdere saker der disse interessene kommer i konflikt med 

andre interesser. 
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Det eksisterer i dag en avgrenset lekeplass for de minste barna. Det er mange barnefamilier som kommer til 

campingen/i bobiler. Barn finner stor glede og oppdagelse i natur – sjø og fjære generelt. Det er lekeplass og 

krigsminner som mange barn og unge finner interessant. I dag er det merket opp en turløype (turbo-tur) for 

barn med start fra camp- Solbergfjord. Planen vil hensynta barn og unge ved å legge enda mer til rette for 

aktivitet og oppholdsplasser i strandsonen.  

 

• Strandsonen 

Det foreligger et generelt forbud i å bygge i strandsonen (pbl §1-8). Formål er å sikre nasjonale og regionale 

interesser i 100-metersbeletet langs sjøen. Det skal tas særlig hensyn til kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 

andre allmenne interesser i strandsonen og unødvendig bygging i strandsone skal ungås. Strandsonen gir også 

grunnlag for næring og bosetting langs kysten som kan gi verdiskapning og arbeidsplasser.  Landet er delt inn i 

tre soner med ulike føringer. Avklaring av arealbruk i strandsonen skal skje gjennom planlegging. 

 

Det er et mål i seg selv å legge til rette for rekreasjon og tilgjengeliggjøre strandsonen (for allmenheten) for 

øvrig. Det skal bygges slik at det er mulig å gå sammenhengende i strandsonen, fra molo til fjæra/ videre 

utover. Det skal etableres flere møteplasser med benker, muligheter for grill og bading. 

I planområdet vil strandsonen bidra til verdiskapning og næringsutvikling som vil ha samfunnsgevinst for 

kommunen. Planen vil innebære å utvikle i strandsonen der det allerede er regulert til utbyggingsområde. Ved 

realisering vil planen bidra til å forbedre dagens anlegg og tilgjengelighet/bruk av strandsonen for 

allmennheten.  

 

• Klima- og energiplanlegging, klimatilpasning 

Innarbeide tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 

energiomlegging. Planer skal bidra til at samfunn blir bedre rustet til å møte klimaendringer og evnt bidra ti å 

dra nytta av fordeler som følge av klimaendringer. Klimaendringer vil endre samfunnet og naturen på kort og 

lang sikt, å hensynta klimaet og endringer vil være helt avgjørende for bærekraftig utvikling av våre steder. 

 
Bebyggelse skal utformes og plasseres med tanke på stedlige forhold og det skal tas hensyn til endringer i 

natur og samfunn som følge av klimaendringene ved at det stilles krav til byggverkets plassering og høyde. 

Videre vil det i ROS-analyse vise seg om det er behov for stille flere krav – som for eksempel ved utfylling i sjø, 

miljøundersøkelser etc. Bevisste materialvalg og energiløsninger vil være positivt for å sikre effektiv og 

miljøvennlig energibruk. 

 

Jordressurser og reindrift  

Fulldyrka jord - Det er registrert fulldyrka jord (6,8 daa) i planområdet, samt en liten bit av innmarksbeite 
(cirka 130 kvm) i den ene sikttrekanten fra avkjørselen til private hytter. Jordareal er regulert i gjeldende plan 
til camping-formål hvor tilhørende bygg er tillat et godt stykke opp på det som er registrert som fulldyrka 
jord. Tiltak i omsøkte planinitiativ vil innebære å utvide område for faste campingplasser som for øvrig 
samsvarer med eksisterende plan. Det er videre en verdi å bevare noe av jordbruksarealet, siden det gir 
grunnlag for opplevelser, rekreasjon og friluft. Det vil også være en fin buffer mot private hytter og næring/ 
camping lenger ned mot sjøen.  

Vårland og oksebeiteland - Reindrift med beiteland er en viktig ressurs som er nødvendig for å opprettholde 
en bærekraftig næring basert på tradisjonell samisk kultur. Det er vårbeite – oksebeiteland registrert i 
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øst/nordøstdel av plan hvor eksisterende private hytter og nye akkurat vil være innafor beiteområdet. 
Beiteområdet drives av Hjerttinden reinbeitedistrikt.  

Verdiskapning og næringsutvikling 

Planen vil bidra til videre verdiskapning og utvikling av turistområdet, og vil gi en god base for ulike 
aktiviteter og formål – konferanser, rekreasjon, videre utfart til Dyrøy. Planen vil bidra til at turistanlegget får 
større kapasitet som der igjen bidrar til positive ringvirkninger til øvrig reiseliv i kommunen og regionen. Det 
siktes mot å ivareta den historiske dybden og identiteten i området gjennom tilpasning (arkitektur, 
løsninger), slik at generasjoner etter oss også forstår hvilken betydning området en gang har hatt. 
Stedsidentitet forsterkes ved å bevisst plassere, skape rom og bruke materialer/detaljer som gir historiske 
referanser og som passer til kulturmiljøet og nordnorsk byggeskikk for øvrig.  

Teknisk infrastruktur 

Det er private avløpsanlegg i planområdet med godkjente utløp til sjø. kommunalt vann.  

som følge av planen er det kapasitet for nye boliger å koble seg på, men kapasitet må nok utbedres etter hvert. 

Kraftforsyning er ARVA AS, om det er behov for å oppgradere eller sette inn ny transformator må avklares nærmere 

med kraftselskapet. Det står en trafo over dagens fjøs med grei kapasitet. I fremtiden er det ønskelig å legge til rette for 

ladestasjoner både ved havneområdet og ved parkeringsplass. 

I Samfunnssikkerhet 
I planarbeidet skal det gjennomføres en ROS-vurdering, med skala for sannsynlighet og konsekvens, og definisjon av 

akseptabelt nivå i samsvar med hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas. Der det viser seg nødvendig med avbøtende 

tiltak, vil disse beskrives. Planmyndighetens mal benyttes, hvis dette ikke finnes brukes plankonsulentens egen mal.  

De viktigste og mest kritiske momenter er sjekket ut i dette planinitiativet, og synliggjort i vedlegg temautsjekk 

Tema Kommentar 

Snøskred Plan berører deler av aktsomhetsområde ved tiltenkt 

fritidsbebyggelse (BFR2) 

Jord- og flomskred Området er under den marine grensa og er innafor 

aktsomhetsområde for kvikkleire. Det er registrert 

kvikkleire i området rundt (ved Klauvgrunnen) 

Løsmasser er forvitringsmateriale (72) samt hav og 
fjordavsetning  tynt dekke (43)og marin strandavsetning 
(42). 

Radon Moderat-lav risiko i kartverk  

Bergart i området er glimmergneis. 

Naturområder Ingen konflikter med registrerte naturverdier på land 

eller i sjø. Det er ikke registrert viktige eller utvalgte 

naturtyper i planområdet. Vi er kjent med at det er 

gytefelt for torsk i nærhet til plan.  
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Kulturminner Det er registrert et arkeologisk kulturminne i 

kartdatabase, et løsfunn (skospenne) i strandsonen. 

Området har ellers en lang historie med spor av små 

konstruksjoner som kan å ha lokal verdi (bunkers, 

kanonstilling etc). Dette er alle minner fra andre 

verdenskrig. 

Infrastruktur Adkomst fra Fylkesveg. Det er ellers interne veier i 

planområdet.  

Det er kommunalt vann og privat avløpsanlegg.  

Friluftsliv, lek, idrett Det er tilrettelagt for stedbunden aktivitet i form av fiske, 

tur, bading, grilling etc. på stedet.  

Forurensning Det er ikke gjort funn på tema som tilsier at planen 

berøres av forurensning på land eller til sjø. 

Trafikk Planområdet ligger avsidesliggende, men sentralt i 

overgangen mellom fastlandssiden og Dyrøya. ÅDT på 

fylkesveg er på 500 (2019). fartsgrense 60 km/t.  

 

Det er særlig treff på grunnforhold som sannsynligvis vil stille særskilte krav til sikkerhet med tanke på potensiell fare for 

kvikkleire. Deler av BFR2 vil berøres av aktsomhetsområde. Kulturminner vil belyses og beskrives i neste fase/ som del 

av planbeskrivelse. 

J Varsling 
(I henhold til liste fra planmyndighet) 

Planmyndigheten skal behandle planspørsmål fra privat forslagsstiller i henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8. 

Dersom det vedtas at planarbeid kan starte, og etter at oppstartmøte er avholdt, vil planoppstart varsles på følgende 

måte:  

• Annonse i lokalavis 

• Kunngjøring på nettside (plankonsulent eller kommunens hjemmeside)  

• Varsel sendes til: 

o Naboer, registrerte grunneiere og festere i planområdet (eventuelt utvidet naboliste etter 

myndighetenes vurdering) 

o Eiere av infrastruktur; ARVA, Dyrøy kommune, berørte myndigheter med innsigelseskompetanse samt   

andre berørte parter etter opplysning fra planmyndighet. 

K Samarbeid og medvirkning 
Oppstartmøte  

Dersom planarbeidet tillates startet, vil oppstartmøte med Dyrøy kommune være det første og viktigste møtet for en 

god planprosess. Det er ønskelig at representanter fra kommunens faggrupper for plan, byggesak, vei, vann, avløp, 



 

Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

15
 

brann, næring og eventuelt havn er til stede, slik at plankonsulent og forslagsstiller kan få en god oversikt over viktige 

momenter i planarbeidet.  

Planstart varsles så ved brev og annonse som beskrevet i punkt J.  

Særmøter, Informasjonsmøter 

Innspill til planoppstart vil synliggjøre om det er behov for særmøter med sektormyndigheter, naboer og andre 

interessegrupper.  

Det vil gjennom hele prosessen være mulig for interesserte å stille spørsmål til og få informasjon fra plankonsulenten. 

L Vurdering om konsekvensutredning 
Gjeldende forskrift om konsekvensutredning er FOR-2017-06-21-854, ikrafttredelse 01.07.2017. 

Aktuelle bestemmelser i vurdering om planen skal konsekvensutredes er §6, § 7 og §8 

§6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 
a. kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og 
bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 
12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 
 

Ikke relevant. Planarb. Gjelder 
detaljreguleringsplan. 

b. reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra 
dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en 
tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 
 

Nei, se sammendrag kartlegging 
vedlegg l og ll. 

c. tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven. Ikke relevant. 
 

§7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding 
Følgende tiltak og planer etter andre lover skal alltid konsekvensutredes, men ikke ha melding: 
a. tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven 

Ikke relevant  

b. planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg 
I og II og som vedtas av et departement. 

Ikke relevant 

 

§8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn 
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller 
melding: 
a . reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der 
det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Nei, se sammendrag kartlegging 
vedlegg l og ll. 

b. tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven. Nei, se sammendrag kartlegging 
vedlegg l og ll. 

 

Sammendrag kartlegging vedlegg I og II 

Vedlegg l: Vi finner ikke at planens innhold og omfang medfører krav om konsekvensutredning jf. Forskriftens vedlegg I.  

Eventuelle relevante treff ville vært punkt 25. Nye- bolig og fritidsområder som ikke er i samsvar med overordna plan. 

Områder der det skal utvides med hytter ses i sammenheng med allerede etablerte hytteområder, det er også regulert 

til bolig langs FV – nye områder er til sammen under 15 daa. 
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 Gjeldende plan åpner for utbygging i område regulert til camping, og plan er allerede bebygd. Planlagte nye bygg med 

fellesfunksjoner vil samsvare med turistformålet, og vil heller ikke overskride 15 000 kvm jf punkt 24.  

Vedlegg ll: Relevante treff ville vært turisme og fritid punkt c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og 

tilknyttet utbygging. Men siden planen samsvarer med det turistformål som gjelder (camping og friluft) og heller ikke vil 

overskride 15 daa av områder som ikke er regulert til utbygging, vurderes planen heller ikke å medføre krav om 

konsekvensutredning jf forskriftens vedlegg ll.  

I og med at dette er en videreutvikling av et eksisterende reiselivsanlegg, anses det som at den prinsipielle bruken av 

området ikke er et utredningstema eller medfører vesentlige nye virkninger. 

Etter vår vurdering vil plan ikke utløse krav om konsekvensutredning jf forskriftens §8. Vesentlige tema i planarbeidet vil 

bli belyst gjennom ROS-analyse, NML-vurdering, og andre konkrete vurderinger i prosjektet.  
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