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REFERAT – OPPSTARTSMØTE DETALJREGULERING FOR
ESPENESBOGEN JF. PBL§12-8
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SAKSOPPLYSNINGER
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Plantittel: Detaljregulering for Espenesbogen
Plantype: Detaljregulering
Saksnummer hos kommunen: 2020/694
Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen
Planid: 5420 2020001

HENSIKTEN MED PLANEN

Dyrøy kommune ønsker å revidere eksisterende reguleringsplan for Espenesbogen industriområde.
Området ble regulert på 80-tallet, og det ønskes å utvide og revidere reguleringsplanen i tråd med
overordnet plan. Det ble i 2019 bevilget midler fra Fylkeskommunen til fylling i sjø i industriområdet.
Kommunen har 3 år på å gjennomføre prosjektet, men det forutsetter at området er regulert. Området
skal reguleres til industrihavn med for eksempel fiskemottak, videre er det tenkt å legge til rette for
flytebrygge/betongmolo i området som i dag er regulert til småbåthavn.
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PLANOMRÅDET

Figur 1: Planavgrensning angitt med rød strek

4

PLANSTATUS FOR REGULERINGSOMRÅDET

4.1. Kystplan II Midt- og Sør-Troms
Kystplan II Midt- og Sør-Troms, vedtatt i 2019 inngår i deler av planområdet. Arealene er avsatt til
kombinerte formål -NFFF og ferdsel- VFE.
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Figur 2: Utsnitt fra Kystplan II Midt- og Sør-Troms

4.2. Kommuneplanens arealdel
Gjeldende kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune ble revidert i oktober 2019. Området er
avsatt til næring (BN1), bebyggelse og anlegg (BA2) og område hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt
skal gjelde. Både BA2 og BN1 har krav om detaljreguleringsplan med følgende vilkår: «Eksisterende
næringsområde innlemmes i plan». Hovedformål innenfor BA2 er næring-, fritids- og turistformål,
småbåthavn.

Figur 3: Utsnitt fra arealdelen

4.3. Reguleringsplan
Det er en eksisterende reguleringsplan innenfor planområdet. Reguleringsplanen blir erstattet av ny
detaljreguleringsplan for Espenesbogen. Gjeldende plan ble vedtatt 22.10.1987 og er regulert til
industri og trafikkområder (herunder veg, havn og småbåthavn).

4.4. Aktuelle regionale eller statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer








☐Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging
☒Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
☒Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene
☐Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
☐Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
☐Regional planbestemmelse for handel og service
☒Regional forvaltningsplan for vannregion i Troms

4.5. Samsvar med overordnet plan
☒Planforslaget vil samsvare med overordnet plan

4.6. Konsekvensutredning (KU)
☒Planinitiativet gjør rede for forslagsstillers vurdering av KU-plikten
☒Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, jf. §§ 6 og 8
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Plankonsulentens vurdering:
I henhold til forskriftens §6 b) skal reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I
alltid konsekvensutredes. 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.
Relevant punkt i vedlegg 1 ville vært pkt. 24 «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting
og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av
vedlegg II nr. 11j).»
Planlagt utbygging som planen skal tilrettelegge forskal være under 15 000m2. Tiltaket vurderes å ikke
falle inn under forskriftens §6.
I henhold til §8 skal det utarbeides KU uten planprogram for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II,
med mindre tiltaket er utredet i tidligere plan, dersom de kan få vesentlige virkninger etter §10.
Aktuelle punkter i vedlegg II, vil være pkt. 10.e) ii. «Bygging av havner og havneanlegg, herunder
fiskehavner og offshorerelaterte havner» eller 11.j) «Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke
inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.»
Tiltaket er utredet i overordnet plan, det vil dermed ikke være krav om konsekvensutredning for
tiltaket i reguleringsplanen.
Planmyndighet:
Planmyndigheten støtter plankonsulentens vurderinger av tiltaket i forhold til forskrift om
konsekvensutredninger.

5

ANTATT VIKTIGE UTREDNINGSBEHOV FOR PLANARBEIDET

-foreløpig vurdering av forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med planarbeidet

5.1. Planfaglige vurderinger
☒Naturgrunnlag (grunnforhold, geologiske ressurser, …): Hele området befinner seg under marin
grense og har områder med stor til svært stor sannsynlighet for marin leire. Løsmassene i området er
hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet, samt marin
strandavsetning, sammenhengende dekke. Det foretas ny grunnundersøkelse i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet.
☒Landbruk: Det er skog med middels og høy bonitet innenfor området. Dette er nevnt i
konsekvensutredningen i arealdelen og det vil sannsynligvis ikke være behov for å utrede tema
nærmere i planen. Beskrives i planbeskrivelsen.
☒Reindrift: Det er ingen beiteområder eller reindriftsanlegg innenfor området, men arealet er
innenfor Hjerttinden reinbeitedistrikt. Beskrives i planbeskrivelsen.
☒Landskap: utfylling og uttak av masser kan få konsekvenser for landskapet. Det utarbeides en enkel
situasjonsplan og 3D-modell av området.

5.2. Miljøfaglig vurderinger
☒Biologisk mangfold: Deler av planområdet befinner seg innenfor et nasjonalt viktig gytefelt for torsk
(Finnfjorden – Solbergfjorden). Beskrives i planbeskrivelsen.
☒Strandsone og vassdragsforvaltning: Området er innenfor 100-meters belte i Troms og Finnmark og
innenfor potensielt tilgjengelig strandsone. Beskrives i planbeskrivelsen.
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☒Forurensning: det utarbeides miljøundersøkelser i forbindelse med utfylling i sjø. Videre skal det
utarbeides en støyfaglig rapport som vedlegg til planforslaget.

5.3. Kulturlandskap og kulturminner
☐Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

5.4. Samfunnssikkerhet og beredskap
☒Risiko- og sårbarhetsanalyse (jf. PBL §4-3): ROS-analyse utarbeides som vedlegg til planen
☒Naturbasert sårbarhet: området befinner seg under marin grense med stor mulighet for marin leire.
Det utarbeides grunnundersøkelser parallelt med planarbeidet. Videre kan området være utsatt for
stormflo/havnivåstigning. Faren omtales i ROS, videre innarbeides det bestemmelser om
minimumskote for bebyggelse. Ellers er radon-faren i området ikke kartlagt. Krav om sikring av
bebyggelse mot radonstråling følger av TEK.
☐Virksomhetsbasert sårbarhet (Brann/eksplosjon, kjemikalieutslipp oa., lagringsplasser for farlige
stoffer, deponering/destruksjon av avfall og gamle fyllplasser, forurenset grunn, transport av farlig
gods, elektromagnetiske felt fra kraftledninger, FAST-registeret): ikke aktuelt
☐Infrastruktur (Vegtrafikk/transport nett, luftfart, farleder): tiltaket kan føre til noe økt trafikk, inngår
i ROS-analyse og planbeskrivelse. Ingen egen trafikkutredning.

5.5. Barn, unge, eldre og funksjonshemmedes interesser
☐Leke- og oppholdsareal: ikke aktuelt
☐Barnetråkk: ikke aktuelt
☒Områder for allmennheten (universell utforming, tilgjengelighet): beskrives i planbeskrivelsen
☐Utomhusplan: enkel situasjonsplan inngår som vedlegg i planen

5.6. Teknisk infrastruktur
☒Trafikkforhold: tiltaket kan føre til økt trafikk. Beskrives i planbeskrivelsen
☐Trafikkplan/ vegutforming: eventuelle nye avkjørsler dimensjoneres til store kjøretøy. Kaffeveien
tenkes stengt for gjennomkjøring. Det er tenkt etablert en snuplass i området hvor veien stenges. Dette
vil sikre at større kjøretøy (søppelbil, brøytebil og andre kjøretøy som skal til eksisterende boliger i
Kaffeveien) likevel kan benytte seg av Kaffeveien (fra Mohamnveien) og snu der de i dag har mulighet
til gjennomkjøring.
☒Trafikksikkerhet (Strekning skole/barnehage, lekeareal/oppholdsareal,
kollektivtilbud, nærbutikk og boligområder): beskrives i planbeskrivelsen

bussholdeplasser/

☒Vann, avløp og overvann: Eksisterende situasjon avklares og behov for nye anlegg vurderes
☒Avfallshåndtering: avklares i planbeskrivelsen

6

KART

☒Det er digitalt grunnkart for området (Euref 89).
☐Det er behov for tilleggsoppmålinger
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GJENNOMFØRING

7.1. Aktuelle rekkefølgekrav


Rekkefølgekrav for opparbeiding av snuplass ved stenging av Kaffeveien avklares i
planforslaget

7.2. Utbyggingsavtale
☐Forslagsstiller ønsker å inngå utbyggingsavtale
☐Kommunen ønsker å inngå utbyggingsavtale
☐Det skal forhandles utbyggingsavtale med kommunen parallelt med planprosessen.
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KRAV TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG MEDVIRKNING

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Varslet skal inneholde:
☒Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet.
☒Kart med avmerket planavgrensning.
☒Brev til grunneiere, berørte naboer, offentlige etater og andre berørte interesser, som orienterer
om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus, størrelse og formål.
☐Planprogram (dersom planen skal konsekvensutredes).
☒Kopi av planinitativ
☒Kopi av referat fra oppstartsmøtet skal sendes til berørte sektormyndigheter.
☒Forslagsstiller annonserer varsel om oppstart i Troms folkeblad, gjerne også på egen internettside.
☐Regionalt planforum
☐Informasjonsmøte
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KRAV TIL PLANFORSLAGET – INNHOLD OG MATERIALE
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Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
ROS-analyse
Situasjonsplan og bilder fra 3D-modell
Støyrapport

FRAMDRIFT

Aktivitet

Skissert framdrift

Planinitiativ

03.12.2020

Oppstartsmøte med kommunen

07.12.2020

Varsel om oppstart av planarbeid

08.12.2020-14.02.2021

Utarbeiding av planforslag

Uke 7-10

Planforslag behandles av planutvalget i kommunen

Uke 11

Offentlig ettersyn av planforslaget

Uke 12-Uke 18

Behandling av planutvalget

Uke 23

side 6 av

7

DYRØY - ESPENESBOGEN INDUSTRIOMRÅDE - DETALJREGULERINGSPLAN
REFERAT

Behandling i kommunestyret/ vedtak

11

Uke 24

KOMMUNENS FORELØPIGE VURDERING/ KONKLUSJON

☒Anbefaler oppstart av planarbeid.
☐Planinitiativet stoppes, jf. pbl § 12-8, 2. ledd.
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ANNET/ OPPFØLGING

Kommunen sender:



Adresseliste (grunneiere, berørte naboer og aktører, oppdrettsaktører og andre aktuelle
næringsaktører, evt andre myndigheter/interessenter som ikke framgår i planinitiativet)
Planid og saksnummer hos kommunen
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