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SAMMENDRAG 
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.

1. BAKGRUNN
Espenesbogen industriområde ble vedtatt utbygd i 1985. Anlegget består i dag av omrammingsmolo 
(40 m), dypvannsindustrikai (45 m) samt opparbeidede næringsarealer (ca. 1, 5 daa) i tilknytning til 
kaia. Samlet regulert næringsareal er ca. 65 daa. Aktiviteten på området har de siste årene vært 
beskjedne, først og fremst knyttet til Salaks AS sin aktivitet og diverse båtanløp.

VOX Omstillingsprogrammet i Dyrøy vedtok, i mai 2018, å gjennomføre en forstudie for videreutvikling 
av Espenes industriområde. Utredningen ble gjennomført av Senja Næringshage og ble presentert i 
august 2018. Utredningen peker bl.a. på at området har en ideell beliggenhet i forhold til den 
aktiviteten som havbruksnæringen har i området, samt den sjøgående trafikken i leia utenfor. Særlig 
vil behovet på land knyttet til leverandørtjenester til havbruksnæringen ha et betydelig potensial, men 
også havbruksaktører har signalisert behov for areal for anlegg og ulike former for aktivitet. 
Rapportens konklusjon bygger bl.a. på kartlegging som er gjort mot de etablerte aktørene i 
havbruksnæringa i regionen. En av anbefalingene i rapporten er at industriområdet bør utvides, både 
ved utsprenging av arealer på land og ved utfylling i sjø mot nord. Det vil være et tiltak for å gjøre 
området tilstrekkelig attraktivt for større etableringer.

2. FORMÅL 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.
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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.

3. PLANOMRÅDET OG OM PLANARBEIDET FÅR VIRKNINGER 
UTENFOR PLANOMRÅDET

3.1. Planområdet
Espenesbogen befinner seg nord i Dyrøy kommune, i Solbergfjorden.

Figur 1: Lokalisering av planområdet
 

Figur 2: Flyfoto av planområdet
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Figur 3: Bilde av området (kilde: Folkebladet, 2018)

3.2. Bebyggelse og anlegg
Det er flere bygninger innenfor planområdet. Det er naust, fritidsbebyggelse, et industribygg med kai, 
samt et nedlagt mellager med betongkai og rester av en gammel trekai innenfor planområdet.

3.3. Samferdsel
Kaffeveien går i dag gjennom området. Dette er en kommunal vei. 

4. PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK
Dyrøy kommune ønsker å revidere eksisterende reguleringsplan for Espenesbogen industriområde. 
Det ønskes å utvide og revidere eksisterende reguleringsplanen i tråd med overordnet plan. 

Området skal reguleres til industri; det tenkes å legge til rette for blant annet fiskemottak og 
installasjon av flytebrygge/betongmolo i området som i dag er regulert til småbåthavn. Det tenkes fylt 
ut nord/nord-øst for dagens anlegg (Figur 4), samt noe utfylling mellom mellageret og dagens kai (Figur 
5).

Det er en eksisterende fritidsbolig i planområdet som må tas hensyn til. 

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.
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Figur 4: Illustrasjon - det ønskes å fylle ut til venstre for det hvite bygget (kilde: Dyrøy kommune)

Figur 5: Skisse - det ønskes å fylle ut mellom eksisterende kai og mellageret (rød skravering)

5. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER
Utbyggingsvolum og byggehøyder på ny bebyggelse og anlegg tilpasses eksisterende bebyggelse i 
området.

6. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET
Ny bebyggelse og anlegg vil tilpasses eksisterende bebyggelse og landskap.
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7. TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASNING TIL, LANDSKAP OG 
OMGIVELSER

Ny bebyggelse vil tilpasses terrenget. Uttak av masser til fylling kan få konsekvenser for landskapet.

8. FORHOLD TIL ØVRIGE PLANER

8.1. 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 6: Utsnitt fra arealdelen
Området er blitt konsekvensutredet i overordnet plan:
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Figur 7: Utsnitt konsekvensutredning i arealdelen

8.2. Gjeldende reguleringsplaner
Det er en eksisterende reguleringsplan innenfor planområdet, denne planen skal revideres. Planen ble 
vedtatt 22.10.1987 og er regulert til industri og trafikkområder (herunder veg, havn og småbåthavn).



NOTAT

side 8 av 12

Figur 8: Gjeldende plan innenfor ny planavgrensning

Figur 9: Gjeldende reguleringsplankart
Dersom man sammenstiller de gjeldende planene, er området avsatt til følgende formål per dags 
dato:

Figur 10: Sammenstilling av gjeldende arealplan og reguleringsplan

8.3. Pågående planarbeid
Det er ingen pågående planarbeid ved planområdet.
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9. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET

9.1. Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

9.2. Reindrift
Det er ingen beiteområder eller reindriftsanlegg innenfor området, men arealet er innenfor 
Hjerttinden reinbeitedistrikt.

9.3. Naturmangfold
Deler av planområdet befinner seg innenfor et nasjonalt viktig gytefelt for torsk (Finnfjorden – 
Solbergfjorden) (kilde: Miljødirektoratet/Fiskeridirektoratet).

Figur 11: Gytefelt for torsk (kilde:Miljødirektoratet)
Det er ellers ikke registrert arter av nasjonal forvaltnings interesse i eller i umiddelbar nærhet til 
planområdet. Det er i midlertidig registrert ansvarsarter under 2 km fra planområdet.

9.4. Jordbruk
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.

Figur 12: Utsnitt fra skograpport for planområdet (kilde: Nibio)

9.5. Friluftsliv
Området er innenfor 100-meters belte i Troms og Finnmark og innenfor potensielt tilgjengelig 
strandsone.

9.6. Støy 
Støy fra ny industri skal utredes i planarbeidet.
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10. SAMFUNSSIKKERHET OG ROS (RISIKO- OG SÅRBARHET)

10.1. Fareområder 

10.1.1. Flom og skred
Området er ikke innenfor aktsomhetsområder for jord- og flomskred eller snøskred og steinsprang.

10.1.2. Stormflo
Deler av området kan være utsatt for stormflo/havnivåstigning. Faren omtales i ROS, videre 
innarbeides det bestemmelser om minimumskote for bebyggelse.

Figur 13: Stormflo i området (kilde: NVE/sehavnivå)

10.1.3. Radon
Radon-faren i området er ikke kartlagt. Krav om sikring av bebyggelse mot radonstråling følger av TEK.

10.1.4. Marin leire
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.

Figur 14: Stor til svært stor mulighet for marin leire innenfor området (kilde: NGU)
Det ble i 1986 utarbeidet grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for området. 
Undersøkelsene er begrenset til å dekke allerede i utfylt område og ikke noe ut over det. Med bakgrunn 
i gjennomgang av undersøkelsen som ble gjort i 1986 anbefales det å gjennomføre grunnundersøkelser 
i det nye utfyllingsområdet som grunnlag for prosjektering. 
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10.1.5. Forurensning
Det er ikke blitt gjort miljøundersøkelser i forbindelse med tidligere utfylling av området. Dette bør 
dermed utarbeides i forbindelse med ny utfylling.

11. BERØRTE OFFENTLIGE ORGANER OG ANDRE INTERESSERTE SOM 
SKAL VARSLES OM PLANOPPSTART

 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 Troms og Finnmark fylkeskommune
 Fiskeridirektoratet
 NVE
 Sametinget
 Mattilsynet
 Kystverket
 Universitetsmuseet v/marinarkeolog
 Hjerttinden reinbeitedistrikt

12. PROSESSER FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING FRA BERØRTE 
FAGMYNDIGHETER, GRUNNEIERE, FESTERE, NABOER OG ANDRE 
BERØRTE

Jf. plan- og bygningsloven § 5-1 skal det tilrettelegges for aktiv medvirkning i planleggingen. Det er ikke 
vurdert som nødvendig med ekstra tilrettelegging for medvirkning i dette planarbeidet utover det som 
er normal prosedyre for reguleringsplaner i Dyrøy kommune.

13. VURDERINGEN AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER (KU), OG HVORDAN KRAVENE I 
TILFELLE VIL KUNNE BLI IVARETATT

Det er i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) beskrevet hvilke tiltak som skal 
konsekvensutredes.

13.1. Vurdering i forhold til §6 – Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding

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 for skal være under 15 000m2. Tiltaket vurderes å ikke 
falle inn under forskriftens §6.
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13.2. Vurdering i forhold til §7 - Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal 
konsekvensutredes, men ikke ha melding

Planen berører ikke tiltak som skal behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven. Planen er ikke etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg 
I og II og som vedtas av et departement. Tiltaket faller derfor ikke inn under forskriftens § 7.

13.3. Vurdering i forhold til §8 - Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn

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.


