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Forventningsnotat – kommuneplanens arealdel for Dyrøy 
 

Dyrøy kommune tok i høst opp igjen arbeidet med kommuneplanens arealdel etter ca ett års pause. WSP er 
innleid prosessleder og bistår i arbeidet med å utarbeide plandokumentene. Kommunen utarbeider sjøl 
plankart. 
 
Dyrøy kommune møtte i Planforum 4.12.2014 med sitt utkast til samfunnsplan for å få innspill både til det 
arbeidet og videre arbeid med arealdelen. 
Noen  hovedpunkter fra referatet: 
 

o Lokaliser viktige områder for de ulike sektorinteressene. 

Kartfest landbrukets kjerneområder først, hvilke områder er kompetente for 

bærekraftig og moderne landbruk og skogbruk? 

Hvilke kjerneområder har reindrifta? 

Hvilke areal er egnet for utbygging i strandsonen? 

Hvilke områder er ikke ønsket for utbygging? Natur og friluftsområder er 

viktige for hyttekommunen Dyrøy. Hvilke områder er viktige å ivareta for 

deltids- og heltidsinnbyggere? 

o Når skal samfunnsinteresser vektlegges sterkere enn LNFR-interesser? 

 

- Tenk kollektivtilbud og tjenestetilbud ved godkjenning av spredt boligbebyggelse. 

- Generelt er man mer restriktive til spredt fritidsbebyggelse enn boligbygging. 

- Mineralressurser bør ivaretas og vernes fra utbygging. 
 

Samfunnsplanen ble vedtatt juni 2015. 
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Side 3 

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

I arbeidet med arealplanen er det gjennomført nye arbeidsverksteder i forbindelse med utvikling av 

arealstrategi (vedlagt) og flere innspills-og arbeidsmøter til selve arealplanen. 

Det er lagt ved ett oversiktskart for kommunen. Dette er gjeldende arealdel med kjerneområder for landbruk 

tegnet inn med grønn omramming. Det er vedtatt at kjerneområdene skal kartfestes med hensynssone. Det 

samme gjelder for hensynssone reindrift med flyttingsleier.  

I tillegg er det lagt ved 16 utsnitt med grov inntegning av forslag og innspill til arealdelen. Her er også 

kjerneområder landbruk markert. 

Kort om tiltakene som er foreslått inn på kartene: 

Kart 1 og 2 Sørfjorden: 

 Settefiskanlegget i Sørfjorden, Akvafarm A/S foreslår området oppover langs elva som byggeområde 

for mulig utvidelse. Det har også vært drøftet mulighet for utvidelse sørover. De ønsker også å 

markere rørgata som hensynssone infrastruktur. Kan «andre sikringssoner» benyttes? Hvor stor 

andel av nedslagsfeltet for drikkevann bør tas inn som hensynssone? 

 Det er kommet innspill om hyttetomter i dette nedslagsfeltet. Det jobbes med endret lokalisering 

utenfor nedslagsfeltet.  

 I tillegg er det forslag om noe tilrettelegging for spredt fritidsbebyggelse fra innspillsmøte 15.mars -

17; her konkretisert med stiplet linje som en også ser igjen på kart 3. 

 

Kart 3 Kastnes/Faksfjord: 

 Forslag om to områder for LNFR m/spredt boligbebyggelse. Det vestre som en styrking av bygda 

rundt Kastnes ungdomshus. Og det østre som en styrning av Faksfjordbygda. 

 Samle hensynssoner for gravminner og bygdetun i ett område rundt Kastnes bygdetun.  

 Hensynssone kulturmiljø rundt Kastnes handelssted 

 Videreføre gjeldende reg.plan for boliger. 

 Kjerneområder landbruk foreslås sammenføyd, evt utvidet til å omfatte beiteområder. Dette med 

bakgrunn i økt landbruksaktivitet i området fra den tid kartet for kjerneområder landbruk ble tegnet. 

 

Kart 4 Hunstrand: 

 Fortetting med boliger på oversiden av veien. Her er det meste oppdelt med boligtomter fra før. 

 Beite? 

 

Kart 5 Bergan/Brøstad Sør 

 Ny skytebane på Evertmoen. Her er det to gjeldende reguleringsplaner. Ny leirduebane er foreslått i 

eldste planen som omkranser nyeste plan (Mørkegrønt område mm). Foreslår å videreføre begge 

planene, og legge område for leirduebane inn med bestemmelser direkte i arealdelen. 

 Gult område; Brøstad, er satt av til bebyggelse og anlegg/boligformål i gjeldende arealdel med krav 

om kommunedelplan. Området vurderes som for stort for en massiv boligutbygging. Foreslår å 

erstatte dette området med to mindre områder med LNFR m/spredt boligbebyggelse som fortetting 

av eksisterende boligstrekninger.  

 Lite område sør for hurtigbåtkaia foreslås til boligformål («anleggsområde» i dag). 

 Hurtigbåtkaia settes av med noe utvidelse for bebyggelse og anlegg. 

 Forlengelse av fortau fram til hurtigbåtkaia 

 

Kart 6 Finland Brøstadbotn: 

 Videreføre gjeldende reguleringsplaner. 



 
 

Side 3 

 Ny Gang-/ - sykkelveg som strandpromenade mellom vegen og stranda innerst i Brøstadbotn med 

kryssing til oversida av vegen ved vegkryss FV211/212 og helt fram til friluftsområde på 

Finnlandsholmen. Universelt utforma adkomst/-er fra strandpromenaden og ned til stranda. 

 Parkeringsbehov for badestranda foreslås som kantparkering med en utvidelse av vegbredden 

 LNFR m/spredt boligbebyggelse mellom de to kjerneområda for landbruk og over Brøstadbotn 

sentrum. 

 Forslag om hotellformål i det gamle steinbruddet. 

 

Kart 7 Øvre Espenes: 

 Innspill om LNFR m /spredt boligbygging i et lavbonitetsområde. 

 P-plass i tilknytning til lysløype og nærmiljøanlegg og på vegenden for vinterparkering for tur- og 

hytteutfart. 

 Område for fritidsbebyggelse i utmark 

 

Kart 8 Espenes: 

 Områder med spredt boligbebyggelse i LNFR-områder; fortetting av eksisterende områder. 

 

Kart 9 Furstrand: 

 LNFR m/spredt boligbebyggelse med tanke på bosetting i forhold til arbeidsplasser i nabokommuner, 

samtidig som nærhet til skole og sentrum er overkommelig reisetid. 

 

Kart 10 Bjørkebakken: 

 Innspill om område for fritidsbebyggelse og boliger 

 LNFR m/spredt boligbebyggelse som fortetting langs vegen. 

 

Kart 11 Espejord 

 Forsterkning av tilrettelegging for fritidsbebyggelse med utvidelse av de to regulerte hytteområdene.  

 Legitimering av kaia som er tatt i bruk til camping-plass 

 Områder med spredt boligbebyggelse i LNFR-områder; fortetting av eksisterende områder rundt 

grendehus. 

 

Kart 11 og 12 Espejord /Langhamn 

 Områder med spredt boligbebyggelse i LNFR-områder; fortetting av eksisterende områder. 

 Minske byggeområde i gjeldene arealplan i Langhamn i tråd med kjerneområder landbruk. 

 

Kart 12 Langhamn: 

 Områder med spredt boligbebyggelse i LNFR-områder; fortetting av eksisterende områder i 

nærheten av kirka. 

 

Kart 13 Lia - Dyrøyhamn: 

 Områder med spredt boligbebyggelse i LNFR-områder; fortetting av eksisterende områder i 

tilknytning til Dyrøyhamn og grendehus. 

 

Kart 14 Mikkelbostad /Hagenes 

 Område for reiseliv ; eksisterende formål 

 Hensynssone kulturmiljø rundt krigsminner/fort 

 

Kart 15 Vinje/Berg: 

 Hensynssone kulturmiljø kulturlandskap på Berg 

 

Kart 16 Skøvatn 

 Innspill om hytteområde med inntil 16 nye hytter 


