
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 08.02.2017 

Tidspunkt: 10:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 

 

 

 

-�1�-



Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 1/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 2/17 Referatsaker   

RS 1/17 46/53 - Svar på søknad om bruksendring Kaffeveien 120  2016/561 

RS 2/17 17/9 - Oversendelse av klagesak, Gunn Marit Iversen og 

Kastneshamn Jæger- og Fiskecamp 

 2015/542 

RS 3/17 3/13 Svar på søknad om tillatelse til tiltak  2016/746 

RS 4/17 25/3 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - hytter og 

sjøbod 

 2016/78 

RS 5/17 12/3,11 - Svar  på søknad om tillatelse til tiltak - 

Rammetillatelse Høydebasseng 

 2016/478 

RS 6/17 17/9 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse 

mudring/dumping, flytebrygge, vei, parkering og 

servicehus 

 2016/650 

RS 7/17 12/3, 11 - Foreløpig svar på søknad om 

igangsettingstillatelse 

 2016/478 

RS 8/17 1/1 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - 

rammetillatelse - Sjøbuer 

 2016/618 

RS 9/17 17/9 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-

område, 100-metersbeltet mot sjøen og kystsoneplanen 

 2016/650 

RS 10/17 17/9 - Svar på søknad om rammetillatelse for 

Servicebygg, vei,parkering og flytebrygge. 

 2016/650 

PS 3/17 9/14 - Behandling av søknad om bruksendring, ventilhus 

ved Sætervatnet 

 2014/255 

PS 4/17 46/53 - Behandling av klage på administrativt vedtak - 

søknad om bruksendring 

 2016/561 

PS 5/17 2/5 - Behandling av klage på vedtak vedrørende søknad 

om deling av eiendom til fritidsbruk 

 2016/150 

PS 6/17 Hovedreglement for styrer, råd og utvalg  2016/670 

PS 7/17 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune  2016/671 

 

 

 

 

ordfører/utvalgsleder 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 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 

 

 

 

 Arvid Kjartan Vangen 

Grevlingvegen 66 

9017  Tromsø 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2016/561 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

 

 

18.11.2016 

 

         DELEGERT VEDTAK 
 

46/53 - Svar på søknad om bruksendring Kaffeveien 120 

Vi viser til deres søknad av 28.09.2016 om bruksendring for bolig på gnr 46 bnr 53 fra type 162 

«Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig» til type 161 «Hytte, sommerhus ol. fritidsbygg». 

 

 

Eiendommen ligger i en del av kommunen som er regulert til LNF-S1-område hvor følgende 

bestemmelser er gjeldende: 

«Arealer av vesentlig betydning for landbruks-, reindrifts-, vilt- og/eller friluftsinteresser. 

Innenfor disse områdene kan spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse samt fradeling tillates 

når dette ikke kommer i konflikt med sektorinteressene. For utbygging som innebærer at det 

oppstår mer enn 3 boliger/fritidshus, kreves det bebyggelsesplan.» 

 

Området hvor eiendommen 46/53 ligger er preget av spredte bolig- og landbrukseiendommer.   

 

Vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl) §20-6 avslås søknad om bruksendring fra 

«Helårsbolig benyttes som fritidshus» til «Hytter, sommerhus o.l. fritidsbygg».  

Avslaget begrunnes med at søknaden er i strid med fastsatt arealbruk i kommunedelplanen, og at 

det ikke er ønskelig å gi dispensasjon fra bestemmelsene. 

 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B4 Søknad bruksendring 1 Kr. 542,- 

   

   

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 542,- 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages. 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 den som har truffet vedtaket, 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 fram. 
 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

SKATT NORD Postboks 6310 9293 TROMSØ 

Frøydis Vangen Kjøs Kongsvegen 830 2340 Løten 

Synnøve Adelaide Willard Håkonshellaberget 22 5174 Mathopen 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
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 FYLKESMANNEN I TROMS 

Postboks 6105 

9291  TROMSØ 

 

Att. Camilla Jacobsen 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

2016/7221 - 3 

2015/542 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

L42 

 

12.12.2016 

 

 

17/9 - Oversendelse av klagesak, Gunn Marit Iversen og Kastneshamn Jæger- 

og Fiskecamp 

 

Det vises til klage fra grunneier av gnr/bnr 17/14, Gunn Marit Iversen, som er nabo til 

eiendommen gnr/bnr 17/9 i Kastneshamn, Dyrøy.   

 

Klagen fra Iversen ble tatt opp til behandling i plan- og naturutvalget 23.11.2016, hvor utvalget 

vedtok følgende: 

 

Saksprotokoll i Plan- og Naturutvalget 23.11.2016: 

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak i plan- og Naturutvalget 23.11.2016: 

Klagen fra eier av naboeiendom 17/14, Gunn Marit Iversen, tas ikke til følge. 

 

 

 

Historikk og redegjørelse i saken: 

Kastneshamn Jæger- og Fiskecamp v/Trond Jægers selskap Jæger Produkter AS startet i 

november 2015 en prosess for å søke tillatelse for oppføring av et omsorgssenter i Kastneshamn. 

Senteret skulle da bygges opp med modulbrakker som Jæger hadde ervervet.   

Prosjektet ble etter hvert endret til fiskecamp med små utleieenheter plassert på Jægers eiendom 

gnr/bnr 17/9.  

 

Etter kommunikasjon og møter mellom tiltakshaver og Dyrøy kommunes administrasjon ble det 

søkt om omdisponering av et begrenset areal for plassering av disse enhetene. Arealet det ble 

søkt om omdisponering på fremkommer i Dyrøy kommunes høringsbrev av 26.04.16 (vedlegg 

16). Dette området er i den vestlige delen av 17/9, og grenser mot FV 211 og naboeiendommen 

17/14 i tillegg til omkringliggende areal på Jægers eiendommer 17/9 og 17/32. Teigen som 

tilhører 17/9 mellom FV211 og sjøen inngår også i søknaden om omdisponering. 

 

Til nabovarslingen i forkant av denne behandlingen ble det også sendt situasjonsplan for å 

synliggjøre plassering av tiltaket med bygninger, veier, parkeringsplasser, adkomst o.l. (vedlegg 

7.3 hvor tiltaket er inntegnet med grønn farge).  
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Her hadde to naboer merknader til varselet. Den ene merknaden var fra Rita og Erling Bjørnås 

og omhandlet plassering av mudringsmasser (vedlegg 16.5) mens den andre merknaden var fra 

Gunn Marit Iversen og omhandlet flere forhold (vedlegg 13.1 og 16.6). Begge merknadene er 

kommentert av ansvarlig søker Plan-Evo AS (vedlegg 15.1 og 16.7). 

Behandling av omdisponering ble gjort av Plan- og naturutvalget i møte 01.06.16 hvor det ble 

godkjent omdisponering etter jordloven og gitt dispensasjon fra formål LNF i kommuneplanens 

arealdel (vedlegg 26). 

 

Parallelt med søknad om omdisponering og dispensasjon ble det søkt om Rammetillatelse 

(vedlegg 14.2) for prosjektet. Etter at søknad om omdisponering og dispensasjon var behandlet i 

Plan- og naturutvalget ble det sendt inn søknad om igangsettingstillatelse for grunnarbeidene 

(vedlegg 32.2 – 32.10). Til sistnevnte søknad ble det sendt med en endret utgave av 

situasjonsplanen (vedlegg 32.10 med blå farge) som viser at det mellom Iversens eiendom og 

nedover mot krysset var gjort en reduksjon av antall bygninger (fra 6 til 5) og plassering av disse 

i forhold til den situasjonsplanen som var vedlagt søknad om omdisponering og dispensasjon.  

 

Søknad om Rammetillatelse og Igangsettingstillatelse for grunnarbeider ble innvilget 29.06.16 

(vedlegg 34.1 og 35.1).  

 

I august 2016 søkte tiltakshaver via ansvarlig søker Plan-Evo AS om Igangsettingstillatelse 

(IG2) for arbeidene over grunnen (se vedlegg 36.1 – 36.6). I denne forbindelse ble det fra Dyrøy 

kommunes administrasjon bedt om tegninger for de forskjellige bygningene (vedlegg 38.1).  

I samtale med Plan-Evo AS v/Bård Hammarstrøm ble det opplyst at disse tegningene skulle 

tiltakshaver Trond Jæger selv sende til nabo Gunn Marit Iversen.  

Disse tegningene ble oversendt hit 16.09.16 (vedlegg 40.1 – 40.5) og i målsatte utgaver 19.09.16 

(vedlegg 42.1 – 42.4). Av vedlegg 40.5 ser man at det er gjort en endring i forhold til 

situasjonsplanen som ble behandlet og godkjent ved Igangsettingstillatelse for grunnarbeider. 

Endringen omhandler ett bygg mellom Iversens eiendom og Jægers eiendom 17/32 hvor bygget 

er endret fra sjøbod type 3 til sjøbod type 2. Dette gjør imidlertid at grunnflaten er uendret, og 

slik sett har ikke endringen noen praktisk betydning for behandling av IG2. 

Disse ble framlagt for Plan- og naturutvalget i møte 22.09.16 sammen med behandling av 

igangsettingstillatelse 2 for prosjektet. Her er det også tegninger av bygningene nevnt. 

Plan- og naturutvalget ga i møtet igangsettingstillatelse for omsøkte arbeider over grunnen, og 

melding om dette vedtaket ble sendt til tiltakshaver, ansvarlig søker og nabo Gunn Marit Iversen 

(se vedlegg 44.1). 

 

Nabo Gunn Marit Iversen sendte brev til Dyrøy kommune 06.10.16 (vedlegg 45.1) hvor hun 

opplyste at hun ikke hadde fått tegning på plassering og bygging av Kastneshamn Jæger- og 

Fiskecamp. I forkant av dette brevet ringte hun til kommunen v/saksbehandler og opplyste om at 

hun ikke hadde mottatt tegninger for bygningene.  Hun ba i nevnte brev om at det skulle gis 

byggestans til hun hadde fått tegningene. Tegningene med situasjonsplan ble oversendt 14.10.16 

(vedlegg 46.1 – 46.5). 

 

I brev av 19.10.16 (vedlegg 47.1) klager Gunn Marit Iversen på Plan- og naturutvalgets vedtak 

om igangsettingstillatelse 2 for Kastneshamn Jæger- og Fiskecamp. I klagebrevet til kommunen 

fremkommer det at bygging over grunnen var igangsatt allerede 24.08.16.  Dette var også nevnt i 

samtale mellom Iversen og saksbehandler i forkant av Iversens etterlysning av tegninger. 

I klagebrevet ber Iversen igjen om byggestans for prosjektet. Hensikten med ønsket er at de vil 

ha gjennomgang av plassering av sjøbodene i forhold til tegning, samt at det hevdes at sjøbodene 

blir for høye. Iversen hevder i brevet at det står på plantegningene at sjøbodene skal være 1 ½ 

etasjer høye mens hun utfra målinger konkluderer med at de er høyere enn 1 ½ etasje.   

Iversen klager også på plassering av parkeringsplassene 6 og 7 siden disse anlegges i nærheten 

av hennes eiendom. 
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Iversen har sendt kopi av dette brevet til Troms Fylkeskommune, som har videresendt det til 

Fylkesmannen.  Herfra har Dyrøy kommune fått klagen oversendt et klagebrev til behandling. 

Det registreres at dette klagebrevet ikke er likt klagebrevet som er sendt til kommunen, men 

innhold er likelydende. 

 

Iversens klagebrev til kommunen ble tatt opp til behandling i Plan- og naturutvalget 23.11.16 

(vedlegg 50.1 – 50.5). Her vedtok utvalget at Iversens klage ikke skulle tas til følge, og saken 

sendes derfor videre til Fylkesmannen i Troms for endelig behandling. Melding om vedtaket ble 

sendt til Iversen 07.12.16 (vedlegg 51.1) med kopi til tiltakshaver Jæger Adventure Camp og 

ansvarlig søker Plan-Evo AS. 

 

 

 

Dyrøy kommunes kommentar til klagen: 

Dyrøy kommune finner det beklagelig at plan- og fasadetegninger for de forskjellige sjøbodene 

forelå så sent i prosessen. Det hadde vært enklere å visualisere prosjektet dersom disse hadde 

fulgt saken ved behandling av Igangsettingstillatelse grunnarbeider (IG1) i juni 2016.  Imidlertid 

mener kommunen at situasjonsplaner som har vært forelagt gir et oversiktlig og greit bilde av 

hvordan de forskjellige elementene i tiltaket skulle plasseres i terrenget.  

Benevnelse av en bygning som 1 ½ etasje henviser til at det ikke har to fulle etasjer, og da gjerne 

utformet med et hovedplan og et loftplan. Slik er sjøbod 1 og 2 utformet. Sjøbod 3 er i to etasjer, 

denne typen plasseres mellom Iversens eiendom og driftsbygningen på 17/9, og tar slik sett ikke 

noe utsikt mot sjøen. 

De to utgavene av situasjonsplaner (grønn og blå) viser også hvilke endringer som ble gjort 

underveis i prosessen mht. omfang og plassering av bygninger. Som nevnt anses endringen fra 

opprinnelig plan til endelig plan som ei bedring i forhold til tap av utsikt for naboer. 

At tiltakshaver igangsatte arbeidene over grunnarbeid før det var søkt om igangsettingstillatelse 

(IG2) for dette kan også anses som beklagelig og som ei forskuttering av tillatelse.  Imidlertid er 

det slik at IG2 følger naturlig etter IG1, og i IG2 er det ikke gjort noen endring av antall 

bygninger i tiltaket. At den ene bygningen som er plassert i Iversens utsiktsområde får redusert 

volum anses som positivt for nabo. 

 

Dersom det er uklarheter i redegjørelsen ber vi om snarlig tilbakemelding fra dere. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Fjellberg                                Kjell-Rune Marthinsen 

Enhetsleder teknisk                       rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Vedlegg 1-1 til 5-7 

2 Vedlegg 5-8 til delvis 16-4 

3 Vedlegg delvis 16-4 til 32-7 

4 Vedlegg 32-8 til 46-4 

5 Vedlegg 46-5 til 51-1 

6 Vedlegg 7-3 og 32-10 
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Ekstern kopi til: 

Gunn Marit Iversen Fagernesskrenten 3 8514 Narvik 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1 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 
 

 
Kjell-Jostein Lillegård 

Espenesveien 18 

9311  Brøstadbotn 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2016/746 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  3/13 19.01.2017 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2016/746 

 

Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av 26.06.95 – sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte 23.06.03 – sak 18/03. 

Tillatelse til tiltak i ett trinn - 3/13, Espenesveien 18, 9311 Brøstadbotn 

 

Delegasjonssak:  

 

 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om tillatelse til tiltak – bygging av Kårbolig med tilhørende 

garasje - med tegninger, kart og beskrivelser mottatt 22.12.2016, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  

 

 

Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsretter som angitt under avsnittet «Ansvar og 

kontroll». 

 

Tiltaket gjelder kårbolig på gnr. 3 bnr. 13, og er med det ihht formål i planen. Sammen med kårboligen 

søkes det tillatelse til å bygge garasje-/redskapsdel, noe som også er ihht. formål i plan. 

 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

 Før brukstillatelse kan gis, må avkjørsel, veg og hovedledning for vann- og avløpsanlegg være 

opparbeidet og godkjent, jf pbl § 18-1. 

 

 

Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 

regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. 

 

 

Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. 

Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. 
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Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 

 

Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde 

Kjell-Jostein Lillegård     L SØK/1/bygning 

Kjell-Jostein Lillegård     L UTF/1/tømrerarbeider, mur- og betongarbeider, 

radonsperre 

Norgeshus AS     S PRO/1/bygning/våtrom/radonsperre 

Johansen Rør AS     S PRO/UTF/1/Innvendig vann- og avløpsnett 

Vidar Karlsen     S UTF/1/Grunnarbeider 

 

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

 

Søknaden 

Det søkes om bygging av bygning med delt funksjon. Den største delen av bygget inneholder garasje-

/redskapsdel til eiendommen mens resterende inneholder leilighet som skal fungere som kårbolig. 

Bruksareal for de to delene er hhv 100,7 m² og 67,5 m². 

 

Saksgang/historikk 

Søknaden er fremmet som ordinær byggesøknad, og tiltaket er ihht. bestemmelsene i kommunens 

arealplan. 

 

Naboforhold og andres kommentarer 

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. Ingen 

merknader er registrert i saken. 

 

Uttalelse fra andre myndigheter 

Ingen uttalelser. 

 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel, hvor formålet er satt som LNF. I og med at omsøkte 

tiltak er kårbolig på eksisterende gård, og bygget ikke søkes fradelt på egen tomt, anses tiltaket å være 

ihht. formål i planen. 

 

Veg og atkomst  

Adkomst til gården er via avkjørsel fra FV 211. Her har Statens Vegvesen gitt tillatelse til utvidet bruk av 

avkjørselen. 

 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

På eiendommen. 

 

Visuell utforming 

Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 

forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf plan- og bygningsloven § 

29-2. 
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Beliggenhet og høydeplassering 

Tiltaket godkjennes som omsøkt, jf pbl § 29-4 tredje ledd. 

Høydeplasseringen godkjennes til sokkelhøyde kote 34, jf pbl § 29-4 første ledd. 

 

Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For plassering 

gjelder toleransegrenser for områdetype 2, jf standarden ”Plassering og beliggenhetskontroll”. 

 

Tiltakets plassering skal koordinatberegnes, før utsetting av hushjørner på tomta. 

 

Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest, jf pbl § 21-10. 

 

Sikkerhet mot fare 

Ingen fare registrert. 

 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ingen registrert på eiendommen eller i nær tilknytning til den. 

 

Vann- og avløp 

Bygget tilkobles kommunalt vannanlegg.  

 

Det søkes om utvidet bruk av eksisterende avløpsanlegg på eiendommen. Dette ble anlagt i 2007, og er 

bygd med 3-kammers slamavskiller på 4 m³ med etterfølgende infiltrasjon i grunnen.  Dette anlegget 

godkjennes med følgende vilkår: 

Dersom samlet bruk på eksisterende anlegg utløser behov for hyppigere tømming enn det som er forutsatt 

ved beregning av kommunale avgifter (tømming hvert 2.år) skal abonnenten selv bekoste slik ekstra 

tømming. 

 

Dispensasjon 

Tiltaket er ihht. formål i plan, og det kreves derfor ingen dispensasjon. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL     1 Kr. 1.400,- 

B5 Ansvarsretter, lokal godkjenning     1 Kr.    747,- 

B5 Ansvarsretter, sentral godkjenning     3 Kr.    561,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 2.708,- 

  

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 

10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 

med morarenteloven fra forfallsdato.  

 

Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

           

Geir Fjellberg Kjell-Rune Marthinsen 

enhetsleder teknisk rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

Irina Pattaeva Espenesveien 18 9311 Brøstadbotn 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Orientering om klageadgang 
 

Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

 

Klagefrist 

Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen 

er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, 

Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 

 

Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket 

kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf 

forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli 

avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 

 

Klagens innhold og form 

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, 

og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle 

andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 

 

Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 

Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få 

utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 

 

Innsyn i saksdokumentene 

Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i 

saken. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1 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 
 

 

Ragnar Lerkendal 

Mikkelbostadveien 260 
9311  Brøstadbotn 

 
 

 

 

Delegert vedtak 

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

 2016/78 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  L42 19.12.2016 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2016/78 

 

Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av 26.06.95 – sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte 23.06.03 

– sak 18/03. 

Tillatelse til tiltak i ett trinn – oppføring av 2 hytter og 
sjøbod/driftsbygg, gnr/bnr 25/3, Mikkelbostadveien 260. 

 

Delegasjonssak:  
 

 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om oppføring av to hytter og en 
sjøbod/driftsbygg med tegninger, kart og beskrivelser mottatt 06.03.2016 med 
komplettering 14.12.2016, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  

 
Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under 

avsnittet «Ansvar og kontroll». 
 
Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra kommunens arealplan, jf pbl § 11-6 

(rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) og jf § 19-2 (dispensasjonsvedtaket). 
 

Nabomerknader er ikke innkommet. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 
 Før brukstillatelse kan gis, må avkjørsel, veg og hovedledning for vann- og 

avløpsanlegg være opparbeidet, jf pbl § 18-1. 
 
Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med 

gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av 
tillatelsen. 

 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være 
tilstede på byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av 

kommunen før de kan gjennomføres. 
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Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 

 

Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde 

Ragnar Lerkendal     L SØK/PRO/UTF/1/Bygning 

Nordhaug Maskin AS     S UTF/1/Grunnarbeider, utv. vann- og 

avløpsanlegg 

Svendsen Rør AS     S UTF/1/Sanitære installasjoner 

Ragnar Lerkendal     L UTF/1/Betongarbeider, pipe- og ildsted 

   

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

Søknaden 

Søknaden omhandler oppføring av to hytter og en sjøbod/driftsbygg. 
 

Saksgang/historikk 

Det ble først søkt om omdisponering etter Jordlova, noe som ble innvilget av Plan- 
og naturutvalget 13.07.2016.  

 

Naboforhold og andres kommentarer 

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 21-3. Ingen merknader er registrert i saken. 
 

 

Uttalelse fra andre myndigheter 

Det er ikke kommet merknader fra noen av sektormyndighetene i forbindelse med 

høring av dispensasjonssaken. 
 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel, hvor området er definert som 
LNF-S1-område.  Dette området er definert som: «Arealer av vesentlig betydning 

for landbruks-, reindrifts-, vilt og friluftsinteresser.  Innenfor disse områdene kan 
spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse samt fradeling tillates når dette ikke 

kommer i konflikt med sektorinteressene.  For utbygging som innebærer at det 
oppstår mer enn 3 boliger/fritidshus, kreves det bebyggelsesplan.» 
 

 

Veg og atkomst  

Som adkomst benyttes eksisterende vei inn på eiendommen, og det opparbeides 
tilførsellsvei til hver hytte etter eksisterende jordvei.  
 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

Utenfor hver hytte anlegges det tilstrekkelig parkeringsareal.  
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Visuell utforming 

Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle 
kvaliteter både i seg selv og i forhold tildets funksjon og dets bygde og naturlige 

omgivelser og plassering, jf plan- og bygningsloven § 29-2. 
 

Beliggenhet og høydeplassering 

Tiltakets plassering godkjennes som omsøkt, jf pbl § 29-4 tredje ledd. 
 

Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente 
tegninger. For plassering gjelder toleransegrenser for områdetype 3, jf standarden 
”Plassering og beliggenhetskontroll”. 

 
Tiltakets plassering skal koordinatberegnes, før utsetting av hushjørner på tomta. 

 
Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest, jf pbl § 21-10. 

 

Sikkerhet mot fare 

Ingen fare registrert. 
 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

I følge natur base berøres ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, 
utvalgte naturtyper eller verneområder av søknaden. Det er registrert Naturtype 

gråor-heggeskog i lia sør for tiltaket. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak 
ikke forringe naturmangfoldet. 
 

Vann- og avløp 

Vann til tiltaket løses gjennom eksisterende tilførsel til eiendommen.  Avløp 

etableres med felles slamavskiller, plassert ved sjøbod/driftsbygg. 
Dimensjonerende størrelse settes til 7 m³ siden utleiehytter i denne størrelse må 
forutsettes å ha hyppigere bruk enn normale fritidsboliger. 

 

Dispensasjon 

Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 

vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom 
en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å 
fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og 

beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. Det 

vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
 

Det er søkt om dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel.  
 

Plan- og bygningsmyndighetene finner at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-2 er 
oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. 
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Oppsummering og konklusjon 

 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL     1 Kr. 3.737,- 

B5 Ansvarsretter, lokal godkjenning     1 Kr.    747,- 

B5 Ansvarsretter, sentral godkjenning     2 Kr.    374,- 

D3 Dispensasjon kommuneplanens arealdel     1 Kr.    934,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 5.792,- 

  

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling 
kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i 

tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

           
Geir Fjellberg Kjell-Rune Marthinsen 

enhetsleder teknisk rådgiver teknisk 
 

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
 

Orientering om klageadgang 
 

Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 
og 29. 

 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det 

er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal 
sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 

 
Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes 
det oppgitt når vedtaket kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få 

forlenget klagefristen ved forespørsel, jf forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen 
blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli avvist. Du bør derfor 

opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 
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Klagens innhold og form 

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer 
som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen, jf 

forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som 
kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 
 

Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 
Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang 

til å søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller 
klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 
 

Innsyn i saksdokumentene 
Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til 

å se dokumentene i saken. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 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 

 

 

 

 «MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

«REF» 

2016/478 

Kjell-Rune Marthinsen 

485 00 826 

12/3 

 

20.12.2016 

 

 

12/3,11 - Svar  på søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse 

Høydebasseng for Dyrøy kommune 

 

Det vises til søknad av 08.08.2016 om tillatelse til tiltak – Rammetillatelse – for bygging av 

Høydebasseng på gnr 12 bnr 3 og 11 i Dyrøy kommune. 

 

Søknadens innhold:  

o Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon 

o Opplysninger gitt i nabovarsel 

o Kvitteringsliste for nabovarsel 

o Oversiktskart for høydebasseng Evertmoen 

o Plan og profil, vannledning og ventilkammer for høydebasseng 

o Situasjonsplan / ledningsplan høydebasseng og ventilkammer 

o Erklæring om ansvarsrett PRO og SØK – Sweco Norge AS, Narvik 

o Samsvarserklæring 

o Gjennomføringsplan 

o Bekreftelse / redegjørelse for grunnavståelse 

 

o I tillegg er det ettersendt erklæring om ansvarsrett for Moldskred AS – dimensjonering av 

bunnplate/sokkel/vegg for høydebassenget. 

 

Tiltakets samlede grunnflate oppgis i søknaden til 380 m², næringsgruppekode E. Bygningstype 

for høydebassenget settes til kode 216 – Bygning for vannforsyning. I søknaden opplyses det at 

adkomst til tiltaket skal skje på privat veg. 

 

 

Dispensasjonsbehandling: 

Siden tiltaket plasseres i LNF-område har byggesaken vært sendt på høring til 

sektormyndighetene. Søknad om dispensasjon ble mottatt her 25.08.2016.   

 

Her har Statens Vegvesen gitt uttalelse (følger vedlagt).  Troms Fylkeskommune v/kulturetaten 

har ingen merknader til saken.  Øvrige sektormyndigheter har ikke sendt uttalelse eller 

merknader. 
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Vedtak: 
Dyrøy kommune gir med dette Rammetillatelse for tiltaket ihht. Plan- og bygningslovens (pbl) § 

20-1 og byggesaksforskriftens (SAK 10) § 6-4. 

 

Sweco Norge AS, Narvik godkjennes som ansvarlig søker for tiltaket. 

Grunnavståelse og erklæring for veirett til tiltaket må foreligge før ferdigattest utstedes. 

 

Gebyrvedtak sendes i eget brev. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

DYRØY KOMMUNE Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 
 

Orientering om klageadgang 
 

Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

 

Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen 

er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, 

Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 

 

Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket 

kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf 

forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli 

avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 

 

Klagens innhold og form 
Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, 

og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle 

andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 

 

Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 
Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få 

utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 

 

Innsyn i saksdokumentene 
Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i 

saken. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1 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 
 

 
JÆGER ADVENTURE CAMP AS 

Øverslettveien 18 

9415  HARSTAD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2016/650 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.: 485 00 826 17/9 04.01.2017 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2016/650 

 

Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av 26.06.95 – sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte 23.06.03 – sak 18/03. 

Svar på søknad om Igangsettingstillatelse på gnr/bnr17/9, mudring/dumping, 

flytebrygge, vei, parkering og servicehus 

 

Delegasjonssak:  

 

 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om Igangsettingstillatelse med tegninger, kart og beskrivelser 

mottatt 21.12.2016, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1. Tillatelsen gjelder for følgende deler av det 

omsøkte tiltaket: 

 

o Mudring  

o Parkeringsplass med tilførselsvei 

o Servicehus 

 

For delen av tiltaket som omfatter mudring og dumping av masser gis det også tillatelse etter havne- og 

farvannslovens § 27.  Vilkår ift. lovens § 29 er redegjort for av Fylkesmannen i Troms samt NVE slik at 

hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre næringer samt hensynet 

til liv og helse, miljø og materielle verdier ivaretas.  Hele Fylkesmannens tillatelse med vilkår ligger som 

grunnlag for kommunens tillatelse. 

 

Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet «Ansvar og 

kontroll». 

 

Dyrøy kommune v/Plan- og naturutvalget innvilget i møte 21.12.2016 dispensasjon fra følgende:  

o PBL § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel). 

o PBL § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag (100-metersbeltet). 

o Kystsoneplanens bestemmelser pkt. 2.2 b). 

 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

 Før brukstillatelse kan gis, må avkjørsel, veg og hovedledning for vann- og avløpsanlegg være 

opparbeidet, jf pbl § 18-1. 
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Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 

regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. 

 

Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. 

Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres.  
 
Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 

 

Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde 

Plan-Evo AS Sjøvegan     L SØK/PRO/1/Hele tiltaket 

Svendsen Maskin AS     S UTF/1/Grunnarbeider, utv. vannledning 

Vann & Varme AS     S UTF/1/Sanitære installasjoner servicehus 

Roberts AS     L UTF/1/bygningsmessige arbeider, servicehus 

Secora AS     S UTF/2/Mudring og transport av mudringsmasser 

   

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

 

Søknaden 

Jæger Adventure Camp AS søker om igangsettingstillatelse for de deler av fiskecampanlegget som ligger 

på sjøsiden av FV211 i Kastneshamn. Dette omfatter parkeringsplass, tilførselsvei, servicehus og 

flytebryggeanlegg. 

Det søkes også om mudring av inntil 14000 m³ sjøbunnssedimenter i Kastneshamna. Uttaket skal ifølge 

søknaden fordele seg over et areal på omlag 3400 m².  Det er i den forbindelse gitt tillatelse fra 

Fylkesmannen i Troms til mudring og dumping av mudringsmasser. Denne tillatelsen er gitt etter 

forurensningslovens §11, jf § 16 og forurensningsforskriftens § 22-6.  Fylkesmannen har i sin tillatelse 

også gitt sin vurdering ift. naturmangfoldloven (nml) §§ 8-12. 

 

Saksgang/historikk 

Omsøkte tiltak er trinn 2 i utbyggingen av Jæger Adventure Camp (tidligere Kastneshamn Jæger- og 

fiskecamp).  

 

Naboforhold og andres kommentarer 

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. Ingen 

merknader er registrert i saken.  Privatrettslige avklaringer mht. eiendomsgrenser og –rettigheter ut i sjøen 

forutsettes (som nevnt i Rammetillatelsen) løst mellom tiltakshaver og de aktuelle hjemmelshaverne på 

naboeiendommene. 

 

Uttalelse fra andre myndigheter 

I forbindelse med høring hos sektormyndighetene kom det inn uttalelser og merknader fra Troms 

Fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms, Kystverket og NVE.  Disse sammenfattes slik: 

 

Kystverket presiserer at tiltak i og ved sjøen i tillegg til tillatelse etter plan- og bygningsloven også krever 

tillatelse etter havne- og farvannsloven. Slik tiltaket er beskrevet er det ikke i berøring med Statens 

forvaltningsareal i kommunalt sjøområde, og det er da kommunen som også er rette myndighet til å gi 

tillatelse etter havne- og farvannsloven. 

 

Fylkesmannen i Troms har ingen merknader til dispensasjonssøknaden for tiltaket. De uttaler at 

dispensasjon fra formål i plangrunnlag er en forutsetning for at de skal kunne gi tillatelse til mudring og 

dumping etter forurensningsloven. 

 

I tillatelsen til mudring og dumping av massene finner man at Fylkesmannen i Troms har gjort 

vurderinger ift. forurensningsloven m/forskrifter, naturmangfoldloven og vannforskriften. Fylkesmannen i 

Troms har fattet følgende vedtak: 
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«Med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16 og forurensningsforskriftens § 22-6, gir Fylkesmannen 

i Troms tillatelse til mudring og dumping av inntil 14000 m³ sjøbunnsedimenter.  Vilkår etter § 16 for 

tillatelsen, er gitt i vedlegget som vist under. 

Fylkesmannen påpeker at dette kun er en tillatelse til mudring og dumping etter forskrift om begrensning 

av forurensning (forurensningsforskriften). Tiltakshaver er selv ansvarlig for å avklare eventuelle 

privatrettslige forhold og sørge for at tiltaket ikke kommer i strid med annen offentlig lovgivning.» 

 

Fylkesmannens tillatelse med vedlegg følger i sin helhet som vedlegg til kommunens vedtak. 

Kommunen legger dette dokumentet til grunn for sin behandling av søknaden om igangsettingstillatelse. 

 

 

NVE beskriver i sitt merknadsbrev hvilke prosedyrer som skal følges ved vurderinger av tiltaket, blant 

annet ift. sikkerhet mot kvikkleireskred.   

 

Følgende vurderinger ihht. NVEs prosedyrer er gjort av ansvarlig søker Plan-Evo AS: 

 
Det ønskes mudret ut for småbåthavn. Området består av en flat strand som strekker seg fra flomålet og 

ca 150 m utover. Hellingen er her ca 1:75. Det ønskes mudret ned til kote -2,5 m, som vil gi ca 1 m dybde 

i småbåthavna ved full fjære. Maks høydeforskjell fra flomålet ned til bunn i båthavna vil da bli ca 4,0 m.  

Tiltakshaver har gravd i det aktuelle området, på ca kote -0,5, og funnet at det øverst er ca 0,6-0,8 m med 

finmasser (silt/leire). Under dette ble det funnet grov, brun grus ned til ca 2 m (maks gravedybde). Dette 

er så dypt som det er tenkt mudret i dette området.  

Det opplyses også at det ved tidligere mudrearbeid ble påtruffet fjell nærmere land.  

Det er ikke tenkt noe større bygningstiltak på land som medfører ekstra belastning på terrenget. Det er 

kun snakk om en mindre, lett bygning og rampe ut til landgang/flytebrygge.  

Området ligger innenfor marin grense. Det er ikke anført noe NVEs aktsomhetskart for det aktuelle 

området, annet enn flomfare. Det antas at det i dette tilfellet gjelder stormflo. 

 

På land, fra bunnen av vika, stiger terrenget forholdsvis jevnt til en høyde på ca 42 m, over en lengde på 

ca 470 m, før da faller nedover igjen på motsatt side av åsen. Dette gir en helling på ca 1:11. Dette 

området framstår som tørt jordbruksland og det foreligger ikke opplysninger om at det består av spesielt 

dårlige masser.  

 

Ihht NVEs prosedyre 5 i platåterreng som dette må karakteriseres som er det som nevnt over 

høydeforskjell 4 meter, iht prosedyre 5 ligger da tiltaket utenfor aktsomhetssone for kvikkleireskred og jfr 

NVEs retningslinjer trengs det ikke ytterlige undersøkelser.  

 

På mudringsplan er også maksimal bakovergripende skredutbredelse tegnet inn, jfr NVEs retningslinjer 

for å vise evt. omfang av dette, dette bare som en illustrasjon.  

Evt. konsekvens av et slikt utfall synes liten. 

 

 

Troms Fylkeskommune uttaler blant annet følgende i sitt svarbrev til dispensasjonsbehandlingen: 

«Troms Fylkeskommune er av den oppfatning at de endringer og tiltak det søkes om er av en slik karakter 

at de bør avklares gjennom en reguleringsprosess, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Det ville 

vært hensiktsmessig å behandles fiskecampprosjektet helhetlig og samlet i en reguleringsplan. Dette ville 

skapt en ryddigere prosess, sikret bredere medvirkning, gitt et bedre beslutningsgrunnlag, samt gitt gode, 

forutsigbare og etterprøvbare rammer for endret arealbruk. 

Når det nå allerede er gitt dispensasjon til deler av prosjektet, har vi forståelse for at det vil være 

uhensiktsmessig å ikke tillate tiltak som er essensielle for gjennomføringen. 

 

Fylkeskommunens kulturminneforvalning har ingen merknader til saken.» 
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Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel hvor området er definert som LNF-område. I 

bestemmelsene heter det: 

«Arealer av vesentlig betydning for landbruks-, reindrifts-, vilt og/eller friluftsinteresser.  Innenfor disse 

områdene kan spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse samt fradeling tillates når dette ikke kommer i 

konflikt med sektorinteressene.  For utbygging som innebærer at det oppstår mer enn 3 boliger/fritidshus, 

kreves det bebyggelsesplan.» 

 

Disse bestemmelsene er det gitt dispensasjon fra, jfr. Plan- og naturutvalgets vedtak av 21.12.2016. 

 

 

Veg og atkomst  

Det skal opparbeides adkomst til parkeringsplassen fra avkjørsel mot kommunal vei. Adkomstveien 

legges da over naboeiendommen gnr 17 bnr 40, og det forutsettes at rettighet foreligger ved tinglyst 

erklæring.  Avkjørsel utformes etter Vegvesenets normer. 

 

 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

På området mellom FV211 og sjøen er det ihht. situasjonsplan planlagt 10 parkeringsplasser i tillegg til 

areal for plassering av badestamp og grillhytte.  Dette anses som tilstrekkelig siden parkeringsarealer ved 

sjøbodene på motsatt side av veien også benyttes. 

 

 

Visuell utforming 

Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 

forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf plan- og bygningsloven § 

29-2. 

 

 

Beliggenhet og høydeplassering 

Høydeplasseringen for servicebygg godkjennes til sokkelhøyde kote 3, jf PBL § 29-4 første ledd. 

 

Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger.  

 

Tiltakets plassering skal koordinatberegnes, før utsetting av hjørner på tomta. 

 

Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest, jf pbl § 21-10. 

 

 

Sikkerhet mot fare 

Vurderinger i forhold til fare er gjort av ansvarlig søker og tiltakshaver.  Her er det benyttet NVEs 

prosedyrer og retningslinjer. Det er i vurderingene konkludert med at tiltaket ligger utenfor 

aktsomhetsområde for kvikkleireskred og jfr NVEs retningslinjer trengs det ikke ytterligere 

undersøkelser. 

 

 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Fylkesmannen i Troms har i sin tillatelse til forurensning redegjort for undersøkelser ift. 

naturmangfoldloven (nml). Naturbase og Artsdatabanken viser ingen potensielle registreringer i 

nærområdet (f.eks. prioriterte naturtyper og rødlistearter) som potensielt kunne blitt påvirket av 

mudringen eller dumpingen.  

 

 

Vann- og avløp 

Det forutsettes at tiltaket knyttes til godkjent avløpsløsning og har tilstrekkelig tilførsel av vann med 

tilfredsstillende kvalitet.  
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Dispensasjon 

Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at hensynene 

bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har 

som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å 

fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke 

skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering, jf § 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene 

bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

 

Plan- og naturutvalget i Dyrøy kommune har funnet at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-2 er oppfylt. 

Søknad om dispensasjon innvilges. 

 

 

Oppsummering og konklusjon 

Dyrøy kommune gir igangsettingstillatelse for mudring av inntil 14000 m³ sjøbunnsedimenter, etablering 

av parkeringsplass med adkomstvei og bygging av servicehus på gnr/bnr 17/9.  

 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ.  Gebyroversikten omfatter 

også behandling av dispensasjon og Rammetillatelse for tiltaket. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B2 Rammetillatelse, anlegg over 1000 m² (90% av sats i 

B3 gir 0,9 x 6537,-) 

    1 Kr.  5.883,- 

B2 Igangsettingstillatelse     1 Kr.  1.402,- 

B5-1 Søknad om ansvarsrett, sentral godkjenning     3 Kr.     561,- 

B5-1 Søknad om ansvarsrett, lokal godkjenning     2 Kr.  1.494,- 

D 2.1 Dispensasjon fra Kystsoneplanens bestemmelser, 

pkt. 2.2 b) 

    1 Kr.  1.121,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 10.461,- 

  

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 

10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 

med morarenteloven fra forfallsdato.  

 

Dersom dere har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

           

Geir Fjellberg Kjell-Rune Marthinsen 

enhetsleder teknisk rådgiver teknisk 

 

 

Vedlegg 

1 17/9 Tillatelse til mudring og dumping i sjø - Jæger Adventure Camp, Dyrøy kommune 

 

 

Ekstern kopi til: 

PLAN-EVO AS Sjøvegan Strandveien 7 9350 SJØVEGAN 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Orientering om klageadgang 
 

Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

 

Klagefrist 

Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen 

er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, 

Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 

 

Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket 

kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf 

forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli 

avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 

 

Klagens innhold og form 

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, 

og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle 

andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 

 

Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 

Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få 

utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 

 

Innsyn i saksdokumentene 

Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i 

saken. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 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 

 

 

 

 SWECO NORGE AS 

Postboks 80 Skøyen 

0212  OSLO 

 

Att. Svein Eriksen 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2016/478 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

12/3 

 

17.01.2017 

 

 

12/3, 11 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse 

 

Det vises til søknad av 02.01.2017 om igangsettingstillatelse for bygging av Høydebasseng på 

gnr 12 bnr 3 og 11 i Dyrøy kommune.  Det er tidligere gitt rammetillatelse for tiltaket. 

 

Vedlagt søknaden om igangsettingstillatelse følger søknad om ansvarsrett fra utførende 

entreprenør Nordhaug Maskin AS. 

 

 

Vedtak: 

Ihht. plan- og bygningsloven (PBL) § 21-2 gis det Igangsettingstillatelse for bygging av 

Høydebasseng på gnr 12 bnr 3 og 11 i Dyrøy kommune. 

 

Nordhaug Maskin AS godkjennes som ansvarlig foretak for utførelse av tiltaket. 

 

 

Gebyrvedtak sendes i eget brev. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern kopi til: 

DYRØY KOMMUNE Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 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 

 

 

 

 FINNLANDSNES EIENDOM AS 

Heimveien 122 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2016/618 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

 

 

10.01.2017 

 

 

1/1 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse – Sjøbuer, 

parkeringsplass, molo, servicehus, flytebrygger 

 

Det vises til søknad om tillatelse til tiltak – Rammetillatelse – av 06.10.2016 med senere 

supplerende opplysninger og søknad om dispensasjoner.  Søknaden gjelder for etablering av 

molo, flytebrygge, parkeringsplass, servicehus og 4 sjøhus i kjede. Moloen skal etableres i 

forlengelse av dagens steinsatte fylling ut i sjøen for å skjerme småbåtanlegget mens de 4 

sjøhusene planlegges bygd på fylling ut i sjøen. 

 

Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser og Kystsoneplanens 

bestemmelser har vært på høring hos sektormyndighetene. Av disse har Kystverket, NVE og 

Statens Vegvesen gitt uttalelser og merknader. 

 

Kystverket har ingen innvendinger eller merknader til tiltaket. 

 

NVE beskriver i sin merknad hvilke prosedyrer som skal følges iht deres veileder 7/2014 

«Sikkerhet mot kvikkleireskred». Tiltakshaver har også engasjert Sweco Narvik AS til å utføre 

en geoteknisk vurdering av arbeidene ut i sjø. Dette ivaretas av ansvarlig søker. 

 

Statens Vegvesen anmerker at planlagt parkeringsplass på motsatt side av FV212 ikke kan 

anlegges nærmere enn 10 meter fra fylkesveiens veikant.  Ifølge vedlagte kart til 

rammesøknaden måles denne avstanden til ca 14 meter, og er således utenfor minsteavstanden. 

Området hvor denne parkeringsplassen planlegges er i reguleringsplanen for Finnlandsneset 

benevnt som «Friluftsområde».  

Fra bestemmelsene i reguleringsplanen finner man at «Innenfor regulerte friluftsområder kan det 

ikke settes i verk tiltak som er til hinder for allmennhetens ferdsel eller områdets bruk som 

friluftsområde. Bygningsrådet kan tillate oppført bygg eller innretninger tilknyttet eiernes drift 

av området, slik som naust». 

Parkeringsplass må i denne sammenheng anses som innretning tilknyttet eiernes drift av 

området, og således ligger innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Etablering av 

parkeringsplass kan derfor gjøres under forutsetning av at den også kan benyttes av 

allmennheten. 
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Vedtak: 

1. Finnlandsnes Eiendom AS gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven (PBL) § 11-7 pkt. 

6 og den interkommunale Kystsoneplanens bestemmelser pkt. 2.1 b). 

2. Finnlandsnes Eiendom AS gis ihht plan- og bygningsloven (PBL) §§ 20-1 og 21-2 

Rammetillatelse for tiltak på gnr. 1 bnr. 1. Rammetillatelse gjelder etablering av sjøhus 

med 4 enheter, servicehus, parkering, molo og flytebrygge. 

 

Finnlandsnes Eiendom AS godkjennes som ansvarlig søker for tiltaket. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL, Rammetillatelse (90% av 

sats B3 200-600 m² gir 3.737,- x 0,9) 

    1 Kr. 3.363,- 

B5-1 Ansvarsrett, lokal godkjenning     1 Kr.    747,- 

D3 Dispensasjon fra arealformål Kystsoneplanen     1 Kr. 1.121,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 5.231,- 

  

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 

10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 

med morarenteloven fra forfallsdato.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk                                            rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 201605458-3NVEs merknad til søknad om bygging av sjøhus, småbåthavn og molo i 

Finnlandsnes (rorbuanlegg) - Brøstadbotn - Dyrøy kommune 

2 Uttalelse til dispensasjonssøknad - Finnlandsnes - Dyrøy kommune - Troms fylke 

3 16_169398-2Uttalelse til høring - Finnlandsnes Eiendom AS - gnr.1 bnr. 1 - Dyrøy 

kommune 

 

 

Ekstern kopi til: 

Tom Erik Forså Heimveien 122 9311 Brøstadbotn 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Dyrøy kommune 

Dyrøytunet. 1 

9311 BRØSTADBOTN 

 

   

  

Vår dato: 10.11.2016         

Vår ref.: 201605458-3     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 04.11.2016 Eva Forsgren 

Deres ref.: 2016/618 

   

22959616/efor@nve.no 

1 

NVEs merknad til søknad om bygging av sjøhus, småbåthavn og molo i 

Finnlandsnes (rorbuanlegg) - Brøstadbotn - Dyrøy kommune 

Vi viser til høring av søknad datert 4.11.2016. NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til 

vassdrag, flom- og skredfare samt energianlegg blir vurdert og innarbeidet i arealplaner og enkeltsaker 

etter plan- og bygningsloven. 

Krav til trygg byggegrunn og tilhørende uteareal mot naturpåkjenninger er gitt i PBL § 28-1 og 

byggteknisk forskrift (TEK 10 kap.7). Informasjon til kommunen og tiltakshaver om hvem som har 

ansvar for hva og hva som skal undersøkes finnes i NVEs retningslinjer 2/2011 jf. NVEs retningslinjer 

nr. 2-2011: Flaum- og skredfare i arealplanar.  

 

Søknaden omfatter fylling i sjø for molo og fylling for rorbuer. Tiltakene ligger på hav- og 

fjordavsetning. SVV har tidligere kartlagt kvikkleire i nærheten, jf. vedlagte kartutsnitt . Det er derfor 

påkrevd geoteknisk vurdering/utredning av planlagte tiltak. Det er spesielt viktig ved planlagte utfylling 

i sjø jf. krav i NVEs veileder 7/2014  « Sikkerhet mot kvikkleireskred « 

http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf .  

 

For eventuelle tiltak på land der det er grunt til fjell (parkeringsplass?)kan kommunen vurdere om 

kapitel 4.5 i ovennevnte veileder kan brukes. Her er det en prosedyre for utredning av 

aktsomhetsområder og faresoner. Her er det viktig å merke seg at fra og med nr 6. i prosedyren er det 

påkrevd med vurdering av en geoteknisk konsulent (en fagkyndig).  

 

I prosedyren nr.3 skal området med marine avsetninger avgrenses. Det er tiltakshaver som skal påse at 

området har tilfredsstillende sikkerhet. Hvis det er sannsynlig at det i hovedsak er tynn avsetning på 

steinig grunn kan det i noen tilfeller utføres en enklere form for vurdering av grunnforhold ved hjelp av 

prøvegraving og/eller sondering med for eksempel armeringsjern for logging av dybder til berg.  

Funnene i den ”grovmaskede” vurderingen (sammenstilling av data fra eksisterende bygging, supplert 

med enkel prøvegraving, fotodokumentasjon etc.,) vil avgjøre om tiltaket ligger innenfor 

aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Det er da grunnlag for å kreve videre vurdering/utredning av 

fagkyndig. Hvis det kun er et svært tynt lag av løsmasser og tiltaket fundamenteres på fjell vil tiltaket 
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Side 2 

 

 

 

kunne vurderes å ligge utenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Men da deler av området skal 

vurderes av Geotekniker anbefaler vi at alle nye byggeområder vurderes samtidig.  

 

Tiltakene må tilfredsstille kravene i TEK 10 kap. 7, § 7-3. Her kan veiledning om tekniske krav til 

byggverk være en fordel å bruke. Søker må da kontakte en geoteknisk konsulent som må vurdere om 

tomten er sikker nok. Konsulenten vil etter en overordnet vurdering fastslå om det må utføres en 

undersøkelse i felt med boring.  

 

Hvis det blir gjort funn av kvikkleire eller andre sprøbruddmaterialer skal også utbyggingens effekt på 

hele områdestabiliteten vurderes jf. krav i TEK 10 kap.7 og NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred».    

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Aune Hoseth 

Fungerende regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

  

  Kopi: Fylkesmannen i Troms 
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Region Kystverket Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2016/5529-4 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Jan Olsen 

Dato: 
12.11.2016 

Uttalelse til dispensasjonssøknad - Finnlandsnes - Dyrøy kommune - Troms 
fylke 
Viser til Deres brev datert 04.11.2016 vedrørende dispensasjon fra både reguleringsplan 
og arealplan (kystsoneplan) for etalering av en rekke tiltak. Viser også til vår uttalelse datert 
02.11.2016 om rammetillatelse i samme sak. 
Kystverket har ingen innvendinger mot tiltakene som sådan. Vi vil imidlertid fraråde at det 
gis dispensasjon som omsøkt. Dette på grunn av at det skal dispenseres fra 2 planverk, 
samt at det er en rekke tiltak som skal etableres. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Jan Olsen 

regiondirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 

Troms og Finnmark
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Statens vegvesen 
   

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Mellomveien 40 Statens vegvesen 

506M300005M300011M300281M300283M firmapost@vegvesen.no 9007 TROMSØ Landsdekkende regnskap 

Postadresse          

Postnummer Org.nr: 971032081    9815 Vadsø 

         Telefon: 78 94 15 50 

            

 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

  

 

   

 

  

Label_Behandlende enhet: Label_Saksbehandler/L_telefon: L_Vår referanse: L_Deres referanse: L_Vår dato: 

   Preben Storeng Pedersen / 

51911532 

16/169398-2 2016/618 30.11.2016 

     

  Label_UO    

Uttalelse til høring - Finnlandsnes Eiendom AS - gnr.1 bnr. 1 - Dyrøy 

kommune 

Vi viser til mottatt høring fra kommunen vedrørende dispensasjonssøknad for etablering av 

rorbuanlegg- og molo med flytebrygge i sjø, samt anlegg av parkeringsplasser på 

Finnlandsneset i Dyrøy kommune.  

 

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at parkeringsplass som planlegges på motsatt side av 

rorbuanlegget ikke kan anlegges nærmere enn 10 meter fra Fylkesveiens vegkant. Vi 

forutsetter at tiltakene vises i gjeldende reguleringsplanen og er i tråd med denne.   

 

Til opplysning er holdningsklasse for Fv. 212 Finnlandsmoan – Brøstadbotn satt til «lite 

streng».  

 

Statens vegvesen har ingen videre innvendinger mot omsøkte tiltak. 

 

 

 

 

Plan og forvaltning Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Pedersen Preben Storeng 

Førstekonsulent 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 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 

 

 

JÆGER ADVENTURE CAMP AS 

Øverslettveien 18 

9415  HARSTAD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2016/650 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  17/9 03.01.2017 

 

17/9 - Svar på søknad om Rammetillatelse for Servicebygg, vei, parkering og 

flytebrygge. 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til søknad om tillatelse til tiltak – Rammetillatelse – av 28.10.2016 for etablering av 

servicebygg, vei, parkering og flytebryggeanlegg på gnr/bnr 17/9 i Kastneshamn. Søknaden 

inneholder situasjonsplan, tegning av servicebygg, søknad om dispensasjoner, kvittering for 

nabovarsel, opplysninger gitt i nabovarsel og erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker.  

 

 

Vurderinger: 

Søknaden betraktes som trinn 2 av utbyggingen til Kastneshamn Jæger- og Fiskecamp / Jæger 

Adventure Camp AS. Dette trinnet omhandler alt av tiltak mellom FV 211 og fjæra (innenfor 

100-metersbeltet og i område med LNF-formål) samt mudring og utdyping for flytebryggeanlegg 

i sjøen (omfattes av Kystsoneplanens bestemmelser). 

 

Dispensasjonssøknaden for tiltaket har vært på høring, og til dette er det innkommet uttalelser og 

merknader fra Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms, Kystverket og NVE. Disse 

merknadene er redegjort for i forbindelse med den politiske behandlingen av dispensasjonen 

21.12.2016. Merknadene er også oversendt tiltakshaver og ansvarlig søker for å hensyntas ved 

søknad om igangsettingstillatelse.  

 

Til nabovarslingen har det vært sendt kopi av dispensasjonssøknaden, situasjonsplan (som også 

viser planlagt mudringsområde) og tegning av servicebygg. Til dette har ikke naboene noen 

merknader.   

 

Det har ikke vært noen merknader i forhold til eiendomsgrenser eller -rettigheter i området som 

søkes mudret og utdypet.  Slike privatrettslige avklaringer forutsettes løst mellom tiltakshaver og 

aktuelle involverte naboeiendommer.   
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Behandling av dispensasjonssøknaden ble gjort i Plan- og naturutvalget 21.12.2016. Tiltakshaver 

ble der gitt dispensasjon for tiltaket.  Her ble det også gitt delegert myndighet til Rådmannen for 

behandling av søknader om Rammetillatelse og Igangsettingstillatelse. 

 

 

Vedtak: 

Kastneshamn Adventure Camp AS gis ihht. Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 20-1 og 21-2 

Rammetillatelse for omsøkte arbeider med servicebygg, vei, parkering og flytebrygge. 

 

Sektormyndighetenes merknader skal hensyntas. 

 

Plan-Evo Sjøvegan AS godkjennes som ansvarlig søker med lokal ansvarsrett. 

 

Gebyr for behandling av søknaden sendes særskilt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Geir Fjellberg                                           Kjell-Rune Marthinsen 

enhetsleder teknisk                                   rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

PLAN-EVO AS Sjøvegan Strandveien 7 9350 SJØVEGAN 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  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 den som har truffet vedtaket, 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 fram. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2014/255 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 27.01.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

9/14 - Behandling av søknad om bruksendring, ventilhus ved Sætervatnet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 3/17 08.02.2017 
 

 

Vedlegg 

1 9/14 Mail fra grunneier 

2 9/14 Dispensasjon – Uttalelse fra Fylkesmannen angående søknad om 

bruksendring av ventilhus etter kommunalt vannverk 

3 9/14 - Høringsbrev angående bruksendring, ventilhus til nedlagt vannverk 

4 9/14 – Melding om vedtak i formannskapssak 58/15 om overtakelse av 

ventilhus ved Sætervatn 

5 9/14 – Saksframlegg til formannskapet angående søknad om overtakelse 

av ventilhus ved Sætervatn 

 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med etablering av nytt vannverk for Dyrøy kommune er uttak av drikkevann fra 

Sætervatnet opphørt.  Dette gjør at eksisterende infrastruktur og anlegg i området er tatt ut av 

bruk, og således ikke lenger er nyttbart i kommunal drift. Dette har gjort at grunneier for gnr 9 

bnr 14, hvor demning og ventilhus står ved Sætervatnet, har søkt om å få overta ventilhuset. 

Saken ble behandlet i formannskapet 30.09.2015, saksnr. 58/15, hvor det ble vedtatt avhending 

av ventilhuset til grunneier.   

 

Vedtaket fra formannskapet lød som følger: 

1. Dyrøy kommune avhender ventilhuset til grunneier. 

2. Det forutsettes at bruken er i henhold til lover og forskrifter. 

3. Overtagelseskontrakt mellom kommunen og grunneier må inneholde at kommunen i 

ettertid ikke er ansvarlig for anlegget og anleggsområdet og at grunneier ikke kan komme 

tilbake med krav om at kommunen må foreta noe oppryddingsarbeid på området. 

4. Kommunen bistår grunneier med å rydde opp de to parallelle rørene som går fra 

ventilhuset og ut i vatnet. 

5. Kjøpesummen settes til kr. 1,- for ventilhuset i den befatning det er i ved overtakelsen. 

 

Saksdokumenter og melding om vedtak i saken følger vedlagt. 
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For at grunneier skal kunne gjøre ombygginger og kunne benytte ventilhuset til annet formål er 

det søkt om bruksendring til bygningskodetype 172 «Skogs- og utmarkskoie, gamme». Etter 

ønsket bruk kunne kode 161 «Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg» vært brukt i søknaden. Dette er 

da sendt som høringssak til sektormyndighetene siden området er LNF-område og også båndlagt 

som nedslagsfelt for vannverk samt at bygget står i vannkanten. Det vil derfor være nødvendig å 

dispensere fra flere av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  Høringsbrevet følger som 

vedlegg.  

 

Til høringen er det kommet uttalelse fra Fylkesmannen i Troms, avdeling for plan, reindrift og 

samfunnssikkerhet. Denne uttalelsen følger i sin helhet, og er å betrakte som en del av 

saksfremlegget.   

 

I denne uttalelsen fremkommer det at området ligger under Hjerttind reinbeitedistrikt, og er 

helårsområde for reinbeitedistriktet. 

Allerede i 1995 ble det fra forvaltningens side påpekt at dette aktuelle området er et viktig 

fjellområde for Hjerttind reinbeitedistrikt. Siden dengang har både reinbeitedistriktet og 

reindriftsforvaltningen vært negativ til fradelinger til fritidsformål og oppføring av fritidshytter i 

området.  Dette med bakgrunn i at området brukes som vinterbeite og kalvingsland/tidlig 

vårbeite. Både vinterbeite og kalvingsland er særverdiområder for reindriften.  

Detaljert redegjørelse for viktighet av området og eventuelle konsekvenser av økt trafikk og 

aktivitet er beskrevet i vedlagte uttalelse fra Fylkesmannen i Troms.  

Økt forstyrrelsesrate på vinterland og kalvingsland vil kunne forringe reindriftens produksjon og 

påfølgende økonomi. For reinbeitedistriktet og den regionale reindriftsmyndigheten har det av 

den grunn vært viktig å begrense fritidsbebyggelse og aktivitet i denne delen av distriktet. 

 

Området er i dag uten veitilgang eller andre bygninger. Omsøkte bruksendring vil legge til rette 

for økt forstyrrelse ved menneskelig aktivitet og ferdsel. Dette i et inngrepsfritt område, som slik 

det fremstår i dag er et område hvor reinflokken finner beite- og kalvingsro. Slike områder er 

svært sentrale for reindriften, spesielt på våren og vinteren, og begynner å bli mangelvare. 

Omsøkte bruksendring vil dermed føre til negative konsekvenser for distriktet ved at rein trekker 

seg bort og viktige særverdiområder går tapt. 

 

Grunneier har kommentert Fylkesmannens brev i mail datert 05.01.2017, denne mailen følger 

også vedlagt. 

 

Administrasjonens vurdering 

Søknad om bruksendring for ventilhuset er gjort med bakgrunn i at grunneier ønsker å endre 

bruken av ventilhuset slik at det kan brukes som rastebu/kvilebu. Som det er redegjort for i 

uttalelsen fra reindriftsforvaltningen hos Fylkesmannen i Troms skal fordelene ved å dispensere, 

jfr. plan- og bygningsloven (PBL) § 19-2 2.avsnitt, fra bestemmelsene i kommunens arealplan 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  Hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, kan heller ikke bli tilsidesatt.  

Videre heter det i PBL § 19-2 4.avsnitt at kommunen ikke bør dispensere fra planer, lovens 

bestemmelser om planer og forbudet i PBL § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 

myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  

 

I dette tilfellet vil fordelen ved å gi en bruksendring være at kommunen ikke trenger å fjerne 

bygget mens ulempen er de negative konsekvensene en bruksendring vil ha for reindriften.   

 

Kommunen kan ikke med innhentet informasjon og vekting av fordeler og ulemper se at det er 

overvekt i fordelene ved å dispensere fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden om bruksendring for ventilhuset ved Sætervatnet avslås. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Terje Johansen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Fra: Jarleif Johan Johnsen (jarleifjohnsen@icloud.com)
Sendt: 05.01.2017 12:49:39
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: jarleifjohanj@gmail.com

Emne: Sak 14/255 Dyrøy Kommune Dispentasjon ventilhus gnr 9/bnr 14
Vedlegg: 

Vise til brev av 10/11/2016 fra Fylkesmannen i Troms.
Jeg tok meg den frihet og snakket med Helge Oskal på Hjertind Rein.
Vi hadde en god prat om brevet fra fylkeskommunen. Han husket dette, og hadde dette å si.
"Da Forsvaret solgte hyttene rundt om kring, ble det masse påbygginger, og uro hele året, og var til sjenanse for reinen. 
Så dette var egentlig ei prinsippsak på grunn av det."

Jeg forklarte at det ikke ble noen utbygging, men at et par vindu og ny dør og ei trapp til enheten ble å komme. Jeg sa og 
at det ikke skulle bli noen folkevandring dit, forde jeg kom til å låse av enheten med kodelås, som bare kun enkelte av 
mine venner kunne få benytte seg av hvis de var på fiske/jakttur.  Det er faktisk ikke så mange som tar turen dit. Men 
enkelte synes det er en fin plass å gå til på sommeren. Jeg vet at turlaget har turer som går rundt Sættervatnet.  Jeg sa at 
når reinen kalver i mai, er det ingen folkevandring dit, for snøen er råten på den tiden. Og jeg sa også til han at han kunne 
få gå inn der å ta seg en kopp kaffi og se til reinen når den kalvet i Blåfjellet. Og at den måtte bli forlatt slik han måtte 
finne den i. Jeg forstod det slik at han ikke var negativ til det. Men han skulle ha saken i hodet, som han sa.

Når jeg nå ser at denne enheten har stått siden 1983/84, så er det vanskelig for meg å skjønne at det er kommet 5 hytter i 
Stortind, og at de ikke er noen sjenanse for noen, hverken folk eller rein.
Det er også et tankekors at en ikke får lov å bruke sin egen eiendom til fritid og rekreasjon. Dette kommer frem i brevet 
fra fylkesmannen "Omdisponering søkes videre i et område uten veitilgang og andre bygninger. o.s.v."
Dette tolkes slik at eg ikke kan bevege meg fritt på min egen eiendom.

Vennlig hilsen
Jarleif Johan Johnsen 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 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 

 

 

 

 «MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

«REF» 

2014/255 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

 

 

20.10.2016 

 

 

9/14 - Høring angående bruksendring, ventilhus  

 

 
Dette brev er sendt følgende: 

FYLKESMANNEN I TROMS  Postboks 6105  9291  TROMSØ  

SAMEDIGGI / SAMETINGET  Àvjovârgeaidnu 50  9730  KARASJOK  

HJERTTIND REINBEITEDISTRIKT Finnset  9310  SØRREISA  

TROMS FYLKESKOMMUNE  Postboks 6600 Langnes  9296  TROMSØ  

JARLEIF JOHAN JOHNSEN Rya 35 9311 BRØSTADBOTN 

 

Jarleif Johnsen søker om bruksendring for det gamle ventilhuset som ble etablert på hans eiendom 9/14 i 

den østre enden Sætervatnet i Dyrøy kommune da det nå nedlagte Brøstad vannverk ble bygd på 1970-

tallet. Ventilhuset er plassert i tilknytning til demningen som var bygd dengang.   

Johnsen overtar bygget tilnærmet vederlagsfritt fra kommunen, mot at han overtar ansvaret for bygget og 

omkringliggende installasjoner. Alle tekniske installasjoner i bygget fjernes. 

Johnsen søker om bruksendring til bygningstypekode 172; «Skogs- og utmarkskoie, gamme». Tanken bak 

bruksendringen er at bygget skal være ulåst og kunne brukes til kvile-/rastebu for alle brukere av området 

siden dette er et populært turmål. Bygget har en størrelse på omlag 15 m².  

 

Eiendommen gnr/bnr 9/14 er på 1 587 daa. Arealet på eiendommen fordeler seg på 10 daa innmarksbeite, 

168 daa produktiv skog, 109 da bebygd/vann o.l. og 1300 da annet markslag. Arealet hvor ventilhuset står  

er registrert som annet markslag. 

 

  
Kartutsnitt, eiendommen 9/14. Sætervatnet til venstre.                                                                        Flybilde, plassering av ventilhuset 

(hentet fra Gårdskart, NIBIO)                                                                                                                (hentet fra Gårdskart, NIBIO) 

 

 

Avkjørsel:  
Det er ikke kjørbar veg fram til bygget. Normal gangtid fra bebyggelse er rundt 2,5 timer.  
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Reindrift:  

Området ved Sætervatnet er i ifølge reindriftskart direkte berørt av årstidsbeite (vårbeite med kalvings- og 

tidlig vårland, høstvinterbeite og vinterbeite).  Omsøkte bruksendring vil i en viss grad kunne føre til 

ulempe for reindriften. 

 

Miljø:  

Omsøkte bruksendring gir ikke behov for vann og kloakk ut over dagens behov. Tiltakshaver opplyser om 

at hvis behov for avtrede oppstår vil det etableres som forbrenningstoalett. 

 

Kulturminner: 

Ifølge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det ikke registrert noen kulturminner på 

eller i nærheten av omsøkte areal.  

 

Kulturlandskap: 

Bruksendringen vil ikke gi endring i kulturlandskapet. 

 

Landbruk: 

Området er regulert som LNF-S1-område i kommunens arealplan.  I samme plan er det båndlagt som 

nedslagsfelt for vannverk.  Det ligger imidlertid slik plassert at det i liten eller ingen grad vil være til 

hinder for landbruket.  Videre er det slik at det i framtiden ikke er tenkt bruk av Sætervatnet som 

drikkevannskilde i kommunen.    

 

Naturmangfoldloven: 

Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører naturmangfoldet. I 

denne saken er området i gårdskart registrert som skrinn fastmark. Omsøkte bruksendring vil ikke endre 

på situasjonen i forhold til i dag.  Ifølge naturbase berøres ikke registrerte arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder av søknaden. Med dette som bakgrunn vil 

omsøkte tiltak ikke forringe naturmangfoldet. 

 

Vurdering av PBL § 28-1: 

I Tromsatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke registrert fare i forhold til jord og 

snøskred (Kartgrunnlag fra NVE). Arealet hvor bygget står består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av Bart 

fjell med stedvis tynt løsmassedekke. 

 

Dispensasjoner: 

Bygget ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er regulert til LNF-S1 i tillegg til at det er et 

båndlagt område som nedslagsfelt til vannverk. 

Det ligger også innenfor 50 meter fra vann og vassdrag, hvor det etter kommuneplanens arealdel gjelder 

dele og byggeforbud.  

 

 

Oppsummering 

Omsøkte bruksendring vil gi en god allmennyttig merverdi for bruken av området til friluftsliv og 

rekreasjon. Med nåværende informasjon kan det se ut som at omsøkte bruksendring vil la seg 

gjennomføre.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Dyrøy kommune 
  Den lærende kommune

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Dyrøytunet 1 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

Jarleif Johan Johnsen
Nesttuntræet 1
5221  Nesttun

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

Dato:

2014/255
Kjell Jostein Lillegård
915 93 629

16.10.2015

Melding om vedtak

9/14 - Søknad om overtakelse av ventilhus ved Sætervann

Det vises til din søknad datert 16.05.2014 om overtakelse av ventilhus ved Sætervann. Søknaden 
ble behandlet av formannskapet i møte 30.9.15, sak 58/15, og følgende vedtak ble fattet:

Vedtak i Formannskapet - 30.09.2015

1. Dyrøy kommune avhender ventilhuset til grunneier.
2. Det forutsettes at bruken er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
3. Overtakelseskontrakt mellom kommunen og grunneier må inneholde at kommunen i 

ettertid ikke er ansvarlig for anlegget og anleggsområdet og at grunneier ikke kan komme 
tilbake med krav om at kommunen må foreta noe oppryddingsarbeid på området.

4. Kommunen bistår grunneier med å ta opp de to parallelle rørene som går fra ventilhuset 
og ut i vannet.

5. Kjøpesummen settes til kr. 1,- for ventilhuset i den befatning det er i ved overtakelsen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune.  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 den som har truffet vedtaket, 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 fram.

Med hilsen

Kjell Jostein Lillegård
fagleder IKT og Servicetorg
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Intern kopi til:
Even Berntsen
Geir Fjellberg
Aud Moan Kastnes

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune

  Den lærende kommune

Arkiv:

Saksmappe: 2014/255

Saksbehandler: Even Berntsen

Dato: 21.09.2015

Saksframlegg

9/14 - Søknad om overtakelse av ventilhus ved Sætervann

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 30.09.2015

Vedlegg
1 Ventilhus ved Sættervatnet (Gamle vannverket)

Saksopplysninger

Grunneier til 9/14 i Bjørkebakken, Jarleif Johan Johnsen, ønsker å få overta ventilhuset
tilhørende kommunen som står på hans eiendom ved Sætervannet og som har vært benyttet i 
forbindelse med Brøstad vannverk.

Grunneier har tatt kontakt med kommunen, teknisk etat, og spurt om å få overta ventilhuset til 
jakthytte etter at Brøstad vannverk nå er lagt ned og erstattet med Dyrøy nye vannverk.
Kommunen vil ikke i ettertid ha behov for ventilhuset i forbindelse med vannleveransen til 
bygden.

Jarleif Johan Johansen eier tomten ventilhuset står på. Det har ikke vært mulig å finne noen form 
for avtale mellom kommunen og grunneier av 9/14 i forbindelse med oppføring av ventilhuset da 
dette ble bygd.

Derfor kan ikke kommunen selge ventilhuset til andre før eventuell kjøper får avtale med 
nåværende grunneier om kjøp av tomt.

Grunneier ønsker å overta ventilhuset til bruk som jakt/tur bu. Ventilhuset vil ikke være låst og 
kan derfor benyttes av turgåere for kortere rast. 

Før grunneier eventuelt overtar ventilhuset, er det en betingelse han setter, kommunen må være 
behjelpelig med å fjerne to parallelle rør som kommer inn fra vannet og går inn i ventilhuset.

Administrasjonens vurdering

Kommunen eier ikke tomten ventilhuset står på. Kommunen bør selge ventilhuset (Kr. 10,- ?) til 
grunneier.

Det må skrives kontrakt mellom grunneier og kommunen som viser at kommunen blir ansvarsløs 
i forbindelse med bygget og installasjonene i bygget med omegn etter overtakelse. Grunneier må 
stå som ansvarlig for hele anlegget etter overtakelse.
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Dersom nåværende situasjon fortsetter, vil kommunen stå som ansvarlig for vedlikehold av 
bygget og installasjonene slik at skader på mennesker og dyr forhindres. 

Om kommunen velger å fjerne ventilhuset med installasjoner vil det medføre en kostnad 
kommunen må ta. Det er vanskelig å komme fram med maskiner for å utføre oppdraget. 
I kontrakten må det framgå at grunneier i ettertid ikke vil kreve at kommunen må foreta 
opprydding på tomten.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Dyrøy kommune avhender ventilhuset til grunneier.
2. Overtakelseskontrakt mellom kommunen og grunneier må inneholde at kommunen i 

ettertid ikke er ansvarlig for anlegget og anleggsområdet og at grunneier ikke kan komme 
tilbake med krav om at kommunen må foreta noe oppryddingsarbeid på området.

3. Kommunen bistår grunneier med å ta opp de to parallelle rørene som går fra ventilhuset 
og ut i vannet.

4. Kjøpesummen settes til kr. 1,- for ventilhuset i den befatning det er i ved overtakelsen.

Ordførers innstilling:

Randi Lillegård Erla Sverdrup
ordfører rådmann
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/561 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 24.01.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

46/53 - Behandling av klage på administrativt vedtak - søknad om 

bruksendring 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 4/17 08.02.2017 
 

 

Vedlegg 

1 46/53 - Svar på klage på administrativt vedtak 

2 Klage på administrativt vedtak 

3 46/53 - Svar på søknad om bruksendring Kaffeveien 120 

4 Søknad om bruksendring Kaffeveien 120 

5 Skatteklage helårsbolig Arvid Vangen 

6 Boligeiendom eller fritidseiendom_ 

 

Saksopplysninger 

Arvid Vangen søkte 28.september 2016 om bruksendring på eiendommen gnr 46 bnr 53, 

Kaffeveien 120. Søknaden ble etter anmodning komplettert med nødvendige fullmakter fra 

Frøydis Vangen Kjøs (17/10-16) og Synnøve Alelaide Willard (12/11-16) siden disse også er 

hjemmelshavere for eiendommen.   

Bakgrunnen for søknaden er et ønske om bruksendring fra «Helårsbolig som benyttes som 

fritidsbolig» til «Hytte, sommerhus ol. fritidsbygg». Dette ble det gitt et administrativt avslag på 

siden eiendommen ligger i LNF-område, og søknaden således er i strid med fastsatt arealbruk i 

kommuneplanens arealdel.  

 

Administrasjonens vurdering 

Søknaden om bruksendring av bolighuset på eiendommen 46/53 er skattemessig fundert. Som 

det fremkommer av korrespondansen mellom søker og skatteetaten i forkant av søknaden om 

bruksendring har skatteetaten endel kriterier for å kunne definere et objekt lignings- og 

skattemessig.  At skatteetaten sier at det kan søkes kommunen om bruksendring for objektet for 

at det skal bli lavere beskatning kan ikke anses som god nok grunn til å gi dispensasjon fra 

kommunens bestemmelser i arealplanen.   

 

I denne sammenheng bør det også skjeles til at det er mange eiendommer i Dyrøy som står 

registrert som «Helårsbolig benyttet som fritidsbolig», og en eventuell dispensasjon i denne 

saken vil skape en presedens som vil være svært uheldig i forhold til hvordan kommunen 

behandler denne typen søknader.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og naturutvalget kan ikke se at det har fremkommet nye argumenter som gir hjemmel for 

bruksendring av bolighuset på eiendommen 46/53, og avslår klagen fra søker. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Terje Johansen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 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 

 

 

 

 Arvid Kjartan Vangen 

Grevlingvegen 66 

9017  Tromsø 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2016/561 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

 

 

06.12.2016 

 

 

46/53 - Svar på klage på administrativt vedtak 

Det vises til deres klage på administrativt vedtak – avslag på søknad om bruksendring for gnr/bnr 

46/53, Kaffeveien 120. 

 

Vedtaket om avslag opprettholdes. 

 

Saken sendes videre til plan- og naturutvalget (PNU) for endelig behandling. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Fra: Arvid Vangen (Arvid.Vangen@biotec.no)
Sendt: 04.12.2016 20:48:26
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Klage på administrativt vedtak
Vedlegg: Klage Fritidsbolig Dyrøy kommune.pdf
Dyrøy kommune
Teknisk etat

Jeg viser til behandling av søknad om bruksendring. Jeg vil klage på vedtaket, og ber om ny behandling.
Vedlagt følger vår klage med begrunnelse. Brevet er i pdf-format og har ikke egen underskrift.

Mvh
Arvid Vangen

Page 1 of 1
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 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 

 

 

 

 Arvid Kjartan Vangen 

Grevlingvegen 66 

9017  Tromsø 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2016/561 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

 

 

18.11.2016 

 

         DELEGERT VEDTAK 
 

46/53 - Svar på søknad om bruksendring Kaffeveien 120 

Vi viser til deres søknad av 28.09.2016 om bruksendring for bolig på gnr 46 bnr 53 fra type 162 

«Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig» til type 161 «Hytte, sommerhus ol. fritidsbygg». 

 

 

Eiendommen ligger i en del av kommunen som er regulert til LNF-S1-område hvor følgende 

bestemmelser er gjeldende: 

«Arealer av vesentlig betydning for landbruks-, reindrifts-, vilt- og/eller friluftsinteresser. 

Innenfor disse områdene kan spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse samt fradeling tillates 

når dette ikke kommer i konflikt med sektorinteressene. For utbygging som innebærer at det 

oppstår mer enn 3 boliger/fritidshus, kreves det bebyggelsesplan.» 

 

Området hvor eiendommen 46/53 ligger er preget av spredte bolig- og landbrukseiendommer.   

 

Vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl) §20-6 avslås søknad om bruksendring fra 

«Helårsbolig benyttes som fritidshus» til «Hytter, sommerhus o.l. fritidsbygg».  

Avslaget begrunnes med at søknaden er i strid med fastsatt arealbruk i kommunedelplanen, og at 

det ikke er ønskelig å gi dispensasjon fra bestemmelsene. 

 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B4 Søknad bruksendring 1 Kr. 542,- 

   

   

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 542,- 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages. 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 den som har truffet vedtaket, 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 fram. 
 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

SKATT NORD Postboks 6310 9293 TROMSØ 

Frøydis Vangen Kjøs Kongsvegen 830 2340 Løten 

Synnøve Adelaide Willard Håkonshellaberget 22 5174 Mathopen 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Fra: Arvid Vangen (Arvid.Vangen@biotec.no)
Sendt: 28.09.2016 15:03:55
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: Willard, Synnøve A.; 'froydis.kjos@fsc.no'; Arvid Vangen

Emne: Søknad om bruksendring Kaffeveien 120
Vedlegg: Fritidsbolig Dyrøy kommune.pdf;Skatteklage helårsbolig Arvid Vangen.pdf;Boligeiendom 
eller fritidseiendom_.pdf
Dyrøy kommune
Teknisk Etat

Vedlagt følger vår søknad om bruksendring for hus i Kaffeveien 120. Søknaden er i pdf-format og har ikke 
håndskrevet signatur.
Søknaden er vedlagt kopi av to brev, til og fra skatteetaten.

Mvh
Arvid Vangen

Tel: 95038794

Page 1 of 1
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Arvid Vangen 
Grevlingvegen 66 
9017 Tromsø den 7. juli 2016 
 

 

 

Skatteetaten 

Postboks 6310 

9293 Tromsø 

 

 

Deres ref: 2016/672436 Per-Arild Pettersen 

 

Klage på fravikelse fra selvangivelsen for 2015 
 

Jeg viser til dagens telefonsamtale med konsulent Pettersen. Jeg fremholdt her at jeg er helt uenig i 

at vår fritidseiendom på Espenes i Dyrøy (46/53) kan betraktes som en HELÅRSBOLIG. Jeg antar at en 

helårsbolig er en bolig som er egnet til å bo hele året i for en vanlig familie. 

Den aktuelle boligen er oppført i tre trinn, mest sannsynlig i perioden 1880 til 1920. Huset ble 

benyttet som bolig for våre besteforeldre og deres barn. Besteforeldrene våre døde i hhv 1937 og 

1959. Hoveddelen er et tømmerhus med uisolert loft. Loftsetasjen ble siste gang brukt av fastboende 

på vinterstid på 1950-tallet, og siste gang boligen ble brukt som vinterbolig var på 1990-tallet. Da 

hadde vår tante fått stelt til et rom i første etasje som hun kunne bruke som soverom, i tillegg til 

kjøkken og stue som var skjev og skakk. Dette kan ikke anses for å være helårsbolig for noen, på 

samme måte som om et telt eller en lavvo ikke er helårsbolig selv om det er mulig å bo der hele året 

for spesielt interesserte. For ca 10 år siden var huset så falleferdig at det hverken kunne brukes 

sommer eller vinter, og det ble anbefalt revet. I stedet ble det etter hvert påbegynt noe vedlikehold 

som gjør at det kan brukes på sommerstid. Nå fungerer boligen utmerket på sommerstid, og vi synes 

det er hyggelig å tilbringe noen ferieuker i våre besteforeldres hus som nå er vår FRITIDSBOLIG. 

Eiendomsmarkedet på Espenes er heller ikke brennhett. I arveoppgjøret ble verdien satt til ca 

400.000 kr. Sammenlignbare hus i nærområdet som er solgt de siste årene har gått for: 

 Mohamnvegen 24: kr 500.000, inkl stor garasje ca 60 m2 

 Kaffeveien 75: kr 500.000, inkl stor garasje og landbruksareal 

 Kaffeveien 107: kr 950.000. Dette er et nytt hus bygd på slutten av 1980-tallet og solgt for ca 

10 år siden 

Når det gjelder matrikkelutskriften for vår eiendom Kaffeveien 120, er garasjebygningen oppført som 

«anneks til bolig». Det er uklart hva dette innebærer. Faktum er at garasjebygningen er en ordinær 

garasje på 24 m2 med plass til en liten bil og litt ved. 

Videre kan det opplyses at det er inngått en sameieavtale mellom dagens tre eiere. Denne avtalen gir 

de øvrige eierne forkjøpsrett dersom noen ønsker å selge seg ut. Videre er også salgsprisen fastsatt 

til eierandelen av ca kr 400.000, noe som tilsvarer den verdien som er lagt til grunn i selvangivelsen. 
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Jeg ber om at begrepet Helårsbolig for denne boligen anses som gått ut på dato og at den 

klassifiseres som fritidsbolig, herunder at oppføringen i selvangivelsen for 2015 godkjennes. De to 

andre sameierne, mine kusiner Frøydis Kjøs og Synnøve Willard, har gitt sin tilslutning til innholdet i 

dette brevet. 

Med vennlig hilsen 

 

Arvid Vangen 
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Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato

Per-Arild Pettersen 22.09.2016

Telefon Deres referanse Vår referanse
77 76 61 63 2016/672436

Postadresse Besøksadresse Sentralbord

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

9293 TROMSØ Org. nr: : 991733175 Telefaks

skatteetaten.no/sendepost 77 68 97 78

VANGEN ARVID KJARTAN
GREVLINGVEGEN 66
9017  TROMSØ

U.off. offl. § 13, lignl. § 3-13 nr. 1, sktbl. § 3-2

Boligeiendom eller fritidseiendom?

Vi viser til tidligere korrespondanse som gjelder eiendommen gnr. 46 bnr. 53 "Kaffeveien 120, 

Espenes, 9311 Brøstadbotn" i Dyrøy kommune.

Vi viser til din selvangivelse for inntektsåret 2015 hvor du har medtatt den nevnte eiendommen som 
fritidseiendom og til ditt svar av 07.07.2016 hvor du argumenterer for at eiendommen skal anses 
som en fritidseiendom.

Ved formuesverdsettingen skillet mellom boligeiendom og fritidseiendom bygge på hva 
eiendommen har karakter av å være, ikke hva eieren bruker eiendommen til.

Den ovenfornevnte eiendommen er registrert som helårsbolig i matrikkelen (landets offisielle 
register over fast eiendom). Skatteetaten har derfor lagt til grunn at eiendommen er en bolig-
eiendom.

Rettsavdelingen i Skattedirektoratet har lagt til grunn at for at en eiendom skal kunne anses som en 
fritidseiendom så må følgende kriterier være oppfylt:

 det må ikke være innlagt vann
 det må ikke være innlagt strøm
 det må ikke være innlagt vannklosset
 eiendommen må ikke være tillatt benyttet til helårsbolig

Det er teknisk etat i den enkelte kommune som registrerer hva slags bygningstype den enkelte 
bygningen er.

Det at eiendommen er registrert som "Helårsbolig benyttet som fritidsbolig" betyr at boligen er tillatt å 
benytte som helårsbolig.

Dersom du kan gi opplysninger som tilsier at eiendommen ikke lenger er egnet til helårsbolig, skal 
eiendommen formueslignes som fritidseiendom. Eksempler på hvilke momenter det tas hensyn til er 
boligens standard, vann- og avløpsforhold og adkomstmuligheter til eiendommen.
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Dersom du gir opplysninger om at eiendommen enten ikke har innlagt vann, strøm eller vann-
klosset, vil skatteetaten legge til grunn at eiendommen er en fritidseiendom. Du trenger bare å 
dokumentere/sannsynliggjøre disse opplysningen(-e) hvis skattekontoret ber om det.

Dokumentasjon/sannsynliggjøring bes sendt inn.

Du kan alternativt søke teknisk etat i eiendomskommunen om å få endret bygningstype på 
eiendommen fra "Helårsbolig benyttet som fritidsbolig" til "Hytter, sommerhus, fritidsbygg".
For ytterligere opplysninger om dette alternativet ber vi deg ta kontakt med teknisk etat i 
eiendomskommunen.

Du sender ditt svar elektronisk innen 06.10.2016 ved å gå inn på www.skatteetaten.no/sendepost. 
Alternativt kan du sende ditt svar pr. post som da sendes til Skatt nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø.

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken.

Med hilsen

Per-Arild Pettersen
konsulent
Seksjon 2 Skatt og kildeskatt
Skatt nord

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: V61 

Saksmappe: 2016/150 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 30.01.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

2/5 - Behandling av klage på vedtak vedrørende søknad om deling av eiendom 

til fritidsbruk 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 5/17 08.02.2017 
 

Vedlegg 

1 2/5 - Behandling av søknad om deling eiendom til fritidsbruk 

2 2/5 - Klage på vedtak 

 

Saksopplysninger 

Klagers søknad om fradeling av 2,9 daa fra eiendommen gnr/bnr 2/5 ble behandlet etter 

jordloven i Plan og Naturutvalgets møte den 23.11.2016. Søker ble der innvilget omdisponering 

og deling av 1 daa til fritidsbruk etter jordloven. Vedtaket er meddelt søker i brev datert 

14.12.16. 

I brev mottatt 23.12.16 klager søker på vedtaket. De skriver at søkers far ønsket dette og ber om 

at de kan få fradelt i alle fall 2 daa. 

Administrasjonens vurdering 

Til den politiske behandlinga av søknaden hadde Rådmannen satt fram følgende forslag til 

vedtak: «Etter ei samla vurdering av det samfunnsgagnet delinga vil gi, godkjente planer for 

området, drifts og miljømessige ulemper for landbruket, og kulturlandskapet avslås søknaden om 

omdisponering og deling. Vedtaket er hjemlet i jordloven §§ 1, 9 og 12» 

I møtet i Plan og Naturutvalget var det diskusjon rundt omsøkte fradeling. Diskusjonen endte ut i 

et vedtaket hvor det ble innvilget omdisponering og fradeling av 1 daa til fritidsformål etter 

jordloven. Noe av bakgrunnen for dette var tanken om den presedens en fradeling av 2,9 daa til 

fritidsformål eventuelt kunne gi i lignende saker og en forståelse for at ei hyttetomt på 1 daa ikke 

burde kunne være stor nok sett opp mot et ønske om å innvilge omsøkte tiltak. Med de 

opplysninger som foreligger i saken ser ikke Administrasjonen vesentlige nok grunner til å endre 

på kommunens vedtak.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunens vedtak av 22.11.16 opprettholdes. Klagen sendes til Fylkesmannen for endelig 

behandling.  

Vedtaket er hjemlet i forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring 
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 Erla Sverdrup 

 rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: V61 

Saksmappe: 2016/150 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 15.11.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

2/5 - Behandling av søknad om deling eiendom til fritidsbruk 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget  23.11.2016 
 

 

Saksopplysninger 

Liv Torbjørg Fyhn søker om fradeling av 2900 m
2
 fra eiendommen gnr/bnr 2/5 i Dyrøy kommune. 

Formålet med fradelingen er at søkers søster eventuelt skal bygge hytte. Det søkes samtidig om 

dispensasjon fra formål LNF-S1 i kommuneplanens areadel for fradeling og eventuelt bygging av hytte.  

 

Eiendommen gnr/bnr 2/5, består av flere teiger og er på 401 daa. Arealet på eiendommen fordeler seg på 

14 daa fulldyrka og overflatedyrka jord, 3 daa innmarksbeite, 273 daa produktiv skog samt øvrig areal. 

Arealet som søkes fradelt er registrert som barskog med middels bonitet og ca 2/3 av arealet er registrert 

som dyrkbar mark. Det omsøkte arealet ligger ved Heimveien ca 50 meter før første bolighus på Øvre 

Espenes (blå pil bildet under).  

 

På eiendommen står det våningshus, 

fjøs og naust. Det er ikke nevnt noe i 

søknaden om eventuelle rettigheter 

tilknyttet eiendommen og hvordan 

disse skal fordeles. 

 

Søknaden har vært på høring til 

Fylkesmannen i Troms, Sametinget, 

Troms Fylkeskommune. 

 

 

 

Administrasjonens vurdering 

Det søkes om fradeling av hyttetomt på en Landbrukseiendom og det omsøkte arealet er regulert til LNF-

S1, Arealer av vesentlig betydning for landbruks-, reindrifts-, vilt og eller frilufts-interesser. Søknaden 

skal derfor behandles etter jordloven før saken kan behandles etter plan og bygningsloven.  

 

Den omsøkte fradelingen ligger på Øvre Espenes hvor det er aktiv jordbruksdrift med husdyr. Som et ledd 

i planarbeidet er det i Plan og naturutvalget den 29.01.2009 vedtatt 10 kjerneområder i kommunen hvorav 

omsøkte tiltak ligger i et av disse (Betholmen - Finnlandsvika - Finnland - Øvre Espenes).  
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I gårdskart er arealet som søkes fradelt 

registrert som skog av middels bonitet og 

den øvre halvdelen er registrert som 

dyrkbar mark (se skravur i bilde til 

høyre). Arealet består i sin helhet av 

plantet granskog. Granfeltet står på god 

mark slik at produksjonen er høy. Feltet 

er ikke hogstmodent. Nedenfor tomta er 

det yngre granskog i god vekst som etter 

hvert vil hindre utsyn fra tomta. I den 

grad det er ønskelig med fradeling til 

fritidsformål i område regulert til LNF 

burde den vært plassert på en annen plass 

slik at skogproduksjonen kan fortsette og 

at granfeltet kan skjøttes på en god 

skogbruksfaglig måte. Dette ble fremhevet på befaring hvor Liv T Fyhn/Andor Fyhn møtte sammen med 

fagleder jordbruk Ragnvald Tollefsen og fagleder skogbruk Alf Rune Hoff.  

 

Husdyrproduksjon preger bygda. Med det følger det støv, støy og lukt fra beitedyr og arbeid i tilknytning 

driften. Å legge til rette for omsøkte tiltak inn i området vil slik også være en driftsmessig ulempe for 

landbruket. Tiltaket gjelder fradeling til fritidsformål. Dette er ikke en samfunnsinteresse som taler for 

tiltaket. Når det gjelder muligheten for å tilbakeføre arealene til jordbruksproduksjon er tiltaket av en slik 

art at det ikke lar seg gjøre.  

 

Etter jordlova vil derfor tillatelse til omdisponering av dyrkbar mark og deling vanskelig kunne gis. 

 

Avkjørsel:  
Heimveien er en kommunal vei og det er kommunen som er veimyndighet. Den omsøkte eiendommen 

ligger slik at avkjøringen vil plasseres i en kurve og i en bakke. Plasseringen av det omsøkte arealet vil gir 

en avkjørsel dårlige avkjøringsforhold.  

 

Reindrift:  

Området som søkes fradelt er i ifølge reindriftskart direkte berørt av årstidsbeite (vårbeite og 

høstvinterbeite). Kommunen mener imidlertid at omsøkte fradeling i liten grad er til hinder for 

reindriften. Det er ikke kommet høringsuttalelse fra reindriftsmyndigheten. 

 

Miljø:  

For ei hytte som ligger i et område med bolighus i nærheten og ved vei er det naturlig å tenke seg at det 

vil bli behov for vann og avløp. Det bør derfor tas høyde for tilgang til drikkevann og mulighet for å løse 

avløp i området. Det er ikke tilgjengelig offentlig vann og kloakk i området. 

 

Kulturminner: 

Ifølge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det ikke registrert noen kulturminner på 

eller i nærheten av omsøkte areal. Kulturminneforvaltningen hos Fylkeskommunen har ingen merknader 

til saken. 

 

Kulturlandskap: 

Den nedre delen av bygda preges av små landbrukseiendommer og bolighus. Å blande inn 

fritidsbebyggelse sammen med boligbebyggelse er ikke gunstig. I vår nære kulturhistorie er skogreisning 

i ei tid med knappe ressurser et av mange elementer som preger kulturlandskapet.  

 

Naturmangfoldloven: 

Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører naturmangfoldet. I 

denne saken er omsøkte areal skog av plantet gran på middels bonitet.  Omsøkte fradeling vil derfor endre 

vesentlig på situasjonen i forhold til i dag. På Finnlandsmyran, ca 500 meter nord-øst for omsøkte tiltak, 

er det i naturbase er registret arter av særlig stor forvaltningsmessig interesse.  Ifølge natur base berør 

imidlertid ikke tiltaket direkte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller 

verneområder. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak ikke forringe naturmangfoldet. 
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Vurdering av PBL § 28-1: 

I Tromsatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke registrert fare i forhold til jord og 

snøskred (Kartgrunnlag fra NVE). Arealet som søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av 

Marin strandavsetning, sammenhengende dekke og Forvitringsmateriale, usammenhengende eller tynt 

dekke over berggrunnen. Siden en del av arealet i kartet er forvitringsmateriale i grunnlendte områder er 

det grunn til å anta at det ikke er fare forbundet med bygging på området.  

 

Dispensasjoner: 

Arealet som søkes fradelt ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til LNF-S1. For å 

gjennomføre delingen må det derfor dispenseres fra formål i planen. 

 

Oppsummering 

Omsøkte tiltak gjelder omdisponering og fradeling av et areal til fritidsformål og vil derfor ikke bidra til å 

opprettholde eller styrke bosettingen i området. Det foreligger derfor ikke samfunnsinteresser av stor vekt 

for omdisponeringen og delingen. At området er relativt tettstedsnært og er regulert til landbruk er i seg 

selv et moment av stor vekt mot at arealet brukes til andre formål. Fritidsbebyggelse som legges inn i et 

område med aktiv landbruk er en drifts og miljømessig ulempe for landbruket. Tiltaket vil også legge et 

stort fotavtrykk i kulturlandskapet. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Etter ei samla vurdering av det samfunnsgagnet delinga vil gi, godkjente planer for området, 

drifts og miljømessige ulemper for landbruket, og kulturlandskapet avslås søknaden om 

omdisponering og deling.  

Vedtaket er hjemlet i jordloven §§ 1, 9 og 12  

 

 

  

  

Erla Sverdrup  

Rådmann  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 000 

Saksmappe: 2016/670 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 09.11.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Hovedreglement for styrer, råd og utvalg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 104/16 16.11.2016 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 21/16 22.11.2016 

Formannskapet 116/16 29.11.2016 

Plan og naturutvalget 6/17 08.02.2017 
 

Vedlegg 

1 Hovedreglement for styrer,råd og utvalg 

2 Høringsuttadlelse 

3 Samlet partsbrev 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune har tidligere hatt et Hovedreglement. 

Dette dokumentet er nå blitt revidert. Rådmannen har valgt å utarbeide to reglement.  

De største endringene består i at delegeringsreglementet er tatt ut og legges frem som egen sak. 

 

- Hovedreglment for styrer, råd og utvalg 

- Delegeringsreglement 2016 for Dyrøy kommune 

 

De største endringene i Hovedreglement for styrer, råd og utvalg består i: 

- Forhandlingsutvalgets er endret med hensyn til sammensetning og oppgaver 

- AMU sin sammensetning er endret 

- Viltutvalget utgår 

- Ungdomsrådet er tatt inn 

- Politisk ledergruppe utgår 

- Plan og byggekomiteen utgår  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas.  

Ordførers innstilling: 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas.  
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Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016  

Arne Johansen (KS folkevalgtprogrammet) deltar for faglig orientering i saken. Geir Fjellberg 

(enhetsleder teknisk), Unn-Tove Bakkevoll (økonomileder) og Elin Meleng Blomseth 

(enhetsleder personal) deltar. 

 

Arne Johansen holder en presentasjon og åpner for en spørsmålsrunde til slutt.  

 

De tiltredende forlater møtet før det fattes vedtak.  

 

Omforent forslag til vedtak:  

 

1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg, sendes på høring til 

tillitsvalgte og partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med 

saksutredningen til formannskapets behandling 29.11. 

 

Enst.vedtatt.  

 

Vedtak i Formannskapet - 16.11.2016 

 

1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg, sendes på høring til 

tillitsvalgte og partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med 

saksutredningen til formannskapets behandling 29.11. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas.  

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016  

Forslag til vedtak John Bernhard Andersen (AP)/Karl Johan Olsen (SV): 

 

OPOM ønsker en nøyere gjennomgang av hovedreglement i kommunestyret 15/12, der detaljer 

blir vurdert. Som innspill til formannskapets behandling foreslår OPOM:  

- Viltutvalg består 

- AMU består som nå 

- Plan og byggekomite består og vurderes forsterket. 

 

Forslaget står, 3 stemmer for, 1 imot.  

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016 

OPOM ønsker en nøyere gjennomgang av hovedreglement i kommunestyret 15/12, der detaljer 

blir vurdert. Som innspill til formannskapets behandling foreslår OPOM:  

- Viltutvalg består 
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- AMU består som nå 

- Plan og byggekomite består og vurderes forsterket. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016  

Forslag til vedtak, Marit Alvig Espenes (AP): 

 

FS innstiller på å utsette behandling av Hovedreglement til det er gjennomført en bredere 

høringsrunde blant tillitsvalgte og partiene. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar 

initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar, med sikte på en sluttbehandling i KS i 

marsmøtet.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 

FS innstiller på å utsette behandling av Hovedreglement til det er gjennomført en bredere 

høringsrunde blant tillitsvalgte og partiene. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar 

initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar, med sikte på en sluttbehandling i KS i 

marsmøtet. 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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1.  GENERELT OM HOVEDREGLEMENT FOR DYRØY KOMMUNE  

  

 

1.1.  Innhold  

 

Hovedreglementet for Dyrøy kommune gir bestemmelser for den politiske organiseringen av 

Dyrøy kommune, reglement for delegasjon av myndighet fra kommunestyret og 

møtereglement for styrer og utvalg.  

 

Reglementet er en oppdatering/revisjon av Reglement for politiske utvalg i Dyrøy som 

forrige gang ble revidert i 2012, k-sak nr 59.  

 

 

1.2.  Hjemmel  

  

Legitimiteten for en kommunes virksomhet følger av Lov om kommuner og fylkeskommuner 

av 25.9.1992 (kommuneloven), heretter forkortet KL i reglementet.  

  

Dessuten er kommunens virksomhet regulert av bl a Forvaltningsloven av 2.10.1967 og 

Offentlighetsloven av 19.5.2006.   

  

I tillegg er kommunene tildelt ansvar og forpliktelser i en rekke særlover.  

  

 

1.3.  Målsettinger  

  

I organiseringen av Dyrøy kommunes virksomhet skal følgende målsettinger søkes ivaretatt:  

  

- God servise til befolkningen.  

- Gjøre administrasjonen rasjonell og resultatorientert.  

- Gjøre politisk arbeid interessant og stimulere til økt interesse for kommunale spørsmål.  

- Sterk og synlig politisk styring.  

- Legge til rette for et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen. -   

- God informasjon til befolkningen.  

 

  

1.4.  Hovedprinsipper  

 

Følgende hovedprinsipper er lagt til grunn for politisk struktur og politisk behandling: - 

Utstrakt grad av delegasjon.  

- Rammestyring.  

- Gjennomgående representasjon i politiske utvalg skal tilstrebes som hovedregel.  

- I alminnelighet har rådmann innstillingsrett. Innstilling kan framgå av utsendte 

saksdokumenter eller legges fram i møtet.  
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2.  KOMMUNESTYRET, FASTE UTVALG OG ORDFØRER  

  

2.1.  Kommunestyret  

 

Dyrøy kommunestyre velges i medhold av KL § 7, og skal bestå av 15 representanter.  

 

Innstillingsrett:   

- Faste politiske utvalg.  

- Ordfører der saker fremmes direkte for kommunestyret.  

 

Arbeidsoppgaver:  

- Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av 

lov eller delegasjonsvedtak; KL § 6.  

- Prinsipielle saker som ikke er delegert til andre politiske organer.  

- Saker som gjelder nye tiltak og vesentlig utvidelse av eksisterende tiltak.   

- Tvilstilfeller avgjøres av ordfører eller kommunestyret.  

- Overordnet planlegging og prioritering.  

- Sektorovergripende saker.  

- Ansettelse administrasjonssjef/rådmann.  

 

 

2.2.  Formannskap/administrasjonsutvalg/arbeidsmiljøutvalg  

 

2.2.1  Formannskap  

  

Formannskapet velges etter reglene i KL § 8. Leder og nestleder er h.h.v. 

ordfører og varaordfører, jfr. KL § 9. Medlemstall: 5.  

  

 Arbeidsoppgaver:  

- Innstiller til kommunestyret forslag til økonomiplan, årsbudsjett og 

skattevedtak; på vegne av hele den kommunale virksomheten, jfr. KL § 8.  

- Innstiller også i andre store og viktige økonomi- og plansaker.  

- Næringssaker.  

- Kommunikasjonssaker.  

- Andre saker som ikke er delegert til andre utvalg.  

Formannskapet tillegges forøvrig myndighet til å treffe vedtak i alle saker 

innenfor de rammer kommunestyret har satt i delegeringsreglementet. 
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 2.2.2  Administrasjonsutvalg  

 

Opprettes i medhold av KL § 25, og består av formannskapets 5 medl. samt 2 

medl. fra arbeidstakersiden med vararepresentanter  i h.h.t. Hovedavtalens § 4. 

Ordfører og varaordfører er h.h.v. leder og nestleder.  

 

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg for behandling av saker 

som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og 

personalfunksjonen jf. Hovedavtalen del B §4.  

 

Arbeidsoppgaver:  

- Følger av Hovedavtalens Del B § 4, med hovedvekt på personalpolitikk, og 

med begrensninger som framgår KL § 26.   

- Gi uttalelse til  kommunestyret ved ansettelse av rådmann. 

- Behandle eller gi uttalelse i andrearbeidsgiver relaterte saker for 

kommunestyret, formannskapet eller rådmann legger frem for utvalget.  

 

Administrasjonsutvalget tillegges forøvrig myndighet til å treffe vedtak i 

alle saker innenfor de rammer kommunestyret har satt i 

delegeringsreglementet. 

 

 2.2.3  Arbeidsmiljøutvalg  

 

Sammensetning:  

4 repr. fra den administrative arbeidsgiversiden. I tillegg til rådmannen utpeker 

rådmannen de øvrige 3 representantene med vararepresentanter 

4 repr. fra arbeidstakersiden utpekes etter forholdstallsprinsippet, jfr. 

Hovedavtalens bestemmelse i Del B § 6  

 

Leder: Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og 

arbeidstakernes representanter for 2 år av gangen  

 

Innstillingsrett: Lederen 

 

Arbeids- og ansvarsområde:  

Arbeidsmiljøutvalgets arbeidsoppgaver framgår av arbeidsmiljølovens § 7-2. 

Arbeidsoppgaver utover det som loven bestemmer, kan fastsettes gjennom 

lokalt reglement.  

 

Arbeidsmiljøutvalget er et kombinert lovbestemt arbeidsmiljøutvalg, opprettet i 

hht  Arbeidsmiljøloven §7-1, med arbeidsoppgaver i hht § 7-2, og 

samarbeidsutvalg i hht Hovedavtalens Del B § 6.  

  

Utvalget skal bestå av 10 medlemmer; 5 fra arbeidsgiversiden (utgjøres av 

formannskapet) og 5 fra arbeidstakersiden der hovedverneombudet er det ene 

medlemmet. Leder og nestleder velges av utvalget selv for et år av gangen, 

vekselvis fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.  
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 2.2.4  Forhandlingsutvalg  

  

Skal bestå av ordfører, ett medlem valgt av og blant formannskapets øvrige 

medlemmer. Ordfører er leder.  

  

Arbeidsoppgaver:  

Utvalget skal fastsette rådmannens lønn og ivareta arbeidsgiverrollen overfor 

rådmann.  

 

 

2.3  Oppvekst og omsorg  

 

 2.3.1  Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)  

 

OpOm opprettes som fast utvalg i medhold av KL § 10, med 5 medlemmer.  

  

Utvalget sammensettes etter prinsippet om gjennomgående representasjon av 

kommunestyrets faste medlemmer, men kan kompletteres med medlemmer fra 

partienes vararepresentanter til kommunestyret. 

 

Arbeidsoppgaver:  

OpOm er et faglig politisk organ som på eget initiativ eller etter innspill fra  

rådmannen, skal vurdere/evaluere og gi kommunestyret råd om kvalitet og 

omfang på kommunens tjenestetilbud på følgende tjenesteområder:  

  

- Grunnskolen, herunder voksenopplæringen i grunnskolen.  

- Annen voksenopplæring.  

- Kulturskolen.  

- Barnehager.  

- Skolefritidsordningen.  

- Kultur.  

- Biblioteket.  

- Helsevern.  

- Sosiale tjenester, pleie og omsorg, mv  

  

OpOm er kontrollutvalg iflg. Forskrifter gitt i medhold av alkohollovens § 1-9.  

 

OpOm tillegges forøvrig myndighet til å treffe vedtak i alle saker innenfor de 

rammer kommunestyret har satt i delegeringsreglementet. 

Andre delegasjoner: Tildeling av kulturprisen. 

 

 

2.4.  Plan- og naturutvalget (PNU) 

 

PNU opprettes som fast utvalg i medhold av KL § 10, med 5 medlemmer.  
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Utvalget sammensettes etter prinsippet om gjennomgående representasjon av 

kommunestyrets faste medlemmer, men kan kompletteres med medlemmer fra 

partienes vararepresentanter til kommunestyret. 

 

Kommunestyret skal også oppnevne barnerepresentant i plan- og byggesaker – pbl § 

10-2, som skal tiltre utvalget i aktuelle saker.  

  

Arbeidsoppgaver:  

PNU er et faglig politisk organ som på eget initiativ eller etter innspill fra rådmannen, 

skal vurdere/evaluere og gi kommunestyret råd om kvalitet og omfang på kommunens 

planarbeid, arealsaker, tekniske tjenester, vedlikehold av bygninger og anlegg, samt 

forvaltningstjenester, herunder bl.a. ha ansvar for:  

  

- Saker etter plan- og bygningsloven, jordloven, konsesjonsloven, matrikkelloven, 

viltloven mv.   

- Brannstyre.  

- Naturforvaltning (vilt/innlandsfiske/friluft).  

- Miljøvern.  

- Forurensningsmyndighet.  

- Landbruk (jord/skog).  

- Havbruk  

- Veimyndighet for kommunale veier/trafikksikkerhet.  

- Havnestyre.  

- VAR-området.  

- Nybygg/vedlikehold av kommunale bygg og anlegg -  Andre tekniske 

oppgaver/tjenester.  

 

 

Plan- og naturutvalget tillegges forøvrig myndighet til å treffe vedtak i alle saker 

innenfor de rammer kommunestyret har satt i delegeringsreglementet. 

 

 

 2.5  Klagenemnd  

 

Formannskapet er klagenemd, jfr. forvaltningslovens § 28. 

Merk: Særlover kan ha egne regler om klage i enkeltvedtak. 

  

Innstillingsrett: 

Ordfører. 

 

 

2.6  Kontrollutvalg  

 

Velges av kommunestyret i medhold av KL.§60, med 3 medlemmer.  

 

Arbeidsoppgaver i h.h.t. egne forskrifter. 
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 2.7  Eldreråd  

  

Kommunalt eldreråd velges av kommunestyret i medhold av lov om kommunale 

eldreråd, med 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Samme lov gir 

bestemmelser om valgprosess, sammensetning og konstituering.  

 

Arbeidsoppgaver:  

Rådet skal forelegges kommunale saker som angår eldres levekår. Rådet kan på eget 

initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen. 

 

Rådmannen er sekretariat.  

 

 

  

 2.8  Råd for funksjonshemmede 

 

Medlemmer fra Dyrøy kommune til felles råd for funksjonshemmede med Sørreisa 

kommune velges av kommunestyret i hht lov om råd eller anna representasjonsordning 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m.  

 

 

2.9  Ungdomsråd 

Ungdomsrådet består av 5 medlemmer  

Ungdomsrådet har talerett i kommunestyre, formannskapet og hovedutvalgene.  De kan 

videre gi uttalelser i saker som følger saken til sluttbehandlingen. 

 

Kommunestyret kan opprette og oppnevne medlemmer til andre faste utvalg etter 

behov, jfr. KL §10.  

 

Kommunestyret kan også opprette driftsstyrer i medhold av KL §11.  

 

 

 2.10  Ordfører  

  

Ordføreren velges av kommunestyret i medhold av KL § 9 for kommunevalgperioden, 

med oppgaver i medhold av samme § og ellers i medhold av vedtatt reglement, vedtak 

og særlover.  

  

Ordføreren leder møtene i kommunestyre og formannskap.  

  

Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale råd og utvalg.  

    

Ordfører har en sentral rolle i næringssaker og er kommunens tiltakssjef.  

 

Ordføreren representerer kommunen utad.  

 

Ordføreren er leder av beredskapsrådet. 
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3  MØTEREGLEMENT FOR STYRER OG UTVALG  

 

 

 3.1  Generelt  

 

Møtereglementet gjelder for kommunestyret, formannskapet og andre faste utvalg 

oppnevnt av kommunestyret, eller etter delegasjonsfullmakt fra kommunestyret, hvis 

ikke annet er bestemt.  

  

Møter i folkevalgte organ skal holdes for åpne dører, jfr. KL § 36, hvis ikke annet 

følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter denne paragraf.  

  

Også medlemmer i folkevalgte organ er undergitt forvaltningslovens  

bestemmelser i § 13 om taushetsplikt. Brudd på taushetsplikt etter nevnte paragraf og 

andre lover, og på taushetsplikt fastsatt ved instruks er straffbart etter straffelovens § 

121.  

  

Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig 

utredet, jfr. KL § 23.2. Utredninger skal inneholde rådmannens forslag til vedtak.  

 

 

 3.2  Møter  

  

Organet vedtar selv møteplan for 1 år framover. Møteplanen bør tidsfeste behandling 

av saker av syklisk karakter, temamøter og andre saker som organet krever utredet ti1 

behandling.  

  

Forøvrig kan leder eller organet selv kreve saker utredet til behandling.  

  

Bestemmelsen om fastsetting av møter, saksliste, innkalling og møteledelse, jfr. KL § 

32.  

  

Innkalling med saksdokumenter sendes hvert medlem og varamedlemmer.  

  

Både innkalling og kunngjøring skal skje med minimum 1 ukes varsel.  

  

Kunngjøring av møter skjer i alminnelighet på kommunens hjemmeside og ved oppslag 

av saksliste på faste oppslagssteder i kommunen, hvor det skal opplyses om møtested, 

tidspunkt for møtet, utlegging av saksdokumenter o.l.  

  

Samtidig med innkalling/kunngjøring av møter skal alle sakens dokumenter legges ut 

til ettersyn på rådmannens kontor, og evt. andre steder som bestemmes etter nærmere 

vurdering.  

  

Dette gjelder likevel ikke dokumenter som etter lov om offentlighet i forvaltningen 

eller ved annen lovbestemmelse, er bestemt unntatt offentligheten. Dokumenter unntatt 

offentlighet er tilgjengelig for medlemmer i de organ som skal behandle saken, og kan 

gjennomgås på rådmannens kontor. Det enkelte organ kan imidlertid selv avgjøre andre 
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måter å informere medlemmene på når det skjer i betryggende former, jfr. KL § 40.5. 

Særlov kan inneholde spesielle regler om innsynsrett.  

  

Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 

kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalg et, jfr. KL § 23.3.  

  

Leder av organet, eller organet selv, kan innkalle andre ansatte eller særlig sakkyndige 

for å gi saksopplysninger av objektiv karakter.  

  

Andre kan ta del i møter når lovbestemmelse gir slik. rett.  

  

Om møterett for ansattes representanter i administrasjonsutvalget og 

arbeidsmiljøutvalget, ref reglementets pkt. 2.2.2 og 2.2.3.  

  

 

 3.3  Forfall til møter  

  

Den som er valgt som medlem av folkevalgt organ, plikter å delta i møter, med mindre 

det foreligger et gyldig forfall, jfr. KL § 40.1.  

  

Innkalt medlem/varamedlem som på grunn av lovlig forfall ikke kan møte, skal snarest 

mulig melde dette til leder av behandlingsorganet. Forfall skal grunngis. Leder skal 

straks kalle inn vararepresentant. Vararepresentant skal også kalles inn når det er kjent 

at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles i møtet.  

  

Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder 

representanten straks fra til møteleder. Organet kan selv bestemme at vararepresentant 

skal kalles inn dersom dette ikke er besørget tidligere.  

  

Har en vararepresentant tatt lovlig sete, og den faste representanten deretter møter opp, 

deltar vararepresentanten til påbegynte saker er ferdigbehandlet  

  

  

 3.4  Møtets avvikling  

 

Ihht KL § 30 skal folkevalgte organer behandle sine saker og treffe sine vedtak i møter. 

Mulig unntak fra møteprinsippet for andre organer enn kommunestyret, er regulert i 

Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13.01.93.  

  

 

3.4.1  Møteleder  

  

Møte i folkevalgte organer ledes av organets leder eller nestleder. Har begge 

forfall, velges særskilt møteleder ved flertallsvalg. Jfr. KL § 32.4.  

  

Møteleder redegjør for sakene så langt han finner det påkrevd, og sørger for at 

taler får ordet i den rekkefølge de ber om det.  
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Møteleder må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å 

opprettholde de bestemmelser som en gitt i reglementet, eller for å rette på 

misforståelser fra talerens side.  

  

 

3.4.2  Møtets åpning  

  

Til den tid møtet er berammet registrerer møteleder medlemmene / 

varamedlemmene som skal møte. Er det lovmessige minsteantall til stede; 

erklæres møtet for satt.  

  

Ingen av medlemmene kan forlate møtet uten å melde fra til møteleder, og 

medlemmer som møter etter registreringen, melder seg til møteleder før de tar 

sete.  

  

 

3.4.3  Sakenes rekkefølge/dagsorden.  

  

Blir det under registreringen reist tvil om gyldigheten av noe forfall, behandles 

dette først.  

  

Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen i den rekkefølge de er 

ført opp. Organet kan vedta annen rekkefølge på saksliste, og at flere saker 

behandles under ett.  

  

Organet kan vedta å utsette realitetsbehandling av en sak på sakslisten. Det kan 

også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder 

eller 1/3 av møtemedlemmer motsetter seg dette. Jfr. KL §34.  

  

Forespørsler / interpellasjoner behandles alltid til slutt i møtet.  

 

 

3.4.4  Behandling av den enkelte sak  

  

Under behandlingen av saker skal den enkelte taler henvende seg til møteleder.  

  

Møteleder skal påse at debatten begrenser seg til den saken som er under 

behandling.  

  

Under behandlingen av en sak kan møteleder foreslå å sette strek for debatten.  

  

Forslag til vedtak kan bare settes fram av organets medlemmer, samt av 

ordfører, med mindre særlig lovbestemmelse gir slik rett til andre.  

  

Forslag skal avgis skriftlig til møteleder, som avgjør om dette har relevans til 

saken som behandles. Forslag om at behandling av saken utsettes eller at saken 

skal oversendes til annet organ kan framsettes muntlig.  
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Krav om protokolltilførsel må framsettes i møtet. Møteleder kan avvise kravet 

dersom protokolltilførselen har en sjikanerende form, eller er unødig 

omfattende. Krav om protokolltilførsel kan framsettes av møtedeltakere med 

forslagsrett.  

 

 

3.4.5  Ordensbestemmelser  

  

Taler må ikke si noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller 

andre.  

  

Det skal ikke gis høylydt uttrykk for misnøye eller bifall.  

  

Retter møtedeltaker seg ikke etter reglement, skal møteleder - etter først å ha 

gitt advarsel - ved avstemming la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal 

stenges ute fra resten av møtet.  

  

Dersom tilhørere ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer 

forhandlingene, kan møteleder vise tilhører ut eller la lokalet tømmes for 

tilhørere.  

  

Plakater e.l. tillates ikke i møtelokalet, med mindre møteleder eller møtet 

samtykker i dette.  

 

 

 3.5  Inhabilitet  

  

Den som er inhabil i h.h.t. forvaltningslovens kap. II, eller KL §40.3 ska1 straks fratre 

møtet. Ved inhabilitet i sak behandlet i lukket møte, skal den inhabile forlate 

møtelokalet.  

 

 

 3.6  Taushetsplikt  

  

Blir en sak behandlet i lukket møte, plikter organets medlemmer og andre som deltar i 

møtet, å bevare taushet om opplysninger som er beskyttet av lovbestemt taushetsplikt.   

  

 

 3.7  Sekretariat  

  

Rådmannen, eller den rådmannen utpeker, er sekretær for folkevalgt organ.  
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 3.8  Avstemming  

  

KL §§ 35 – 38 gir regler om avstemninger i forskjellige typer saker og valg.  

  

Når ordskiftet under behandlingen av en sak er avsluttet, sier møtelederen fra om  

at saken tas opp til avstemming. Det tillates ikke debatt eller framsetting av nye forslag 

før avstemmingen er avsluttet. Bare de medlemmer som er til stede når saken tas opp til 

avstemming har rett og plikt til å avgi stemme. Skal det stemmes over flere forslag, 

setter møtelederen fram forslag om hvordan stemmegivningen skal foregå. Blir det 

ordskifte om dette, skal møteleder påse at talerne holder seg til avstemmingsspørsmålet.  

  

 

3.8.1  Prøveavstemming  

  

Før endelig avstemming i en sak kan organet vedta prøveavstemminger, som ikke 

er bindende.  

  

 

3.8.2  Stilltiende godkjenning  

  

Dersom ingen uttaler seg mot forslaget som møtelederen setter fram, anses 

forslaget for vedtatt.  

  

 

3.8.3  Ved stemmetegn  

  

Avstemmingen iverksettes ved at møtelederen oppfordrer de medlemmene som er 

mot forslag om å rekke opp hånden eller reise seg. Når møteleder bestemmer det, 

eller et medlem krever det; holdes kontraavstemming ved at de som stemte for 

forslaget rekker opp en hånd eller reiser seg.  

  

 

3.8.4  Skriftlig  

  

Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemming, jfr. 

KL §35.5. Avstemmingen gjennomføres ved bruk av sedler uten underskrift. To 

medlemmer som møtelederen oppnevner teller opp stemmene.  

 

 

 3.9  Lovlighetskontroll  

  

Minst tre medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelse av folkevalgt 

organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av 

avgjørelsens lovlighet, jfr. KL § 59.  

  

Fristen for å kreve lovlighetskontroll for medlemmer av kommunestyret er 3 uker, jfr 

Forskrift tidsfrist for krav om lovlighetskontroll av 13.01.93.  
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 3.10  Interpellasjoner, spørretime, temamøter  

  

3.10.1  Interpellasjoner  

   

Utenom de saker som er ført opp i innkallingen til møtet, kan hvert medlem av 

kommunestyret gjøre forespørsler som rettes til ordføreren. Slik forespørsel/ 

interpellasjon må være meldt til ordføreren minst 4 dager før møtet, og skal være 

skriftlig.  

  

Forslag som settes fram i forbindelse med slik forespørsel kan ikke avgjøres i 

møtet dersom møtelederen eller 1/3 av medlemmene motsetter seg dette.  

 

 

3.10.2  Spørretime  

  

Ved slutten av hvert kommunestyremøte kan medlemmene i kommunestyret stille 

spørsmål om saker som ikke står på sakslisten, jfr. KL §34.2.  

 

 

3.10.3  Temamøter  

   

 Kommunestyret kan arrangere temamøter om bestemte saksområder. Slike møter 

skal være åpne og alle som er invitert/innkalt, kan delta i debatten. Ordfører, eller 

kommunestyret selv, avgjør hvem som skal inviteres og om andre folkevalgte enn 

kommunestyret skal innkalles. Ordfører, eller den ordfører utpeker, leder møtet  

 

 

 

3.10.4  Åpen talerstol  

  

I forkant av kommunestyrets ordinære møter gjennomføres det inntil 30 minutter 

offentlig spørretime, det vil si anledning for enhver innbygger i Dyrøy kommune 

til å stille spørsmål og/eller gi innspill til kommunens ledelse. Kommunestyrets 

medlemmer skal ikke bruke ”åpen talerstol”.  

  

Innlegget bør være kort og ikke over 3 minutter. Ordføreren avgjør hvem som skal 

besvare spørsmål. Det gis anledning til å stille ett oppfølgingsspørsmål, men det 

skal ikke legges opp til debatt.  

  

Saker som tas opp må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for 

kommunens innbyggere. Innlegg/spørsmål under åpen talerstol skal sendes 

skriftlig til ordføreren senest tre dager før møtet.  

 

Spørsmål og svar tas inn i kommunestyrets protokoll.  

 

Foreligger det ingen spørsmål til møtet, eller brukes ikke spørretiden fullt ut, 

settes møtet og forhandlingene begynner etter saksliste for møtet.  
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3.11  Føring av møtebok – møtets slutt  

 

 Det skal føres møtebok for alle kommunale styrer og utvalg.  

  

I møteboka føres følgende:  

- Møtested og tid.  

- Medlemmer tilstede/fraværende for hele møtet.  

- Sakens tittel.  

- Forslag, forslagsstiller.  

- Avstemmingsresultat.  

  

Møtebok for kommunestyret underskrives av møtelederen og minst to av de andre 

medlemmene. Møtebok for formannskap og andre organer underskrives av møteleder 

og rådmann.  
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Fra: jarydni@online.no
Sendt: 22.11.2016 12:05:37
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Høringsuttalelse Hoved - og Delegasjons-reglement
Vedlegg: 
Noen korte kommentarer fra HTV i Utdanningsforbundet.

1. Høringsfrist er for kort.
2. HTV-gruppa har ikke vært involvert i noen grundig debatt rundt endringene ift 

reglementene. Vi har på noen av punktene fått orientering fra rådmannen om hennes 
tanker rundt nåværende praksis og hennes egne tanker om endringer.

3. Det legges opp til utstakt delegering til rådmannen i delegasjonsreglementet. Debatten 
rundt dette bør dreie seg om det er det vi i Dyrøy ønsker. Kan vel i ytterste konsekvens føre 
til en rådmannsstyrt kommune mer enn en politikerstyrt.

4. Kan det være en ide å organisasjonsmessig behandle forslagene mer partssammensatt enn 
det til nå har vært? Før en endelig avgjørelse tas.

Mvh 
Jan-Åge Rydningen
HTV Utdanningsforbundet Dyrøy.
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 000 

Saksmappe: 2016/671 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 09.11.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Delegeringsreglement for Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 105/16 16.11.2016 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 22/16 22.11.2016 

Formannskapet 117/16 29.11.2016 

Plan og naturutvalget 7/17 08.02.2017 
 

Vedlegg 

1 Delegeringsreglement Dyrøy  kommune 2016 

  

 

Bakgrunnsdokumenter i saken 

PS 35/15  Alkoholpolitisk handlingsplan 24.6.2013 

PS 70/14 Kommunens budsjett 2016 og Økonomiplan 2016 – 2019 

PS 48/15 Valg av valgkomite til forberedelse av øvrige utvalg ,nemder 

PS 37/08 Politiråd 

PS 38/12 Økonomi og Finansreglementet 

PS 21/10 Forskrift om gebyrer og betalingsregulativ for saksbehandling etter plan og 

bygningsloven 

PS 59/12 Hovedreglementet for Dyrøy kommune 

Brannvesen avtale med Sørreisa. Ansvar og myndighet etter brann og eksplosjonsloven 

 

Kilder: 

Kommunal- og regionaldepartementet 21.6.2012: Rundskriv H-2/12 Iverksetting av endringer i 

kommune  

KS: Folkevalgt 2011-2015 I kommunen (Kommuneforlaget) 2011 

Bernt og Overå: Kommuneloven med kommentarer (Kommuneforlaget) 6.utgave, 2014 

Lovverk:  Offentleglova  og Forvaltningsloven  

 

Saksopplysninger 

I henhold til kommuneloven §39 skal «Kommunestyre og fylkestinget selv vedta reglement for 

delegasjon av avgjørelsesmyndighet og innstilling innen 31.desember året ette at kommunestyrer 

og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil 

nytt reglement er vedtatt « 

 

I kommunelovens formålsparagraf er hovedintensjonen med loven å skape et rasjonelt og 

funksjonsdyktig rammeverk for tjenesteproduksjonen i kommunen.  
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Forslaget om delegering fra kommunestyret til andre politiske utvalg bygger på kommunens 

utvalgsstruktur. 

 

 

Dyrøy kommune har et Hovedreglement hvor delegering er beskrevet. 

Hovedreglementet er foreslått inndelt i to dokument: 

- Hovedreglement for styrer,råd og utvalg 

- Delegeringsreglement 

-  

Rådmannen legger frem et forslag til eget Delegeringsreglement for Dyrøy kommune 

 

Administrasjonens vurdering 

Delegeringsreglementet for Dyrøy kommune  fått en ny endret struktur og oppdatert i henhold til 

gjeldene lovverk. I tillegg er alle relevante særlover tatt med.  

Det er gjort nødvendige oppdateringer i forhold til områdene personal og økonomi i samsvar 

med kommuneloven. 

 

Hensikten med de endringene er å utarbeide et delegeringsreglement som bidrar til å: 

- Fremme organisatoriske effektivitet 

- Nødvendig folkevalgt deltakelse  

 

Delegeringsreglementet vil ivareta kommunes hovedrolle som er: 

- Effektivitet 

- Tydelighet 

- Demokrati og deltakelse  

- Innsikt og innsyn i kommunens forvaltning 

Delegering 

Å delegere betyr å overføre myndighet. Med myndighet menes her retten til å ta en beslutning 

som forplikter kommunen. 
 
Overførende myndighet beholder styringsretten på den overførte myndighet ved:  

- Målformuleringer   
- Budsjettprioriteringer   
- Rammer og retningslinjer  

- Kontrollrutiner  

- Prinsippavklaringer  

- Overprøving  
 
Kommunens myndighetsutøvere deles inn i følgende to kategorier:  

- Politisk nivå: Kommunestyre, formannskap, ordfører, hovedutvalg og andre politisk 

opprettede utvalg/komiteer.   

- Administrativt nivå: Rådmann og dem rådmannen videre delegerer til. 
 

Kommunestyret kan delegere sin myndighet til lavere politisk nivå og til rådmannen. 

Kommunestyret/politisk nivå kan ikke delegere til annet administrativt nivå enn rådmannen med 

mindre det er bestemt ved lov eller sentral forskrift. 

 

Hvorfor delegering 
I hht kommunestyrets vedtak om utstrakt delegasjon, forutsetter kommunestyret at politisk nivå 

som f.eks. formannskapet og hovedutvalgene, videredelegerer til rådmannen og at rådmannen 

videredelegerer de fullmakter som finnes hensiktsmessig. 
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Myndighet videredelegeres av følgende hensyn:  
- Ressurseffektiv utnyttelse av den politiske så vel som den administrative delen av 

kommunen.   
- Avlastning av politisk nivå slik at den folkevalgte styringen kan 

konsentreres om overordnede prosesser og mål.   
- Avlastning av rådmannen som har det helhetlige overordnede ansvaret for 

kommunens administrative- og tjenesteytende delen. Administrativ delegasjon 

skal også vurderes ut fra faglig kompetanse   
- Adekvat utnyttelse av fagkunnskap.   
- Praktiske hensyn; myndighet og ansvar bør korrespondere.  

- Hensynet til at brukerne krever raske prosesser.  

 

Hvordan delegere 
Beslutningsmyndighet utøves normalt ved myndighetsinnehavers signatur. 

Beslutningsmyndighet kan videredelegeres med mindre dette reglement eller lov sier noe annet. 

Slik delegering skal dokumenteres.   

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Framlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Framlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016  

Arne Johansen (KS folkevalgtprogrammet) deltar for faglig orientering i saken. Geir Fjellberg 

(enhetsleder teknisk), Unn-Tove Bakkevoll (økonomileder) og Elin Meleng Blomseth 

(enhetsleder personal) deltar. 

 

Arne Johansen holder en presentasjon og åpner for en spørsmålsrunde til slutt.  

 

De tiltredende forlater møtet før det fattes vedtak. 

 

Omforent forslag til vedtak: 

 

1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til delegasjonsreglement, sendes på høring til tillitsvalgte og 

partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med saksutredningen til 

formannskapets behandling 29.11. 

 

Enst.vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 16.11.2016 
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1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til delegasjonsreglement, sendes på høring til tillitsvalgte og 

partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med saksutredningen til 

formannskapets behandling 29.11. 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Framlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016  

Forslag til vedtak John Bernhard Andersen (AP)/Karl Johan Olsen (SV): 

 

OPOM ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt 

delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret 15.12.16.  

 

Forslaget står, 3 stemmer for, 1 imot.  

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016 

OPOM ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt 

delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret 15.12.16.  

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016  

Forslag til vedtak, Marit Alvig Espenes (AP):  

 

FS innstiller på å utsette behandling av delegasjonsreglement til det er gjennomført en bredere 

høringsrunde blant tillitsvalgte og partier. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar 

initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar med sikte på en sluttbehandling i KS i 

marsmøtet.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 

FS innstiller på å utsette behandling av delegasjonsreglement til det er gjennomført en bredere 

høringsrunde blant tillitsvalgte og partier. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar 

initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar med sikte på en sluttbehandling i KS i 

marsmøtet. 

 

 

 

-�453�-



  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Fra: jarydni@online.no
Sendt: 22.11.2016 12:05:37
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Høringsuttalelse Hoved - og Delegasjons-reglement
Vedlegg: 
Noen korte kommentarer fra HTV i Utdanningsforbundet.

1. Høringsfrist er for kort.
2. HTV-gruppa har ikke vært involvert i noen grundig debatt rundt endringene ift 

reglementene. Vi har på noen av punktene fått orientering fra rådmannen om hennes 
tanker rundt nåværende praksis og hennes egne tanker om endringer.

3. Det legges opp til utstakt delegering til rådmannen i delegasjonsreglementet. Debatten 
rundt dette bør dreie seg om det er det vi i Dyrøy ønsker. Kan vel i ytterste konsekvens føre 
til en rådmannsstyrt kommune mer enn en politikerstyrt.

4. Kan det være en ide å organisasjonsmessig behandle forslagene mer partssammensatt enn 
det til nå har vært? Før en endelig avgjørelse tas.

Mvh 
Jan-Åge Rydningen
HTV Utdanningsforbundet Dyrøy.
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1 Generelt om kommunelovens bestemmelser om delegering 

 

Kommuneloven gir følgende adgang til delegering: 

1.1 Kommunestyret 

Kommunestyret er øverste kommunale organ i Dyrøy kommune. Det treffer vedtak 

på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf 

kommuneloven § 6. 

Kommuneloven § 39 nr 2 slår fast at kommunestyret selv vedtar 

delegeringsreglement innen 31.desember året etter at det ble konstituert. Sist vedtatte 

reglement og andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. 

1.2 Formannskapet 

Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke 

annet følger av lov, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

Kommunestyret kan gi formannskapet myndighet til å opprette og nedlegge stillinger 

og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1. 

1.3 Ordfører 

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i 

typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf kommuneloven § 9 nr 5. 

1.4 Faste utvalg 

Kommunestyret kan gi faste utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet 

følger av lov, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret kan gi utvalg myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å 

treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1. 

1.5 Kommunal institusjon og lignende 

Kommunestyret kan gi styret for en kommunal institusjon og lignende 

avgjørelsesmyndighet i saker som angår virksomhetens drift og organisering, jf 

kommuneloven § 11 nr 3. 

Kommunestyret kan gi styret for institusjon myndighet til å opprette og nedlegge 

stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1. 

1.6 Rådmannen 

Ethvert kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 

kommunestyret har bestemt noe annet, jf kommuneloven § 23 nr 4.  
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Kommunestyret kan gi rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge 

stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1. I 

dette reglementet betyr rådmannen rådmannen selv eller dennes stedfortreder.  

1.7 Administrativ videredelegering 

Rådmannen kan delegere videre internt i administrasjonen, hvis ikke 

vedkommende kommunalt folkevalgte organ har bestemt noe annet. Der hvor 

den som har slik stilling kan tildele sin kompetanse til andre tilsatte, framgår dette 

av reglementet.  

1.8 Kommunalt foretak 

Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person, men en del av kommunen, 

jf kommuneloven § 61 andre punktum. Det følger av reglene om kommunale 

foretak sin plassering i kommuneloven at kommunelovens øvrige bestemmelser 

vil gjelde for kommunale foretak med mindre noe annet er særskilt bestemt.  

Kommunale foretak sin myndighet skal framgå av deres vedtekter. Med 

bakgrunn i dette delegerer ikke Dyrøy kommune avgjørelsesmyndighet til 

kommunale foretak.  

1.9 Myndighet til annen kommune 

Kommunestyret kan som øverste kommunale organ, overlate utførelsen av 

lovpålagte oppgaver herunder offentlig myndighetsutøvelse, til en annen 

(verts)kommune hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det, jf 

kommuneloven kapittel 5A. 

 

2 Generelle bestemmelser om utøvelse av all delegert myndighet 

2.1 Retningslinjer 

All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 

overordnet organ, innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede 

planer. 

2.2 Kommunestyrets tilsynsansvar 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan 

forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse, jf kommuneloven 

§ 76.  

2.3 Unntak fra plikt til å utøve myndighet 

Den som har fått delegert myndighet, kan i enkelttilfeller overlate til overordnet organ 

å ta avgjørelse når spesielle forhold tilsier det. 

2.4 Underinstans 

Der vedtak er fattet administrativt etter delegeringsreglement er det klageadgang til 

politisk organ. Dette gjelder alle områder.  
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2.5 Underretning 

Administrative vedtak med hjemmel i delegeringsreglement meldes etter nærmere 

bestemte regler til nærmeste overordnede politiske organ. 

 

3 ALKOHOLLOVEN 

3.1 Formannskapet 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Formannskapet 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

3.2 Rådmannen 

Formannsakpet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven  

 § 1-6 andre ledd (bevillingsperioden ved en enkelt anledning) 

 § 1-7c (styrer og stedfortreder) 

 § 1-8 første ledd første punktum (å inndra salgs- og skjenkebevilling inntil 

attestert omsetningsoppgave foreligger) 

 § 1-8 første ledd første punktum (å inndra salgs- og skjenkebevilling inntil 

ilagt bevillingsgebyr er betalt) 

 § 4-2 fjerde ledd andre punktum (en enkelt anledning, utvidelse av bevilling) 

 § 4-4 tredje ledd (en enkelt anledning, utvidelse av skjenketid) 

 § 4-5 (ambulerende skjenkebevilling) 

 § 7-1 (fastsettelse av salgs- og skjenkegebyr) 

 

til rådmannen, jf punkt 3.1. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer 

av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Det vises til alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt av kommunestyret. 

 

4 BARNEHAGELOVEN 

4.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven, 

med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og 

omsorgsutvalget (OpOm) . 

Myndigheten må utøves i henhold til kommunestyrets til enhver tid gjeldende 

vedtak om samordnet opptak til barnehageplass. 

Unntatt fra delegering er barnehageloven § 7 fjerde ledd om fastsetting av 

vedtekter for kommunale barnehager. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv 

i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2.  

4.2 Rådmannen 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet i punkt 

4.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som 
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ikke er av prinsipiell betydning. 

 

5 BARNEVERNLOVEN 

5.1 Barneverntjenesten 

Kommunestyret legger kommunens oppgaver om internkontroll etter 

barnevernloven til leder for barneverntjenesten. 

Barneverntjenesten er administrert gjennom et administrativt 

vertskommunesamarbeid  med Sørreisa kommune iht kommuneloven. 

 

6 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN 

6.1 Rådmannen 

Kommunestyret  har delegert sin avgjørelsesmyndighet etter brann- og 

eksplosjonsvernloven med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i 

lov,til rådmannen.  

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2.. 

6.2 Brann- og feiertjenesten 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 6.21 til brannsjefen som 

lokal leder for brann- og feiertjenesten. Brannsjefen kan tildele sin kompetanse etter 

disse bestemmelser til brannmester.  

   

7 MATRIKKELLOVA 

7.1 Plan- og naturutvalget (PNU)  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkellova, 

med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og 

naturutvalget (PNU), jf matrikkellova § 5a m.v.  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkellova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU) , 

jf matrikkellova § 5a m.v. 

Unntatt fra delegering er fastsetting av gebyrregulativ for matrikkelopplysninger, jf 

matrikkellova § 32. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

7.2 Rådmannen 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 7.1 til 

rådmannen, jf matrikkellova § 5a m.v. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker 
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eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

7.3 Teknisk sjef 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 7.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte 

ved teknisk kontor.  

 

8 EIERSEKSJONSLOVEN 

8.1 Plan- og naturutvalget (PNU)  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter eierseksjonsloven, med de 

til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 

(PNU). 

Unntatt fra delegering er myndighet etter eierseksjonsloven § 7 femte ledd om 

fastsetting av gebyr dersom det må avholdes en befaring. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

8.2 Rådmannen 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 8.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

8.3 Teknisk sjef 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 8.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte 

ved teknisk kontor.  

 

9 FILM OG VIDEOGRAM 

9.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om film og videogram, 

med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og 

omsorgsutvalget (OpOm). 

Unntatt fra delegering er myndighet til å gi konsesjon for visning av film, jf lov om 

film og videogram § 2 første ledd første punktum. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

9.2 Rådmannen 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov 

om film og videogram § 2 til rådmannen, jf punkt 9.1. Rådmannen kan bare avgjøre 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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10 FORPAKTINGSLOVEN 

10.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forpaktningsloven, med de 

til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 

(PNU). 

Unntatt fra delegering er myndighet etter forpaktingsloven § 11 om skjønn. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

10.1 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 10.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker 

eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

11 FORSØKSLOVEN 

11.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forsøksloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet, jf forsøksloven 

§ 5 andre ledd andre punktum om endring og tillegg i fastsatte vedtekter for forsøk. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

11.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 11.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning.  

 

12 FORURENSINGSLOVEN  

12.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven, med 

de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 

(PNU), jf forurensningsloven § 83 (delegering av myndighet lagt til kommunen).  

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunal myndighet etter forurensingsloven § 43 m.v. (forurensingsaksjoner på 

regionalt nivå) er ved tidligere vedtak overført til styret for Sør-Troms 

interkommunale utvalg mot akutt forurensing (STIUA). 
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12.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 12.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning.  

Forurensningsloven: 

 § 7, 4.ledd (gi pålegg) 

 § 11 (gi særskilt tillatelse til forurensende tiltak) 

 § 18 (endre og omgjøre tillatelse) 

 § 22 (krav til utførelse av avløpsanlegg) 

 § 23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg) 

 § 26, 5.ledd (koble ut slamavskillere) 

 § 30, 2.ledd, 2.punkt (unnta eiendommer fra innsamling av avfall) 

 § 32, 2.ledd (gi pålegg om håndtering av næringsavfall) 

 § 35, 4.ledd (gi pålegg om avfallshåndtering på utsalgssteder) 

 § 37 (gi pålegg om å rydde opp i avfall eller å betale for opprydding) 

 § 47, 1.ledd (pålegge beredskapsplikt etter § 40 om bistand) 

 § 49 (kreve opplysninger) 

 § 50 (foreta gransking) 

 § 51 (gi pålegg om undersøkelse) 

 § 58 (kreve gjenoppreisningserstatning til allmennheten) 

 § 73 (fastsette og frafalle forurensingsgebyr) 

 § 74 (umiddelbar iverksetting av pålegg) 

 § 75 (benytte annen manns eiendom ved gjennomføring av tiltak) 

 § 78, 3.ledd (begjære påtale ved forurensing) 

 § 79 (begjære påtale ved ulovlig handtering av avfall) 

 

Forurensningsforskriften: 

 Kapittel 1 (Tiltak mot forurensing fra nedgravde oljetanker) 

 Kapittel 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider) 

 Kapittel 4 (Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt) 

 Kapittel 7 (Lokal luftkvalitet) 

 Kapittel 12 (Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter o.l.) 

 Kapittel 13 (Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre 

tettbebyggelse) 

 Kapittel 15 (Krav til utslipp av oljeholdig avløsvann) 

 Kapittel 15A (Påslipp) 

 Kapittel 41 (Tilsyn, klage, straff m.v.)   

 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven:  

 § 11 (gi særskilt tillatelse til forurensende tiltak) 

 § 18 (endre og omgjøre tillatelse) 

 § 22 (krav til utførelse av avløpsanlegg) 

 § 23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg) 

 § 26, 5.ledd (koble ut slamavskillere) 

 § 30, 2.ledd, 2.punkt (unnta eiendommer fra innsamling av avfall) 

 §§ 49, 50 og 51 (kreve opplysninger, gransking og pålegg om undersøkelse) 
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 § 73 (fastsette og frafalle forurensingsgebyr) 

 § 74 (umiddelbar iverksetting av pålegg) 

 § 75 (benytte annen manns eiendom ved gjennomføring av tiltak) 

til teknisk sjef, jf punkt 12.2.  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsforskriften: 

 Kapittel 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider) 

 Kapittel 4 (Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt) 

 Kapittel 12 (Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter o.l.) 

 Kapittel 13 (Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre 

tettbebyggelse) 

 Kapittel 15 (Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann) 

 Kapittel 15A (Påslipp) 

 

til teknisk sjef, jf punkt 12.2.  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter avfallsforskriften og 

avfallsgebyrforskriften til teknisk sjef, jf punkt 12.2. 

12.3 Kommuneoverlegen  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven §§ 49, 50 

og 51 (rett til å kreve opplysninger, rett til granskning og pålegg om undersøkelse) til 

kommunelegen, jf punkt 12.2.  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsforskriften 

kapittel 7 (Lokal luftkvalitet) til kommunelegen, jf punkt 12.2. 

Kommunelegen kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre 

tilsatte ved legekontoret. 

Administrativt interkommunalt vertskommune samarbeid med Lenvik 

kommune. 

12.4 Brannsjefen  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven: 

 § 11 (gi særskilt tillatelse til forurensende tiltak, dispensasjon fra 

bestemmelser i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 

småovner) 

 § 18 (endre og omgjøre tillatelse, endre/omgjøre dispensasjon fra 

bestemmelser i forskrift om åpen brenning av avfall i småovner) 

 § 47, 1.ledd (pålegge beredskapsplikt etter § 40 om bistand) 

 §§ 49, 50 og 51 (rett til å kreve opplysninger, rett til gransking og pålegg 

om undersøkelse) 

 

 til brannsjefen, jf punkt 12.2. 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

forurensningsforskriften kapittel 1 (Tiltak mot forurensning fra nedgravde 

oljetanker) til brannsjefen, jf punkt 12.2.   
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Brannsjefen er kommunens representant i styret for STIUA, med varabrannsjefen 

som stedfortreder. 

Brannsjefen kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte 

innenfor brannvesenet. 

13 FRILUFTSLOVEN 

13.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friluftsloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører friluftsområdene og 

friluftslivet i kommunen. 

13.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 13.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker 

eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

13.3 Teknisk sjef   

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 13.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte 

ved teknisk kontor. 

 

14 GRAVFERDSLOVEN 

14.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter gravferdsloven § 9 tredje, 

fjerde og femte ledd (om hvem som sørger for gravferden), med de til enhver tid 

gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

14.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 14.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

 

15 HUSBANKLOVEN  

15.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husbankloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Midler til videre utlån og støtteordninger behandles etter retningslinjer fastsatt av 
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kommunestyret og Husbanken, jf kommunestyrets ramme fastsatt i vedtak om lån til 

videre utlån. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 nr 3.  

15.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 15.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning, jf reglementet punkt 22.5.8. 

 

16 HUSLEIELOVEN 

16.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husleieloven § 11-1 

(Boliger for personer med spesielle boligbehov av varig karakter) og § 11-2 (Boliger 

for personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter), med de til enhver tid 

gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

16.2 Rådmannen  

Kommunestyret gir etter husleieloven § 3-6 rådmannen fullmakt til å inngå 

selvskyldergaranti for husleieavtale innenfor en ramme med inntil 25 000 kr dog 

ikke ut over seks måneders husleie, ved bruk av fastsatt garantidokument.  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 16.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

17 INTRODUKSJONSLOVEN 

17.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven, med 

de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og 

omsorgsutvalget (OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

17.2 Rådmannen 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 17.1 til rådmannen. 
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18 JORDLOVEN 

18.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

18.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 18.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

 

19 KIRKELOVEN 

19.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kirkeloven § 36 om 

hvorvidt konfirmasjonsopplæring skal legges til grunnskoletiden når særlige grunner 

tilsier det og i tilfelle hvilke timer som skal nyttes til opplæringen, med de til enhver 

tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 

(OpOm). Avgjørelsen tas i fellesskap med vedkommende kirkelige myndighet. 

19.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 19.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

20 KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER  

20.1 Rådmannen  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer i Dyrøy kommune, jf lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

20.2 Teknisk sjef  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer i Dyrøy kommune etter punkt 20.1 til teknisk sjef. Teknisk sjef kan 

tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved teknisk 

kontor. 
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21 HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN 

21.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, 

til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) . 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv de overordnede planer som berører offentlig organiserte 

helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 

21.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)  delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 21.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

22 KOMMUNELOVEN 

22.1 Formannskapet 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen omfatter også hastekompetanse etter kommuneloven § 13. Melding 

om vedtak etter denne bestemmelse forelegges vedkommende organ i neste møte. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til loven, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

22.2 Myndighet til rådmannen i enkeltsaker  

I medhold av kommuneloven § 23 nr 4 gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Delegering til 

administrasjonen er, med mindre annet er lovbestemt, delegering til rådmannen. 

22.3 Rådmannens underskriftskompetanse og innstillingsrett 

Rådmannen gis i medhold av kommuneloven § 9 nr 3 myndighet til å underskrive 

på kommunens vegne innenfor rådmannens kompetanseområde og ved oppfølging 

av endelige politiske vedtak. 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtaler med varighet innenfor 

EØS-reglementet, for områdene forsikring, reiser, banktjenester og andre 

tjenestekjøp. 

Rådmannen gis i medhold av kommunelovens § 39 nr 2 innstillingsrett til 

formannskap og utvalg. 
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22.4 Myndighet til rådmannen på personalområdet 

22.4.1 Myndighet 

I medhold av kommuneloven § 24 gis rådmannen myndighet til å treffe avgjørelser i 

alle personalsaker som ikke direkte er tillagt administrasjonsutvalget. 

22.4.2 Opprettelse og nedleggelse av stillinger 

Vedtak om opprettelse og nedleggelse av stillinger tillegges rådmannen innenfor 

budsjettets rammer. Myndigheten kan ikke videredelegeres. 

Arbeidstakerorganisasjoner med minst 15 medlemmer i kommunen kan anke vedtak 

inn for administrasjonsutvalget. 

22.4.3 Omgjøring av stilling 

Vedtak om omgjøring av stilling tillegges rådmannen. Arbeidstakerorganisasjoner 

med minst 15 medlemmer i kommunen kan anke vedtak inn for 

administrasjonsutvalget. 

 

22.4.4 Tilsettingsprosedyre og tilsettingsmyndighet 

Stillinger Intervjugruppe Tilsettingsorgan 

NIVÅ 1  Rådmann Ordfører 

Varaordfører 

En repr. valgt av komm.styret 

Tillitsvalgt 

Kommunestyret 

NIVÅ 2                    

Kommunalsjef 

 

Rådmannen 

Tillitsvalgt 

Enhetsleder personal 

Rådmann 

NIVÅ 3              

Enhetsleder 

Rådmannen 

Tillitsvalgt 

Enhetsleder personal 

Rådmannen 

NIVÅ 4                     

Øvrige stillinger 

Enhetsleder 

Tillitsvalgt  
Enhetsleder personal 

 

Rådmannen 

Stillinger på nivå 2 er de stillinger som tilhører rådmannens ledergruppe. Partene 

anmodes om å se til at begge kjønn er representert i intervjugruppe. 

Arbeidstakerorganisasjoner med minst 15 medlemmer i kommunen, kan anke 

beslutning om administrativ tilsetting inn for administrasjonsutvalget dersom 

grunnen er saksbehandlingsfeil eller brudd på lov og avtaleverk. 

22.4.5 Lønn m.v. 

Formannskapet  gis fullmakt til å fastsette rådmannens lønn.  

Rådmannen gis fullmakt til å forestå øvrige lokale lønnsforhandlinger. 

Rådmannen gis fullmakt til å fastsette lønn ved nytilsetting, innenfor budsjettets 

ramme. 

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne avtaler om basistilskudd, driftstilskudd og 
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takster m.v. for leger, fysioterapeuter og psykologer som er framforhandlet av 

Kommunenes Interesseorganisasjon KS og fullmakt til å inngå lokale avtaler om 

allmennpraksis i fastlegeordningen.  

22.4.6 Permisjonsmyndighet 

Rådmannen gis myndighet til å gi permisjoner. 

22.4.7 Videredelegering 

På personalområdet delegerer rådmannen til leder personalenheten samme 

myndighet som rådmannen har fått av kommunestyret, med de begrensninger og 

unntak som følger av reglement, forskrifter og overstående. 

22.5 Myndighet til rådmannen på økonomiområdet 

22.5.1 Generelt 

Disse bestemmelser skal overholdes ved praktisering av fullmakter etter dette 

reglement, slik at det ikke foretas disponeringer med kostnadsomfang som er 

uforenelig med budsjettforutsetningene, lover og forskrifter. 

Vedtak om igangsetting av nye investeringstiltak, eller utviding av igangsatte 

tiltak, tilligger kommunestyret, med unntak nevnt under fullmakter til 

formannskapet og rådmannen. Kommunestyret vedtar budsjett gjennom en 

nettoramme til hvert rammeområde og hver driftsenhet, det vil si med brutto 

driftsutgifter fratrukket de tilhørende driftsinntekter og angir eventuelle mål og 

premisser for tildelingen. Enhetene har ansvar for å holde driften innenfor disse 

budsjettrammer. 

Rådmannen kan foreta budsjettregulering i investeringsbudsjettet som er av 

regnskapsteknisk art og med tidsforskyvninger mellom årene, innenfor den 

økonomiske ramme for det enkelte tiltak. Denne fullmakt kan ikke 

videredelegeres. 

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere bruk av bundet fond. Denne 

fullmakten kan ikke videredelegeres. 

Rådmannen gis fullmakt til å vedta ytterligere bevilgninger i 

investeringsbudsjettet når slike er inndekket ved å overføre et tilsvarende beløp 

fra driftsregnskapet. Rammen settes til 50 000 kr pr prosjekt pr år. Denne 

fullmakten kan ikke videredelegeres. 

Rådmannen gis fullmakt til å foreta avslutning av investeringsprosjekt mot 

reservefond ved mindreforbruk. Denne fullmakt kan ikke videredelegeres. 

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere mellom enheter når aktiviteten 

flyttes fra en enhet til en annen. 

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatte midler til lønnsoppgjøret 

til den enkelte enhet etter at forhandlingene er gjennomført. 

22.5.1.1 Videredelegering 

Innenfor driftsbudsjettet videredelegerer rådmannen til leder av drifts- og 

støtteenheter innenfor eget område samme myndighet som rådmannen har fått av 
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kommunestyret, med de begrensninger og unntak som følger av reglement, 

forskrifter og overstående.  

22.5.2 Anvisning 

Anvisningsmyndighet for Dyrøy kommune tillegges rådmannen, med unntak for 

anvisninger som gjelder rådmannens personlige forhold eller der hvor rådmannen er 

inhabil. 

Ordføreren anviser på alle bilag vedkommende rådmannens personlige forhold eller 

der hvor rådmannen er inhabil. 

22.5.2.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer anvisningsmyndigheten til leder av drifts- og 

støtteenheter innenfor eget område samme myndighet som rådmannen har fått av 

kommunestyret. 

Rådmannen gir innenfor disse rammer utfyllende budsjettfullmakter i årlige 

budsjettrundskriv. 

22.5.3 Strykningsbestemmelser 

Driftsregnskapet 

Strykninger ved regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet er regulert i forskrift 

om årsregnskap og årsberetning. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige 

styrkninger i forbindelse med avslutning av regnskapet i samsvar med § 9 i 

forskriftene, og i driftsregnskapet foretas strykninger etter følgende rekkefølge: 

1. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert 

av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.  

2. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til 

finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av 

kommunestyret selv. 

3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige 

merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års 

løpende inntekter eller innbetalinger. 

Ved delvise strykninger gis rådmannen fullmakt til å prioritere hvilke avsetninger i 

driftsregnskapet som helt eller delvis skal strykes og hvilke utgifter i 

investeringsregnskapet som skal prioriteres finansiert ved overføringer fra drift. 

Investeringsregnskapet 

Strykninger ved manglende finansiering i investeringsregnskapet er regulert i 

regnskapsforskriften § 9. En netto merutgift skal først reduseres ved å: 

1. Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter ved salg av 

anleggsmidler 

2. Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til 

prosjekter med manglende finansiell dekning 

 

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvilke budsjetterte avsetninger som skal 

prioriteres og hvilke ubundne investeringsfond som skal benyttes.  
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22.5.3.1 Videredelegering 

Innenfor strykningsbestemmelsene videredelegerer rådmannen til økonomisjefen 

den samme myndighet som rådmannen har fått av kommunestyret. 

22.5.4 Fullmakt til å innfordre utestående krav 

Rådmannen gis fullmakt til å innfordre utestående kommunale krav med de til 

enhver tid gjeldende rutiner, forskrifter og lover. 

22.5.4.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomisjefen for alle krav. 

22.5.5 Fullmakt til å avskrive krav 

Et kommunalt krav kan oppfylle vilkårene for avskrivning og uerholdelighetsføring. 

Kravet skal i så tilfelle avskrives. Rådmannen gis fullmakt til å avskrive fordringer 

som i henhold til de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene § 7 punkt 3.4 

skal avskrivers regnskapmessig dersom de ikke lar seg innfordre. Alle kommunale 

krav som fyller vilkårene for avskrivning og uerholdelighetsføring omfattes. 

1. Avskrivning ved bortfall av kravet 

 Der kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av en gjeldsordning 

etter gjeldsordningsloven 

 Der kravet er foreldet 

 

2. Avskrivning av krav som følge av at ansvarssubjekt er bortfalt 

 Dette vil gjelde blant annet selskap med begrenset ansvar når selskapet er 

opphørt etter gjennomført konkursbehandling eller av andre grunner er slettet i 

Foretaksregisteret, og kravet ikke kan fremmes mot andre, for eksempel den 

ansvarlige ledelse i medhold av aksjeloven § 17-1 eller allmennaksjeloven § 

17-1. Det samme vil gjelde insolvente dødsbo når bobehandling er innstilt etter 

skifteloven § 33a første ledd. 

 

3. Forutsatt at innfordring er forsøkt skal krav kontstateres som tapt og avskrives når: 

 konkurs-/dødsbobehandling er avsluttet 

 akkord er stadfestet 

 foreldelse er inntrådt 

 utleggsforretning ikke har ført fram 

 ved tapt rettsavgjørelse/dom er rettskraftig 

 kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av gjennomført 

gjeldsordning etter gjeldsordningsloven 

 debitors adresse er ukjent/utvandret (utskrift fra folkeregister evt returpost) 

 eventuelle sikkerheter er realisert og debitor ikke har økonomisk evne til å 

betjene restkravet 

 inkasso ikke forsøkt, men det etter gitte kriterier er overveiende sannsynlig at 

inkasso vil gi negativt resultat, begrenset til 10 000 kr pr krav 

 krav på mindre enn ett rettsgebyr (1R) kan avskrives, dersom videre 

innfordring ikke er regningssvarende. 

Avskrivninger rapporteres i årsmeldingen. 

22.5.5.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer avgjørelsesmyndighet om å avskrive krav til 

økonomisjefen med den samme myndighet som rådmannen har fått av 
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kommunestyret. 

22.5.6 Fullmakt til å ettergi krav 

Rådmannen gis fullmakt til å ettergi kommunale krav. 

Følgende krav med renter og omkostninger omfattes: 

 Fullmakt til å ettergi alle kommunale krav helt eller delvis innenfor en ramme 

på 20 000 kr pr sak, unntatt boliglån og sosiallån, jf særskilt kulepunkt 

o Kommunale avgifter og gebyrer 

o Eiendomsgebyrer (vann, avløp, slam, avfall, feiing) 

o Barnehagekrav og skolefritidsordning 

o Husleie 

o Andre kommunale krav 

 

 Boliglån og sosiallån 

o Fullmakt til å slette inntil 50 prosent av forfalt restanse og restgjeld 

begrenset oppad til 20 000 kr pr lån 

Ettergivelser rapporteres i årsmeldingen. 

 

22.5.6.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer avgjørelsesmyndighet om å ettergi krav til 

økonomisjefen med den samme myndighet som rådmannen har fått av 

kommunestyret. 

22.5.7 Endring av låne- og betalingsbetingelser 

Rådmannen kan inngå følgende avtaler om endring av betalings- og lånebetingelser: 

For fordringer eksklusive utlån: 

1. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år for krav uten tvangsgrunnlag og 

tilsvarende tvangsgrunnlagets varighet for krav med tvangsgrunnlag. 

2. Inngå akkordløsning etter avtale om delvis sletting av krav. 

 

For boliglån og sosiallån: 

1.    Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år. 

2.    Endre låneform (for eksempel fra serielån til annuitetslån). 

3. Betalingsutsettelse for en termin med inntil 1 år. 

4. Redusere renten med inntil 2 prosentpoeng i forhold til den til enhver tid 

gjeldende rentesats for angjeldende lånetype. 

5. Innvilge avdragsfrihet inntil 5 år. Dersom dette også vil innebære 

forlengelse av tilbakebetalingstiden, gjelder punkt 1 over. 

22.5.7.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer avgjørelsesmyndighet om endring av låne- og 

betalingsbetingelser til økonomisjefen med den samme myndighet som rådmannen 

har fått av kommunestyret. 

22.5.8 Finansiering 

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av kommunens finansreglement, 

delegeres følgende fullmakter til rådmannen: 
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1. Gjennomføre opptak av lån hvor vedtaket om lån er fattet av 

kommunestyret og fylkesmannens godkjenning foreligger, herunder     

a. valg av finansinstrumentvalg  

b. av rentevilkår og øvrige betingelser 

c. valg av lånegiver 

2. Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån, unntatt formidlingslån  

opptatt i Husbanken, innenfor de beskrankninger som følger av 

”Forskrifter om avdragstid og lånevilkår”, herunder: 

a. valg av finansinstrumentvalg  

b. av rentevilkår og øvrige betingelser 

c. valg av lånegiver 

3. Gjennomføre kommunal saksbehandling av formidlingslån, startlån, 

etableringstilskudd og utbedringstilskudd opptatt i Husbanken, samt 

påtegning på pantobligasjon knyttet til prioritetsvikelse og sletting av 

pantobligasjon ved innfrielse av lån. 

4. Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån. 

5. Forestå den løpende forvaltning av kommunens likvide midler, herunder  

a. inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer 

b. inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond   

c. foreta plasseringer på særvilkår 

d. inngå nødvendig avtale om ekstern bistand til nødvendig styrking av 

kommunens finanskompetanse, herunder: 

o Avtaler om generell finansiell rådgivning 

o Avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler 

(aktiv forvaltning) 

 

22.5.8.1 Videredelegering 

Rådmannen videredelegerer avgjørelsesmyndighet om finansiering til 

økonomisjefen med den samme myndighet som rådmannen har fått av 

kommunestyret. 

22.5.9 Avhending av festetomter 

Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å avhende festetomter. 

22.5.10 Gebyrregulativet 

Dersom gebyr i henhold til Dyrøy kommunes gebyrregulativ åpenbart er urimelig i 

forhold til de prinsipper som er lagt til grunn for gebyrberegningen, har rådmannen 

myndighet til av eget tiltak å fastsette et passende gebyr. Likeledes kan rådmannen 

under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har 

fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

23 KONSESJONSLOVEN 

23.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter konsesjonsloven med de 

til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 

(PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 
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23.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 23.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

23.3 Teknisk sjef  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 23.2 til teknisk sjef.  

  

24 LAKSEFISK OG INNLANDSFISK M.V. 

24.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om laksefisk og 

innlandsfisk m.v., med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til 

Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører fiskeinteresser og 

friluftsliv i kommunen. 

24.2 Rådmannen 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 24.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

 

25 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  

25.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 

vassdrag, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

25.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 25.1 

for så vidt gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 (tillatelser etter 

søknad) og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 

(tillatelse til bruk av snøscooter), jf § 7 (vilkår for tillatelse) til rådmannen.  
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26 ODELSLOVA 

26.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter odelslova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

26.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 26.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

 

27 OPPLÆRINGSLOVA 

27.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 

(OpOm). 

Unntatt fra delegering er myndighet etter opplæringslova § 2-1 femte ledd (ulovlig 

fravær og straff), § 2-2 andre ledd (om undervisningstid ut over minstetimetallet), § 

2-3 første ledd (innhold i undervisning ut over minstetimetallet), § 2-5 første ledd 

(valg av målform), § 8-1 første ledd andre punktum (skolekretsinndeling) og § 13-7 

(skolefritidsordningen). 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) kan delegere myndighet til å gi forskrift 

med hjemmel i opplæringslova § 2-2 fjerde ledd (skole- og feriedager) til 

rådmannen. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

27.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 27.1 til rådmannen. 

Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter 

opplæringslova § 2-1 femte ledd til rådmannen.  

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

27.3 Skole- og barnehage  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 27.2 til leder for skole- 

og barnehageenheten. Enhetsleder kan med de unntak som listes i kulepunkter 

nedenfor, tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til leder ved skole eller 

barnehage.  
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Unntak fra tildeling av slik myndighetsutøvelse til enhetsleder er: 

 § 2-1 fjerde og femte ledd (fritak for opplæringsplikt og offentlig påtale) 

 § 2-2 fjerde ledd (skole- og feriedager) 

 § 2-8 andre og tredje ledd (morsmålsopplæring) 

 § 2-9 (ordensreglement og liknende) 

 Kapittel 4A (opplæring spesielt organisert for vaksne) 

 § 5-7 (spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder) 

 § 6-2 tredje ledd (vedtak om samisk opplæring til en eller flere skoler) 

 § 7-6 (skyss for barn under skolepliktig alder) 

 § 8-1 tredje ledd (flytting av elev i særlige tilfelle) 

 § 10-9 annet ledd, når det gjelder rektor (politiattest) 

 § 14-2 (kommunalt tilsyn med heimeopplæring) 

 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova kapittel 

4A og 5 (spesialundervisning) for voksne til enhetsleder, jf punkt 27.2. 

Enhetsleder kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved 

i enheten eller til leder ved skole eller barnehage, slik tildeling av 

myndighetsutøvelse gjelder dog ikke myndighet i henhold til opplæringslova § 4A-9 

(bortvisning). 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova § 10-9 

annet ledd til enhetsleder, jf punkt 27.2. Enhetsleder kan, unntatt for leder ved 

skole eller barnehage, tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre 

tilsatte ved enhetens kontor eller til leder ved skole eller barnehage.  

 

28 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

28.1 Plan- og naturutvalget (PNU)  

Kommunestyret delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter plan- og 

bygningsloven (pbl) til Plan- og naturutvalget (PNU), med de til enhver tid 

gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av pbl: 

 underinstansbehandling av klagesaker i henhold til pbl § 1-9 

 vedtak om utarbeiding av planprogram ved mindre omfattende revisjoner av 

kommuneplanen, jf pbl § 11-13 annet ledd annet punktum 

 kommuneplan, vedtak om offentlig ettersyn, jf pbl § 11-14 første ledd 

 kommuneplan, mindre endringer, jf pbl § 11-17 

 reguleringsplan, vedtak om offentlig ettersyn, jf § 12-10 første ledd 

 reguleringsplaner, merknadsbehandling, jf pbl § 12-10 tredje ledd 

 fastsette planprogram, jf pbl § 12-9 tredje ledd 

 fremme innsigelse mot planer i nabokommuner, jf pbl § 5-4 annet ledd 

 behandle private planforslag, jf pbl § 12-11 

 vedtak av mindre reguleringsplaner, jf pbl § 12-12 andre ledd 

 vedtak av mindre endringer i reguleringsplan, jf pbl § 12-14 andre ledd 

 vedtak om midlertidige forbud mot tiltak og eventuell fristforlengelse, jf pbl 

§§ 13-1 og 13-3 

 dispensasjonsmyndighet etter § 19-4, jf §§ 19-2 og 19-3 delegeres slik: 

vedtak om dispensasjon i forhold til kommuneplan og reguleringsplan 

 saker i henhold til pbl kapittel 20 som administrasjonen finner 

kontroversielle kan forelegges planutvalget til førstegangsbehandling 
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 pbl § 27-5, andre ledd (fjernvarmeanlegg).  

 søknad om fritak etter FOR 2009-10-29 nr 1352: Forskrift om 

tilknytningsplikt 

 

Plan- og naturutvalget (PNU) innstiller til kommunestyret i plansaker. 

28.2 Rådmannen 

Kommunestyret delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter pbl til rådmannen: 

 dispensasjonsmyndighet etter § 19-4, jf §§ 19-2 og 19-3 delegeres slik: 

vedtak om dispensasjon i forhold til kommuneplan og reguleringsplan i små 

saker uten prinsipiell betydning 

 reguleringsplan, oppstart av reguleringsplanarbeid, jf pbl § 12-8 første ledd, 

opptre som planmyndighet i møte 

 vedtak av små endringer i reguleringsplan, jf pbl § 12-14 andre ledd 

 Kapittel 20. Søknadsplikt 

 Kapittel 21. Krav til innhold og behandling av søknader 

 Kapittel 22. Godkjenning av foretak for ansvarsrett 

 Kapittel 23. Ansvar i byggesaker 

 Kapittel 24. Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak 

 Kapittel 25. Tilsyn 

 Kapittel 26. Opprettelse og endring av eiendom 

 Kapittel 27. Tilknytning til infrastruktur, med unntak av § 27-5 andre ledd 

 Kapittel 28. Krav til byggetomta og ubebygd areal 

 Kapittel 29. Krav til tiltaket 

 Kapittel 30. Krav til særskilte tiltak 

 Kapittel 31. Krav til eksisterende byggverk, med unntak av § 31-8 

 Kapittel 32. Ulovlighetsoppfølging 

 Kapittel 33. Gebyr og undersøkelse på fast eiendom, med unntak av § 33-1 

som ikke kan delegeres 

 

Kommunestyret delegerer til rådmannen å være ”ansvarlig myndighet” etter § 5 i 

forskrift om konsekvensutredninger av 26.juni 2009. Avgjørelser etter forskrift om 

konsekvensutredninger er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan derfor 

ikke påklages. 

Kommunestyret delegerer vedtaksmyndighet etter følgende forskrifter hjemlet i pbl 

til rådmannen: 

 FOR 2010-03-26 nr 488: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). 

 FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk 

(byggteknisk forskrift). 

28.3 Teknisk sjef 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pbl med lokale og sentrale 

forskrifter til teknisk sjef. Teknisk sjef kan tildele kompetanse etter disse 

bestemmelser til andre tilsatte ved teknisk kontor, med unntak av §§ 32-3 (pålegg 

om retting og pålegg om stans), 32-5 (tvangsmulkt), 32-6 (forelegg om plikt til å 

etterkomme pålegg eller forbud), 32-7 (tvangsfullbyrdelse) og 32-8 

(overtredelsesgebyr). 
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29 POLITILOVEN 

29.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter politiloven § 14 

(Politivedtekter), med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til 

formannskapet. 

 

30 FRISKOLELOVA 

30.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friskolelova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 

(OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

30.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 30.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

31 SERVERINGSLOVEN 

31.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter serveringsloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

31.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 31.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

 

32 SKATTEBETALINGSLOVEN 

32.1 Rådmannen 

Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter skattebetalingsloven kapittel 

15 (Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse - lempning) til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning, andre slike saker forelegges skatteutvalget (formannskapet). 
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32.2 Økonomisjefen 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 32.1 til økonomisjefen. 

Økonomisjefen har fullmakt til å holde forretning for utleggspant i henhold til 

skattebetalingsloven, jf Skattedirektoratets melding nr 3 av 7.juli 1999 og til på 

vegne av kommunen å inngi påtalebegjæring innenfor skattebetalingsområdet.  

Økonomisjefen kan tildele kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved 

økonomikontoret.  

 

33 SKOGBRUKSLOVA 

33.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skogbrukslova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører skoginteressene i 

kommunen. 

33.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 33.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

 

34 SMITTEVERNLOVEN 

34.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven, med de 

til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og 

omsorgsutvalget (OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger kommunelegen i henhold 

til smittevernloven.  

34.2 Kommunoverlegen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter §§ 

4-1 første og tredje ledd (Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i 

kommunikasjon, isolering og smittesanering) og 4-9 første, andre og fjerde ledd 

(Plikt til helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer 

og gjennomføre tiltak) til kommuneoverlegen.  

 

-�486�-



32 

 

35 SOSIALE TJENESTER  

35.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om sosiale tjenester i 

arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), med de til enhver tid gjeldende forskrifter 

og endringer i lov, samt de forhold som omfattes av den til enhver tid gjeldende 

samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 

(OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

35.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 35.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

35.3 NAV  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 35.2 til til leder av NAV 

Dyrøy. Leder NAV Dyrøy kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som 

ikke er av prinsipiell betydning. 

 

36 FOLKEHELSELOVEN  

36.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)  

Kommunestyret delegerer, med unntak som nevnt i punkt 36.4, sin 

avgjørelsesmyndighet etter folkehelseloven, med de til enhver tid gjeldende 

forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm). 

Unntatt fra delegering er også myndighet vedkommende miljørettet helsevcrn som 

nevnt i §§ 10 tredje ledd (Meldeplikt og godkjenning), 16 (Stansing) og 18 (Straff).  

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører folkehelsearbeidet i 

kommunen. 

36.2 Rådmannen 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

punkt 36.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

36.3 Kommuneoverlegen 

Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen i medhold av folkehelseloven § 9 

sin myndighet til å fatte vedtak i saker om miljørettet helsevern som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

Kommunestyret delegerer i medhold av folkehelseloven § 33 sin myndighet innen 
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fagområdet miljørettet helsevern til kommuneoverlegen for så vidt gjelder nedenfor 

nevnte forskrifter der myndigheten i forskriftstekst er lagt til helserådet eller helse- 

og sosialstyret. Delegeringen gjelder: 

 FOR 1956-07-27 nr 2: Forskrift for hygieniske forhold ombord i fartøyer. 

 FOR 1988-10-10 nr 836: Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt. 

 

Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen i medhold av folkehelseloven § 8, 

jf § 33, sin myndighet etter nedenfor nevnte forskrifter. Delegeringen omfatter også 

eventuelle nye forskrifter som blir utferdiget med hjemmel i folkehelseloven § 8 

med mindre annet er bestemt i den enkelte forskrift. Delegeringen gjelder: 

 FOR 1995-01-02: Forskrift om avløpsslam. 

 FOR 1995-12-1: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. (tilsyn etter § 25). 

 FOR 1996-06-13: Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. 

 FOR 1998-05-06: Forskrift om hygienekrav for frisør-, hud-, pleie-, 

tatoverings- og hulltakingsvirksomhet (godkjenning av lokaler etter § 5 og 

tilsyn og virkemidler etter § 8). 

 FOR 2001-12-04: Forskrift om vannforsyning og drikkevann. 

 

Delegering til kommunelegen gjelder ikke for avgjørelsesmyndighet som ligger til 

kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 

nr 3. 

 

37 STEDSNAVN 

37.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter stadnamnlova, med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

 

38 STRAFFELOVEN 

38.1 Rådmannen  

Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter 

straffeloven § 79 femte ledd, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer 

i lov og med de begrensninger som følger av straffeloven § 79 femte ledd fjerde 

punktum, til rådmannen. Delegeringen omfatter kun de tilfeller der offentlig påtale 

er betinget av begjæring fra kommunen som fornærmet, det vil si betinget offentlig 

påtale. 

Rådmannen kan bare begjære offentlig påtale i typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning.  

39 STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLING  

39.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om strålevern og bruk 
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av stråling, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til 

formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

39.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter strålevernforskriften § 42 

tredje ledd om tilsynsmyndighet for solarier, jf lov om strålevern og bruk av stråling 

§ 18, til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker 

som ikke er av prinsipiell betydning. 

39.3 Kommuneoverlegen  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 39.2 til kommunelegen. 

 

40 TOBAKKSSKADELOVEN 

40.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter tobakksskadeloven § 13 

(Tilsyn med røykeforbudet) med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i 

lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm), jf tobakksskadeloven § 13 andre 

ledd. 

40.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 40.1 til rådmannen, 

jf tobakksskadeloven § 13 andre ledd. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller 

typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

40.3 Kommuneoverlegen  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 40.2 til 

kommuneoverlegen. 

 

41 VEGLOVA 

41.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter veglova §§ 5, 7, 30, 31, 

32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43 første ledd, første, fjerde og femte punktum, andre 

ledd og tredje ledd, 44, 45, 47, 48, 50, 51 og 57, med de til enhver tid gjeldende 

forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

41.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 41.1, 

med unntak for veglova §§ 5 og 7, til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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41.3 Teknisk sjef  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 41.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved 

teknisk kontor. 

 

42 VEGTRAFIKKLOVEN, SKILT- OG PARKERINGSFORSKRIFTENE 

42.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven, 

skiltforskriftene og forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 

med de til enhver tid gjeldende endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU) . 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

42.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

vegtrafikkloven § 7 andre ledd om å treffe midlertidige vedtak om forbud mot all 

trafikk eller om annen regulering av trafikk på kommunal veg dersom forhold på 

vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller vegens tilstand tilsier dette, til 

rådmannen, jf punkt 42.1. 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

skiltforskriftene 

 § 26 (fartsgrenser med mer) 

 § 28 (trafikkregulerende skilt) 

 § 29 (andre offentlige trafikkskilt) 

 § 30 (trafikklyssignal og vegoppmerking) 

 

til rådmannen, jf punkt 42.1.  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om 

offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr med unntak av § 2 om innføring 

av avgiftsparkering, § 3 om fastsettelse av avgiftssatsene og § 18 om å søke om 

kommunal håndheving, til rådmannen, jf punkt 42.1. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning.  

42.3 Teknisk sjef  

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 42.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved 

teknisk kontor. 
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43 NATURMANGFOLDSLOVEN 

43.1 Plan- og naturutvalget (PNU)   

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter naturmangfoldsloven, med 

de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 

(PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

43.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 43.1 til 

rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

43.3 Teknisk sjef 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 43.2 til teknisk sjef. 

Teknisk sjef kan tildele kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved 

teknisk kontor. 

 

44 VALGLOVEN 

44.1 Formannskapet  

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven med de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til formannskapet i egenskap av 

valgstyre. 

Delegeringen gjelder ikke § 4-2 (Stemmestyrer) og avgjørelsesmyndighet som ellers 

ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf 

kommuneloven § 8 nr 3.  

 

45 VILTLOVEN 

45.1 Plan og næringsutvalg (PNU) 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til 

enhver tid gjeldende endringer i lov til PNU 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 

henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører viltinteresser og 

friluftsliv i kommunen. 

 

 

-�491�-



37 

 

FORKORTELSER 

1. Lov 

Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v.  

Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64: Lov om barnehager 

Brann- og eksplosjonsloven LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver 

Eierseksjonsloven LOV 1997-05-23 nr 31: Lov om eierseksjoner 

Film og videogram LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram 

Folkehelseloven LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid 

Forpaktingsloven LOV 1965-06-25 nr 01: Lov om forpakting 

Forsøksloven LOV 1992-06-26 nr 87: Lov om forsøk i offentlig forvaltning. 

Forurensningsloven LOV 1981-03-13 nr 06: Lov om vern mot forurensninger og om 
avfall 

Forvaltningsloven LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker 

Friluftsloven LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet 

Friskoleloven LOV 2003-07-04 nr 84: Lov om frittståande skolar 

Gravferdsloven LOV 1996-06-07 nr 32: Lov om kirkegåder, kremasjon og 
gravferd 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m.  

Husbankloven LOV 1946-03-01 nr 03: Lov om Den Norske Stats Husbank 

Husleieloven LOV 1999-03-26 nr 17: Lov om husleieavtaler 

Introduksjonsloven LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere 

Jordloven LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord 

Kirkeloven LOV 1996-06-07 nr 31: Lov om Den norske kirke 

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder LOV 1977-04-29 nr 34: Lov om kommunal forkjøpsrett til 
leiegårder 

Kommunale vann- og avløpsgebyrer LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og 
kloakkavgifter 

Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og 
fylkeskommuner  
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Konsesjonsloven LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast 
eiendom mv 

Laksefisk og innlandsfisk m.v. LOV 1992-05-15 nr 47: Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 

Matloven LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og 
mattrygghet mv. 

Matrikkellova LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering  

Motorferdsel i utmark og vassdrag LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag 

Naturmangfoldsloven LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens 
mangfold 

Odelslova LOV 1974-06-28 nr 58: Lov om odelsretten og åsetesretten 

Opplæringslova LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunngrunnskolen og den 
vidaregåande opplæringa 

Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71: Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

Lov om endringer i plan- og 

bygningsloven 

LOV 2004-05-07 nr 24: Lov om endringer i plan- og 
bygningsloven (klage og innsigelse) 

Politiloven LOV 1995-08-04 nr 53: Lov om politiet 

Serveringsloven LOV 1997-06-13 nr 55: Lov om serveringsvirksomhet 

Skattebetalingsloven LOV 2005-06-17 nr 67: Lov om betaling og innkreving av 
skatte- og avgiftskrav 

Skogbruksloven LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk 

Smittevernloven LOV 1994-08-05 nr 55: Lov om vern mot smittsomme 
sykdommer 

Sosiale tjenester LOV 2009-12-18 nr 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen (NAV) 

Stedsnavn LOV 1990-05-18 nr 11: Lov om stadnamn 

Straffeloven LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov 

(Straffeloven) 

Strålevern og bruk av stråling LOV 2000-05-12 nr 36: Lov om strålevern og bruk av stråling 

Tobakkskadeloven LOV 1973-03-09 nr 14: Lov om vern mot tobakksskader 

Tvistemålsloven LOV 1915-08-13 nr 06: Lov om rettergangsmåten for tvistemål  

Utlendingsloven LOV 1988-06-24 nr 64: Lov om utlendingers adgang til riket og 
deres opphold her 

Valgloven LOV 2002-06-28 nr 57: Lom o valg til Stortinget, fylkesting og 
kommunestyrer 

Veglova LOV 1963-06-21 nr 23: Veglov 
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Vegtrafikkloven LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov 

Viltloven LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om viltet 

2. Forskrift 

Avfallsforskriften FOR 2006-03-21 Forskrift om innsamling av 

husholdningsavfall i eierkommunene til Hålogaland 

Ressursselskap IKS 

Delegeringsforskriften FOR 2003-12-08 nr 1479: Vedtak om overføring av 

myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, 

fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet 

etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og 

skogbruksloven 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag 

FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

Forskrift om boligtilskudd fra Husbanken FOR 2004-12-22 nr 1756: Forskrift om boligtilskudd fra Den 

Norske Stats Husbank 

Forskrift om brannforebyggende tiltak 

og tilsyn 

FOR 2002-06-26 nr 847: Forskrift om brannforebyggende 

tiltak og tilsyn 

Forskrift om delegering av myndighet til 

kommunene etter forurensningsloven § 

81 

FOR 2002-04-22 nr 1906: Delegering av myndighet til 

kommunene etter forurensningsloven § 81 

Forskrift om familiebarnehager FOR 2005-12-16 nr 1555: Forskrift om 

familiebarnehager 

Forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager 

FOR 2005-12-16 nr 1478: Forskrift om foreldrebetaling 

i barnehager 

Forskrift om likeverdig behandling 
ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager 

FOR 2010-10-29 nr 1379: Forskrift om likevedig 

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager 

Forskrift om gjødselvarer mv. av 

organisk opphav 

FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av 

organisk opphav 

Forskrift om hjemmekompostering FOR 2004-12-14 Forskrift for heimekompostering av 

organisk avfall i Dyrøy kommune 

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester 

m.v. 

Forskrift om midlertidig og varig 
dispensasjon og unntak fra 
utdanningskravet for styrer og 
pedagogisk leder 

FOR 2005-12-16 nr 1508: Forskrift om midlertidig og 

varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for 

styrer og pedagogisk leder 

Forskrift om offentlig 
parkeringsregulering og 

FOR 1993-10-01 nr 921: Forskrift om offentlig 
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parkeringsgebyr parkeringsregulering og parkeringsgebyr 

Forskrift om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv. 

FOR 2005-06-08 nr 538: Forskrift om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv. 

Forskrift om pedagogisk bemanning FOR 2005-12-16 nr 1507: Forskrift om pedagogisk 

bemanning 

Forskrift om saksbehandlingsregler 

ved opptak i barnehage 

FOR 2005-12-16 nr 1477: Forskrift om 

saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 

Forskrift om tømming av slam FOR 2004-12-14 Forskrift om tømming av 

slamavskiller, privèt, tette tanker m.v. og slamgebyr i 

Dyrøy kommune 

Forskrift om spredning av 

plantevernmidler i skog 

FOR 1987-08-04 nr 1157: Forskrift om spredning av 

plantevernmidler i skog 

Forskrift om startlån fra Husbanken FOR 2004-12-22 nr 1759: Forskrift om startlån fra Den 
Norske Stats Husbank 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer FOR 2002-03-18 Forskrift om vann- og kloakkavgifter i 

Dyrøy kommune  

Forskrift om vederlag for opphold i 

institusjon m.v. 

FOR 1995-04-26 nr 392: Forskrift om vederlag for 

opphold i institusjon m.v. 

Forskrift om åpen brenning og 

brenning av avfall i småovner 

FOR 2002-03-18: Åpen brenning og brenning av avfall 

i småovner i Dyrøy kommune 

Forurensningsforskriften FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av 

forurensning 

Gebyrregulativet Betalingsregulativ, årlig forskrift i budsjettvedtak 

GOF FOR 1997-01-22 nr 35: Forskrift om godkjenning av 

foretak for ansvarsrett (GOF) 

SAK FOR 2003-06-24 nr 749: Forskrift om saksbehandling 

og kontroll i byggesaker (SAK) 

Skiltforskriften FOR 2005-10-07 nr 1219: Forskrift om offentlige 

trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og 

anvisninger (skiltforskriften). 

Strålevernforskriften FOR 2003-11-21 nr 1362: Forskrift om strålevern og 

bruk av stråling 
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