
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 05.04.2017 

Tidspunkt: 10:00 

 

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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PS�9/17�Referatsaker



 

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» 

2016/198 

Ragnvald Tollefsen 

479 76 127 

 

 

15.03.2017 

 

 

40/1 - Svar på søknad om fradeling av areal til hytte, dispensasjon fra formål i 

kommuneplanens arealdel. 

 

I forbindelse med salg av eiendommen på Berg er det søkt om fradeling av jaktbu/hytte. Saken er 

godkjent etter jordloven. 

 

For å kunne gjennomføre delingen må saken også behandles etter plan og byggingsloven (PBL). 

I PBL § 21-2, 6. ledd 1. setning står det: « De som er nevnt i lov om eigedomsregistrering § 9 

kan søke om tillatelse til å opprette ny grunneiendom, ny anleggseiendom, ny festegrunn eller 

nytt jordsameie, eller tillatelse til arealoverføring.»  Som du er kjent med ligger eiendommene 

Gnr 40 bnr 1,2,3 og 4 som et uavklart jordsameie. Med dette som bakgrunn vil kommunen 

avvente den videre behandlingen av saken inntil eiendomsforholdene for det omsøkte arealet er 

avklart.  

 

Vi ber om at søker gir beskjed til kommunen når eiendomsforholdet er avklart, slik at vi kan 

behandle søknaden. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Geir Fjellberg 

enhetsleder teknisk 

 

 

 

 

Ragnvald Tollefsen 

fagleder landbruk 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

Marit Anne Aure Brinkvegen 14 9012 Tromsø 

Svein Hugo Bergvik Brinkvegen 14 9012 Tromsø 

Harald Eugen Helling Sørsiveien 111 9310 Sørreisa 

Korinna Ortrun Helling Sørsiveien 111 9310 Sørreisa 

 

 
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 

 

 

 

 Svein Erling Nergård 

Faksfjordveien 388 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2016/517 

Ragnvald Tollefsen 

479 76 127 

V61/20/2 

 

21.03.2017 

 

20/2 - Foreløpig svar på søknad om deling av grunneiendom 

 

Viser til deres søknad om fradeling av areal til fritidshus. 

 

Etter flere forsøk på å komme i kontakt fikk vi avholdt et møte om saken. I møtet pekte kommunen på om 

det kunne være et alternativ å søke fradeling av areal til fritidshus på oversiden av veien i grensen mot 

gårdsnr/bruksnr 20/14 i stedet for på nedsiden av veien. Bakgrunnen for dette var bestemmelsene i plan 

og bygningsloven om forbud mot tiltak i 100 metersbeltet og formål i planen sett opp mot at det der alt 

står et fritidshus i motsetning til området innover mot Pålsfjorden og Sørfjorden som ikke er bebygd. 

 

Konklusjonen etter møtet ble at du ønsket å få behandlet søknaden om fradeling slik den er omsøkt. 

 

I plan og Bygningsloven § 21-2.Søknad om tillatelse 6. ledd 2. setning står det: «Søknaden må angi 

hvordan enheten ønskes utformet, herunder angi grenseforløpet på kart. Søknaden må vise hvordan de 

nye enhetene eller arealoverføringen på hensiktsmessig måte kan gå inn i en fremtidig utnytting av 

området, herunder også hvordan krav til tomtestørrelse, fellesareal og plassering av bebyggelsen kan 

oppfylles.» 

 

Med unntak av mangelfulle kart gir søknaden de nødvendige opplysninger. Ber deg med bakgrunn i dette 

å tegne inn ønsket tomtegrense på kart. Tegn også inn planlagt plassering av fritidshuset på tomten, vei og 

gårdplass. Legger ved to kart til dette formålet, ett oversiktskart og ett mere detaljert kart. 

 

Kommunen vil starte behandlingen av saken når en fullstendigs søknad er oss i hende. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Fjellberg 

Enhetsleder teknisk 

 

 

 

Ragnvald Tollefsen 

fagleder landbruk 

 

Vedlegg 

1 Oversiktskart over eiendommen 20/2 

2 Kart over teig i Båtvika/Mellavika i Faksfjorden eiendommen 20/2 

 

 

Ekstern kopi til: 

Hjørdis Merete Sørensen Åsveien 64 9360 Bardu 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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300m 200 1 00 0

GÅRD SKART 1 926-20/2
Tilknyttede grunneiendommer:

20/2

Målestokk 1 : 12500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 21.03.2017

Markslag (AR5) 1 3 klasser
TEGNFORKLARI NG AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type

gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 10.1
5 Overflatedyrka jord 18.3
6 Innmarksbeite 3.3 31.7
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 13.4
M Skog av middels bonitet 137.4
L Skog av lav bonitet 0.0
i Uproduktiv skog 880.4 1031.2
1 Myr 57.4

Åpen jorddekt fastmark 5.5
Åpen grunnlendt fastmark 423.4 486.3
Bebygd, samf, vann, bre 11.7
Ikke klassifisert 0.0 11.7

Sum: 1560.9 1560.9
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60m 40 20 0 Målestokk 1:2000 ved A4 stående utskrift

Markslag (AR5) 1 3 klasser

Dato: 2017-03-21 15:39:06 - Side 1 av 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 

 

 

 

 Tone Bertheussen 

Ringveien 11 A 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2017/118 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

 

 

08.03.2017 

 

 

Svar på ønske om kjøp av kommunal bolig 

Vi viser til ditt brev vedrørende ønske om kjøp av kommunal bolig, Ringveien 11A. 

 

Dyrøy kommune har for tiden ikke planer om å selge noen av sine boliger. Dersom det skulle bli 

aktuelt vil det først være gjenstand for politisk behandling mht. hvilke boliger som er aktuelle og 

deretter lagt ut for salg på det åpne markedet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

-�10�-



 

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 

 

 

 

 Marina Sandvik 

Skoleveien 9 D 

9407  Harstad 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2012/292 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

8/16 

 

13.03.2017 

 

 

8/16 - Adressetildeling fritidseiendom i Dyrøy 

Vedtak: 

Deres eiendom med gnr 8 bnr 16 eller bygning(er) har nå fått fastsatt offisiell veiadresse;  

SANDVIKVEIEN 339.  
 

Tildelingen av adresseer er i hht. Matrikkellova kap.4 § 21, forskriftenes kap.12 § 50 og 

kommunestyrets vedtak sak 38/85 ”Regler for husnummerskilt”.  Du har uttalerett etter 

matrikkellovens § 21. 

 

Adresseparsell 

Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss” beliggende i kryss FV84 Skøelvdalen og 

kommunal vei Sandvikveien. Parsellene fører stort sett til veinavnet. 

Avstandsprinsippet er lagt til grunn ved nummertildelingen med 10 meters intervall. Har din 

eiendom veiadresse 220 er avstanden fra begynnelse av adresseparsellen ca. 2200 meter. Partall 

på venstre og oddetall på høyre side av veien. 

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram 

til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å 

finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i 

private og offentlige registre og arkiv. 

 

   Eksempel på adressenummerskilt 

 

 

DE ANMODES HERVED OM Å SETTE OPP NUMMERSKILT. 

 

Adressenummerskiltet 

Størrelsen på teksthøyde er vanligvis H=105 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som 

brukes og skal være 150 mm for 1-sifret, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for tresifret.  

Iflg. reglenes kap. 4 pkt. 5 skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller  

jernvareforretninger.  
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 Side 2 av 2 

Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i vedlagte "Regler for husnummerskilt i Dyrøy 

kommune". 

Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høgde på veggen, 

lett synlig og som regel til venstre eller høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig 

sees fra veien, se kap.II pkt.3. 

 

Henvisningsskilt 

Henvisningsskilt brukes for å vise hvilke adresser som hører til det området som 

henvisningsskiltet viser til. Adresser som går inn i sidegrener bør ha henvisningskilt. Kommunen 

bekoster disse der flere adresser finnes. 

 

 Eksempel på henvisningsskilt 

 

Offisiell adresse 

Den offisielle veiadressen er en beliggenhetsadresse for objekter innen kommunen, og denne må 

ikke forveksles med andre adressebegreper som f.eks. postadresse som er en leveringsadresse for 

post. Den offisielle adressen er ofte en del av postadressen, men postadressen har i tillegg et 

postnummer og et poststedsnavn. Eksempel på en offisiell veiadresse er "Bakkeveien 20". 

I Dyrøy kommune er det til nå innført 31 adresseparseller. Vi har som mål å innføre veiadresser 

på alle boliger, fritidsbolig og næringsbygg. 

 

Klagemulighet 

Vedtak om veinavn og bolignummer er endelig og kan ikke påklages, lovhjemmel er 

Lov om eigedomsregistrering, (Matrikkellova) § 46 f og forskriftenes § 22. 

Derimot kan det klages på avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse til 

og feil i nummertildelingen. 

Det er bygningens eier som kan klage. Dersom du er leietaker må du således få eier til å fremme 

klagen. Klagefristen er tre uker fra den dagen eier mottok melding om adresse. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen og det er anledning å søke om forlengelse av 

fristen. Klagen bør angi det vedtaket det klages på og helst angi hvilken endring som ønskes. Du 

kan også ta med begrunnelse som kan få følger for bedømmelsen av klagen. Klagen skal stiles til 

Fylkesmannen i Troms, men skal sendes om eller leveres til kommunen. Mer utfyllende regler 

om klage vil du få ved henvendelse til teknisk sektor. 

 

 

Vedlegg: REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE 
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Med hilsen 

Dyrøy kommune 
 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

Rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

Karl Sandvik Skoleveien 9 C 9407 Harstad 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 John Ketil Pettersen 

Trollvikveien 247 

9307  Finnsnes 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2015/215 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

16/15 

 

03.02.2017 

 

 

16/15 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse 

Saksopplysninger: 

Det vises til deres søknad om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra slamavskiller plassert ved 

bolig på gnr 16 bnr 15 og til sjøen.  Det er tidligere gitt tillatelse til utslipp til infiltrasjonsanlegg 

i grunnen.  Denne løsningen søkes nå endret siden stedlige masseforhold og ønsket plassering av 

infiltrasjon vurderes som mindre egnet. 

 

Vurderinger: 

Vedlagt søknaden om endring av tillatelse ligger en bekreftelse fra Statens Vegvesen på at de 

ikke har noen innvendinger mot at det foretas boring gjennom FV 211 for å anlegge 

overløpsledning fra slamavskiller plassert ved boligen og ned til sjøen.  Å legge overløp ut i sjø 

er en metode som benyttes der stedlige masser er dårlig egnet for infiltrasjon.  Kommunen anser 

en slik løsning som gjennomførbar på omsøkte eiendom.  Denne vurderingen gjelder blant annet 

ift. at det er gode strømningsforhold i sjøen, noe som gjør at utslippsstedet ikke belastes i 

merkbar grad. 

Overløpsledningen plasseres slik at den er minst 4 meter fra tilgrensende eiendom.  Kommunen 

vurderer saken dithen at nabovarsling ikke er nødvendig. 

 

 

Vedtak: 

1. Det gis tillatelse til etablering av avløpsanlegg med slamavskiller og påfølgende 

overløpsledning ut i sjøen. Overløpsledningen anlegges slik på eiendommen at den ikke 

kan bli utsatt for skade ved f.eks. opparbeiding og pløying.  

2. Overløpet skal ledes ut til minst 2 meter under laveste vannstand, jfr. 

forurensningsforskriftens § 12-11 a). 

 

 

Gebyr 

Gebyr for behandling av plan- og byggesaker i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2016. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B 5.1 Søknad om endring av tillatelse     1 Kr. 934,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 934,- 
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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 hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

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. 

 

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 
 

 
Tor Magne Broks 

Storhaugveien 15 

4014  Stavanger 

 
 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2016/663 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:   20.12.2016 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2016/663 

 

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. 

Rammetillatelse, 13/9 Brøstadveien 513 – riving av våningshus  

 

Delegasjonssak:  
 

 

Dyrøy kommune gir rammetillatelse for riving av eldre våningshus med tegninger, kart og beskrivelser 

mottatt 30.10.2016, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  

 

Vilkår for tillatelsen: 

o Bygningen skal måles opp og dokumenteres ved fotografering innvendig og utvendig før riving 

(se svarbrev fra Kulturetaten hos Troms Fylkeskommune). 

o Det skal bygges opp nytt våningshus på egnet sted på eiendommen gnr 13 bnr 9.  Igangsetting av 

nytt bygg skal omsøkes innen 5 år etter at eksisterende våningshus er revet. 

 

Riving av eksisterende våningshus for erstatning av nytt våningshus på eiendommen ligger under formål i 

kommuneplanens arealdel (LNF), og krever derfor ikke dispensasjonsbehandling. 

 

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 

Tor Magne Broks     L SØK/UTF/1/Riving 

  * S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 
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Søknaden 

Søknaden omfatter riving av det gamle våningshuset på gnr 13 bnr 9. Grunnlaget for å søke riving er at 

huset enses som så forfallent at det ikke er praktisk mulig eller økonomisk forsvarlig å iverksette 

renovering. 

 

Saksgang/historikk 

Søknaden har vært til behandling hos Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten. Her gis det tillatelse til 

riving med noen vilkår for dokumentasjon av det gamle bygget.  Tillatelsen fra Troms Fylkeskommune 

legges ved tillatelsen fra kommunen. 

 

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 

Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten har gitt sin tillatelse til riving av bygget. 

 

Plangrunnlag 

Eiendommen ligger i område som i kommunens arealdel er regulert til LNF-område. 

 

Veg og atkomst  

Ingen endring. 

 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

På tomta. 

 

Visuell utforming 

Ikke relevant i forhold til riving.  

 

Beliggenhet og høydeplassering 

Ikke relevant i forhold til riving. 

 

Sikkerhet mot fare 

Ingen fare registrert. 

 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ikke relevant i forhold til riving. 

 

Vann- og avløp 

Huset har ikke innlagt vann, og således heller ingen avløpsløsning. 

 

Dispensasjon 

Når man tar i betraktning at det skal søkes om bygging av nytt våningshus på eiendommen, er tiltaket i 

henhold til formål i kommunens arealplan.  
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Oppsummering og konklusjon 

Det gis tillatelse til tiltak, riving av gammelt våningshus på gnr. 13 bnr 9. Forutsetninger og vilkår er 

nevnt tidligere i tillatelsen. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL     1 Kr.    934,- 

B5 Ansvarsrett, personlig     1 Kr.    653,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 1.587,- 

  

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 

 

 

 

Vedlegg 

1 13/9 Svar - Søknad om tillatelse til riving av Sefrak-registrert bygning - Uttalelse 

 

 
 

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 

 

 

TT INVEST NORD AS 

c/o Sjøveganhytta AS Vasshaug 
9350  SJØVEGAN 
 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2016/633 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  L44 17.03.2017 

 

11/80 - Svar på søknad om bruksendring Grønnhuset 

 

Saksopplysninger: 

Det er søkt om bruksendring for det gamle kommunehuset på Bergan. Hensikten med søknaden 

er å legge til rette for ombygging av bygget til leilighetsbygg med inntil 8 utleieenheter. 
 

 
Vurderinger: 

Huset har opp gjennom årene hatt mange funksjoner, deriblant kommunehus og 

vaskeri/aktivitetshus. Huset har stått ubrukt i flere år, og ei ombygging til omsøkte formål vil fra 
kommunens side anses som fornuftig. 

 
Søknaden om bruksendring har vært ute på ordinær høring hos sektormyndighetene. Av disse har 
følgende svart: 

o Troms Fylkeskommune v/kulturminneforvaltningen; ingen merknader til saken.  
o Statens Vegvesen; ba om utfyllende opplysninger mht. antall boenheter, 

biloppstillingsplasser og frisikt.  Etter at dette var tilsendt har de kommet med uttalelse i 
sitt svarbrev av 14.03.17. Dette er kommunisert til søker, og hensynene forutsettes 
ivaretatt i de framtidige arbeidene på eiendommen. 

 
 
Vedtak: 

Det gis bruksendring for bygget på eiendom 11/80 fra bygningskode 329 «Annen 
forretningsbygning» til kode 144 «Store sammenhengende boligbygg på 2 et.». 
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Gebyr 

Gebyr for behandling etter plan- og bygningslovens § 20-1 d) ihht kommunens gebyrregulativ for 2017. 
 

Beskrivelse Antall Beløp 
B4 Søknad om bruksendring     1 Kr. 556,- 

   
Totalt gebyr å betale  Kr. 556,- 

  

 

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 hilsen 
 
 

 
Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 
 
 

 
 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 
 
 

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. 

 

 
Vedlegg 
1 16_190000-6Svar på brev vedr. bruksendring- høring 
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Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Kirkegårdsveien 1A Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9300 FINNSNES Landsdekkende regnskap 

Postboks 1403       
8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

    

 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Jørgen Aslak Stensrud Nilsen / 

92807244 

16/190000-6    14.03.2017 

     

      

Svar på brev vedr. bruksendring- høring 

Statens vegvesen har mottatt søkers tilbakemelding på våre uttalelser til høringen, og 

tilfredsstillende løsninger er funnet. Etter befaring har følgende blitt avklart: 

 

Tilbygg på byggets nordre ende skal 

rives, og dette arealet, samt areal på 

byggets nordlige side benyttes til 

manøvrering/snuplass for å hindre 

rygging ut på Fv211. Antall og plassering 

av parkeringsplasser skal tilpasses arealet 

slik at trygg ferdsel for myke trafikanter 

skal sikres, samt at det gis tilstrekkelig 

areal for manøvrering for kjøretøy på 

parkeringsplassen. 

 

Statens vegvesen har ingen videre 

innvendinger til tiltaket. 

Videre saksgang 

 

Søker har søkt om dispensasjon fra 

byggegrense mot fylkesvegen. Våre 

målinger tilsier at tiltaket slik det er 

forelagt ikke vil overskride byggegrensen på 15 meter fra vegens midtpunkt. Tiltaket er 

derfor ikke søknadspliktig i forhold til byggegrensen. 

 

Dersom tiltaket medfører endret bruk av avkjørsel skal søknad sendes Statens vegvesen. 

Skjema finnes på:  
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2 

http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/skjemaer-og-blanketter. 

Merk søknad med referanse 16/190000. 

 

 

Dyrøy kommune skal for øvrig påse at alle nødvendige tillatelser eller uttalelser fra andre 

myndigheter er innhentet ved behandling av søknad om tiltak. Forhold som berører vårt 

saksområde skal være ivaretatt før det gis tillatelse til tiltak. 

 

Dersom du har spørsmål, eller det er behov for nærmere avklaring med Statens vegvesen, ta 

kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

Avdeling Troms/plan og forvaltning 

  

Med hilsen 

 

Jørgen Nilsen 

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

TT INVEST NORD AS, c/o Sjøveganhytta AS Vasshaug, 9350 SJØVEGAN 

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN 
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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 

 

 

 

 STATENS KARTVERK 

Postboks 600 Sentrum 

3507  HØNEFOSS 

 

Att. Aud-Kirsti Pedersen, Kartverket Tromsø 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

09/04068-12 

2015/563 

Kjell-Rune Marthinsen 

485 00 826 

L31 

 

09.03.2017 

 

 

5/5 - Svar på Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn 

Vi viser til utsendt Kvalitetskontroll for adressetilleggsnavn. Her har dere stilt spørsmål ved 

tilleggsnavn for Skøvassveien 108 og Skøvassveien 110 i Dyrøy kommune. 

 

o For Skøvassveien 108 skal tilleggsnavnet være Bjørklund. Dette er et gammelt 

gårdsnavn som vi også finner i lokale kilder (Bygdebok). 

o For Skøvassveien 110 skal tilleggsnavnet være Underberg og ikke Unnerberg. Dette er 

også et gammelt gårdsnavn som man også finner i lokale kilder. 

 

Begge er krevd av hjemmelshaver. 

 

Vi har utført korrigeringen i Matrikkelen. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

-�28�-



 

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 

 

 

 

 FYLKESMANNEN I TROMS 

Postboks 6105 

9291  TROMSØ 

 

Att. Per Olav Aslaksen 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

2017/1499 - 1 

2017/98 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

K70 

 

09.03.2017 

 

 

Svar på henvendelse angående overvåking av vannforekomster 2017 

Vi viser til deres brev av 16.02.2017 angående overvåking av vannforekomster for 2017.  Dyrøy 

kommune ønsker å komme med følgende lokaliteter / forekomster som mulige objekter for slik 

overvåking.  

 

1. Småbåthavna v/Finnlandsholmen. Småbåthavna ble etablert i 1995, og her er det 

muligheter for å ta opp båter og spyle / pusse og male disse. 

2. Langhamnbukta på Dyrøy. Bukt på Dyrøya hvor det var fergeleie fram til brua til 

fastlandet ble åpnet i 1994. Her er det i dag småbåtplasser, og også mulighet til å ta opp 

båter for vedlikehold. 

3. Dyrøyhamn på Dyrøy.  Industrikaiområde hvor det har vært forskjellige typer industri 

knyttet til sjømat (rekepelleri, fiskemottak o.l.) 

 

Felles for disse er at de muligens kan ha redusert tilstand og at påvirker er/har vært uklar. 

 

Områdene er markert i vedlagte kartutsnitt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Vannforekomster Dyrøy 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Vannforekomst 1

Vannforekomst 2

Vannforekomst 3

1500m 1000 500 0 Målestokk 1:50000 ved A4 stående utskrift

Vannforekomster Dyrøy Jordressurs

Dato: 2017-03-10 13:14:41 - Side 1 av 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 

 

 

 

 «MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

«REF» 

2016/536 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

L12 

 

20.02.2017 

 

 

43/59 - Innspill til varsel om oppstart reguleringsendringer for Furstrand 

hyttefelt, Dyrøy kommune 

 
Dette brev er sendt følgende: 

FYLKESMANNEN I TROMS  Postboks 6105  9291  TROMSØ  

SAMEDIGGI / SAMETINGET  Àvjovârgeaidnu 50  9730  KARASJOK  

HJERTTIND REINBEITEDISTRIKT Finnset 9310 SØRREISA 

STATENS VEGVESEN  Postboks 8142 Dep  0033  OSLO  

TROMS FYLKESKOMMUNE  Postboks 6600 Langnes  9296  TROMSØ  

HERDIS KRISTIN ANGELL Smørsgård 9310 SØRREISA 

JOHAN OLSEN Ringveien 15 9311 BRØSTADBOTN 

RUTH EDEL SOLHEIM Espenesveien 873 9311 BRØSTADBOTN 

JARL OSVALD MYRHOLT Espenesveien 738 9311 BRØSTADBOTN 

TROND JONNY TORESEN Brøstadveien 294 9311 BRØSTADBOTN 

MONA-LISBETH BJØRNHAUG Alfred Hansens veg 18 9020 TROMSDALEN 

ARNT OLE ILVÆR Alfred Hansens veg 18 9020 TROMSDALEN 

LAURITS DALSETH Espenesveien 904 9311 BRØSTADBOTN 

ALF DAGFINN ENGEBRETSEN Mikkel Saxlunds veg 45 2338 ESPA 

LEO HARLAND Mellomlia 39 9300 FINNSNES 

JORUNN ANNETTE KLØVNES Mellomlia 39 9300 FINNSNES 

WIGDIS NYHEIM ANDERSEN Nordsiveien 428 9310 SØRREISA 

METTE KRISTENSEN Friluftsveien 26 9325 BARDUFOSS 

RUTH TOLLEFSEN Fagerlidal 158 9325 BARDUFOSS 

MAY ALLY SUNDBY Middagsbuktveien 293 9050 STORSTEINNES 

STEIN SUNDBY Middagsbuktveien 293 9050 STORSTEINNES 

ELDRID NORUNN LILJEDAL Toppen 7 9321 MOEN 

INGER NORDLI Ekornveien 23 9321 MOEN 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av 

planarbeid for Furstrand hyttefelt i Dyrøy kommune. 

 

 

Planområde: 

Planområdet er på ca 20 dekar, og er i reguleringsplanen for Furstrand hyttefelt (planid 

19261197003) avsatt til hyttetomter, naustområde, friluftsområde og fellesområder.  Vedlagt 

følger plankart med gjeldende reguleringsbestemmelser. 
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Formålet med reguleringsendringen: 

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for endret utnyttelse av tomtene og bruk 

av frilufts- og fellesområder gjennom reguleringsbestemmelsene.  I tillegg søkes det å få endret 

plankartet slik at tomtenes omfang og plassering er ihht. det fradelte.  Vedlagt følger et 

kartutsnitt som viser dagens eiendomssituasjon i feltet. 

Planarbeidet omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredning da endringene ikke antas å ha 

vesentlige virkninger på miljø og samfunn. 

 

 

Innspill til oppstartsvarselet: 

Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til: 

 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 Brøstadbotn 

 

Tlf. 77 18 92 00, e-post: postmottak@dyroy.kommune.no  

 

Frist for innspill settes til 17.mars 2017.  

 

Merkes FURSTRAND 

 

 

Videre saksgang: 

Etter at fristen for merknader og innspill er ute vil planforslaget bli utarbeidet.  Etter første gangs 

behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn.  Det vil da bli anledning til å 

komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Reguleringsbestemmelser Furstrand hyttefelt 

2 Reguleringsplankart Furstrand hyttefelt 

3 Kartutsnitt Furstrand 

 

 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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TEGNFORKLARING

Kartgrunnlag i M:  1:1 000
Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000

Ekvidistanse

1:1000Kartmålestokk

m

REGULERINGSPLAN

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Kartblad:

Kartprodusent:

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Revisjon

Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................

Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKS-
NR.

PLANNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

kommune

N

Dyrøy

Karonskogen, Bettholmen

2016 002

Arbeids-skisse

RTo

Fritidsbebyggelse

Uthus/naust/badehus

Veg

Gangveg/gangareal/gågate

Parkering

Friområde

Reguleringsplan   PBL  2008

Regulerings- og bebyggelsesplanområde

Planens begrensning

Formålsgrense

Felles for  reguleringsplan PBL 1985 og 2008
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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» 

2016/533 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

L12 

 

17.02.2017 

 

 

46/31 - Varsel om oppstart av reguleringsendringer for Karonskogen 

hyttefelt, Dyrøy kommune 

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 

FRODE-WILLY PETTERSEN Thomas Bells vei 8 9334 ØVERBYGD 

TORGRIM STOKKLAND  1104 Cedar Falls Drive Weston FL 33327  USA (sendes pr post)  

JAN ERIK ANDRESEN Andørjaveien 101 9454 ÅNSTAD 

OLE REIDAR NYMO Øverbygdveien 494, H0201 9336 RUNDHAUG 

ELI STOKKE QVAM Kjennshaugveien 25 A 1710 SARPSBORG 

KJELL QVAM Kjennshaugveien 25 A 1710 SARPSBORG 

SIV-FRIDA HØGMO Ringveien 20 9311 BRØSTADBOTN 

ASTRID LYSHAUG Betholmveien 199 9311 BRØSTADBOTN 

RITA EMILIE ROGNSÅ Romledalen 39 5310 HAUGLANDSHELLA 

GEIR OVE LILLEGÅRD Storleirveien 22 9310 SØRREISA 

STEIN HARALD HOLMSETH Øvreveien 31, H0301 9325 BARDUFOSS 

ODDVEIG IRENE JEVNINGEN Øvreveien 31, H0301 9325 BARDUFOSS 

JACK JØRGEN KARLSEN Rogneveien 9 9303 SILSAND 

MONICA JONETTE KARLSEN Rogneveien 9 9303 SILSAND 

ANNE BIRGIT VALLE TANGEN Bobakks Vei 13 A 9325 BARDUFOSS 

JUNE ANETT THORESEN Trollvikveien 178 9307 FINNSNES 

SUSAN THERESE THORESEN Storbekken 9 9310 SØRREISA 

KATE EIDISSEN Bjønnliveien 8 9300 FINNSNES 

GUNHILD TANGEN Kjerresnesveien 10 9322 KARLSTAD 

PER BJØRNAR TANGEN Kjerresnesveien 10 9322 KARLSTAD 

AUD MARKUSSEN Andørjaveien 101 9454 ÅNSTAD 

ANN-LISBETH ANDREASSEN Oftebro Terrasse 24 4580 LYNGDAL 

 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av 

planarbeid for Karonskogen hyttefelt i Dyrøy kommune. 

 

Planområde: 

Planområdet er på ca 30 dekar og er i reguleringsplanen for Karonskogen hyttefelt (planid 

19261995003) avsatt til hyttetomter, spesialområder, trafikkområde, fellesområder og 

fareområde.  Vedlagt følger gjeldende plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser. 
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Formålet med reguleringsendringen: 

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for endret utnyttelse av tomtene gjennom 

endring av reguleringsbestemmelsene samt optimalisere utnyttelsen innenfor planområdet mht. 

antall hyttetomter.  Planarbeidet omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredning da 

endringene ikke antas å ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn. 

 

Innspill til oppstartsvarselet: 

Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til: 

 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 Brøstadbotn 

 

Tlf. 77 18 92 00, e-post: postmottak@dyroy.kommune.no  

 

Frist for innspill settes til 17.mars 2017. 

 

Merkes KARONSKOGEN. 

 

Videre saksgang: 

Etter at fristen for merknader og innspill er ute vil planforslaget bli utarbeidet.  Etter første gangs 

behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å 

komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 planid_1995003_ Karonskogen hyttefelt bestemmelser 

2 Reguleringsplankart Karonskogen hyttefelt 

 

 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN KAROMSKOGEN HYTTEFELT (46/31), DYRØY 
KOMMUNE. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
utarbeidet av Plankontoret a.s. 

Dato for siste revisjon av planen: 16.02. -96 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 16.02. -96 

Dato for bygningsrådets vedtak: 1998

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I GENERELT. 

1. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er avgrenset med plangrense. 

2. Området reguleres til følgende formål i henhold t Plan-og bygningslovens § 25; 

 
25.1 Byggeområder hytter/naust 

.3 Offentlige trafikkområdet; kjøreveg 

.5 Fareområder; høyspentlinje 

.6 Spesialområder; vegetasjon med skjermingsformål 

.7 Fellesområder; felles adkomstveg/parkering. 

II BYGGEOMRÅDER FOR HYTTER. 

~ 1. Områdene H 1, H 3 og H 4 skal nyttes til oppføring av fritidsbebyggelse/hytter for korttidsbeboelse. 
utnyttingsgraden på den enkelte tomt skal ikke overstige 10% BYA (bebygd areal) definert i 
Byggeforskrift 1987, kapittel 22. Høyden begrenses til 1 1/2 etasje. Maksimal grunnflate settes 
til 70 m2 tillatt bruksareal i 1. etasje. 

2. Hyttenes plassering. Vedlagt søknad om byggetillatelse skal i tillegg til situasjonsriss følge 
snitt/profil som viser hyttas plassering i forhold til terreng med anført grunnmurshøyde over 
bakken. på situasjonsriss skal all bebyggelse være inntegnet. 
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3. Hyttenes utforming og fargesetting. Bygningsrådet skal påse at bebyggelsen mest mulig underordner seg 
naturpreget i området og skal godkjenne fargen på hytta. Taktekking skal utføres med materialer som har 
matt eller mørk virkning. Hytter i samme "grend" bør ha tilnærmet samme form og fargeskala. Spesielt bør 
takvinkel og taktekking være ensartet. 

Krav om ferdigstillelse. 

Utbygging innenfor hytteområdene kan  ikke gjennomføres før felles parkeringsplass og adkomst er anlagt. 

III   OMRÅDE FOR NAUST.   

I området skal det kunne oppføres båtnaust med stø. Det tillates kun mindre terrenginngrep i direkte 
forbindelse med naust med event. tilhørende stø. Det tillates ikke oppsatt gjerder som hindrer fri adkomst 
langs strandsonen. 

IV FAREOMRÅDE -HØYSPENTLINJE. 

Innen området gjelder "Forskrifter for elektriske anlegg" 
som angir maks vegetasjonshøyde m.v. 

V SPESIALOMRÅDE -FRILUFTSOMRÅDE. 

Innen området som Sp.1, Sp.2 og Sp.3 skal eksisterende naturmark bevares og holdes i hevd slik 
området ligger i dag, dog kan begrenset tynningshogst tillates. I området kan anlegges gangstier og 
adkomst til tomteparsell 46/120, samt til naustområde. 

VI FELLESOMRÅDER. 

Områdene skal opparbeides til biladkomster og parkeringsarealer og forøvrig nyttes til fellesfunksjon som 
evt. oppstillingsplass for renovasjonsbeholdere m.v. Terrenginngrepene skal utføres skånsomt ved at 
gjenstående terrengflater får en god landskapsmessig  utforming og behandling. Felles adkomst skal tilhøre 
byggeområde H 3, mens F.A. 2 skal tilhøre H 3 og H 4. 

(slutt)
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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 

 

 

 

 Simon Olsen 

Vikaveien 206 

9303  SILSAND 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2017/17 

Ragnvald Tollefsen 

479 76 127 

36/12 

 

27.01.2017 

 

36/12,20 - Svar på mangelfull søknad om deling av eiendom 

 

I brev datert 05.01.17 skriver du at eiendommen er lagt ut for salg. Du avslutter brevet med: 

«Derfor søker jeg kommunen om å få frigitt en tomt til fritidshus på Naust nesset som grenser 

opp mot naboeiendommen 36/18» 

Kommunen forstår dette slik at du ønsker å søke om fradeling av en fritidseiendom (hyttetomt) 

før et eventuelt salg. Søknaden slik den foreligger nå er mangelfull. Du kan ta kontakt med 

kommunen om du har spørsmål til saken. Under følger ei opplisting av hva som mangler før 

kommunen kan behandle søknaden: 

Som du er kjent med er det alt fradelt tre eller flere enheter fra omsøkte eiendom. 

Kommuneplanens arealdel stiller da krav om reguleringsplan for delinger ut over det som alt er 

fradelt eiendommen.  

Dersom du på tross av dette ønsker å fremme søknad om deling må du søke om delingen av 

eiendom på eget skjema. Vedlagt dette brev ligger skjemaet du skal bruke til delingen (blankett 

5153). Du må også legge ved et kart i målestokk hvor eiendomsgrensen til tomten du ønsker 

fradelt er inntegnet. 

Dersom den ønskede tomten ligger innenfor 100 meter fra sjøen må det søkes om dispensasjon 

fra forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Begrunnet søknad skrives på eget brev (her er 

det ikke noe eget skjema som skal brukes) 

Videre ligger eiendommen din i et område som er regulert til LNF-landbruk, natur og friluftsliv. 

Du må derfor også søke om dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel. Du må også 

søke dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for tiltaket. Begrunnet søknad skrives på eget 

brev (her er det ikke noe eget skjema som skal brukes)  

Videre skal tiltaket (søknaden om deling) varsles til de som grenser til eiendommen din (på 

nedsiden av veien om det er der delingen ønskes). Dette gjøres også på egne skjema for 

nabovarsling. Også de vedlagt dette brevet. 
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Kommunen vil behandle saken din når fullstendig søknad er kommunen i hende. 

Med hilsen 

 

 

Ragnvald Tollefsen 

fagleder landbruk 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Skjema - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 

2 Skjema - Nabovarsel 

3 Skjema - Kvittering for nabovarsel 

4 Skjema - Opplysninger gitt i nabovarsel 
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Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m2, jf. pbl § 20-4 bokstav b) og SAK10 § 3-2

Tiltakets art

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 og SAK kap. 3

Postnr. Poststed

Side 1 av 2

Bygningsnr. Bolignr.

Arealdisponering

Grad av
utnytting

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

Planstatus
mv.

Beskriv
Planlagt bruk/formål

Kommune

Tilbygg < 50 m2 Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 Skilt/reklame (SAK10 § 3-1 d)

Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl § 20-4 og SAK kap. 3

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Blankett 5153 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.01.2016

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

Annet:

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på www.dibk.no eller kontakt kommunen

Nei Ja

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Navn på plan

Plassering
av tiltaket

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Ja NeiKan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Vedlegg nr.

Q –

Kan vann- og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Vedlegg nr.

Q –

Plassering

Avstand

Minste avstand til nabogrense

Minste avstand til annen bygning

Minste avstand til midten av vei

m

m

m Dette skal vises på situasjonsplanen

Areal
Tomteareal BRA eksisterende Sum BYA BYA eksisterende Sum BRA BYA nytt BRA nytt

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere?

Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl § 21-7 tredje ledd

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan?

Nei JaEr det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?

Nei Ja

Riving av tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Oppretting/endring
av matrikkelenhet

Grunn-
eiendom

Anleggs-
eiendom

Festegrunn
over 10 år Arealoverføring
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Erklæring og underskrift

Navn

Adresse Postnr.

Underskrift

Telefon (dagtid)

Dato

Gjentas med blokkbokstaver

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon

Situasjonsplan/avkjøringsplan

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende)

Tegninger plan, snitt, fasade (ny)

Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10 § 6-2 og pbl § 21-5

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

–

–

–

–

–

–

–

–

B

C

D

E

E

I

J

Q

Ikke
relevant

E-post

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillate lse.

Mobiltelefon

Poststed

Tiltakshaver

Eventuelt organisasjonsnr.

Nei

Nei

Nei

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Tilknytning til veg og ledningsnett

Kommunal veg

Riksveg/fylkesveg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Gir tiltaket ny/endret
adkomst

Nei Ja

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Overvann Takvann/overvann føres til: Terreng Avløpssystem

Nei

Offentlig avløpsanlegg

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk* * Beskriv

Annen privat vannforsyning, innlagt vann*

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann*

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja

Foreligger utslippstillatelse? Nei Ja

Vann-
forsyning

pbl §§ 27-1,
27-3

Avløp

pbl §§ 27-2,
27-3

Nei Ja

Ja

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Nei

Vedlegg nr.

Q –

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Vedlegg nr.

Q –

Feltene "Vannforsyning" og "Avløp" skal kun fylles ut for driftsbygning i landbruket, midlertidige tiltak eller oppretting av m atrikkelenhet.

Krav til byggegrunn  (pbl § 28-1)

Flom

(TEK10 § 7-2) Ja Nei

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

Skred

(TEK10 § 7-3) Ja Nei
Vedlegg nr.

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?

Vedlegg nr.

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl § 28-1)

Ja Nei
Vedlegg nr.

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til
nabomerknader

Foreligger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold?

Blankett 5153 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.01.2016
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Det varsles herved om

Nabovarsel
sendes til berørte naboer og gjenboere

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl § 21-3

Til (nabo/gjenboer)

Eiendommens adresse

Eier/fester

Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Sted

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Seksjonsnr. Festenr. Bnr.

Side 1 av 1

Anlegg Nybygg Endring av fasade

Skilt/reklame

Annet

Eiendommens adresse

Som eier/fester av:
Gnr. Seksjonsnr. Festenr. Bnr.

Postnr. Poststed

Riving

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Innhegning mot veg Bruksendring

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Vedlegg
Ikke

relevantBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

B

D

E

Q

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Kommune

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Påbygg/tilbygg

Antennesystem

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Navn

Postnr. Poststed

Postadresse

E-post

Dispensasjon  etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven
med forskrifter Arealplaner Vegloven Kommunale vedtekter

Vedlegg nr.

B –

Foretak/tiltakshaver

Vedlegg nr.

Q –

Merknader sendes til

Arealdisponering

Navn på plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan
Sett kryss for gjeldende plan

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Blankett 5154 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2015

—

—

—

—
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: __________ Sign.

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Tiltaket gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Postnr. Poststed Adresse

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Poststedets reg.nr.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Dato Personlig kvittering for Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Dato Personlig kvittering for Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Dato Personlig kvittering for Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Dato Personlig kvittering for Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Dato Personlig kvittering for Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Sign.

Side Vedlegg

C -

- av

Blankett 5156 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2015 Side 1 av 1

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges
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Det varsles herved om

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

Eiendommens adresse

Eier/fester

Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Sted

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Seksjonsnr. Festenr. Bnr.

Side 1 av 1

Anlegg Nybygg Endring av fasade

Skilt/reklame

Annet

Postnr. Poststed

Riving

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Innhegning mot veg Bruksendring

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet
Ikke

relevantBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

B

D

E

Q

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Kommune

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Påbygg/tilbygg

Antennesystem

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Navn

Postnr. Poststed

Postadresse

E-post

Dispensasjon  etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven
med forskrifter Arealplaner Vegloven Kommunale vedtekter

Vedlegg nr.

B –

Foretak/tiltakshaver

Vedlegg nr.

Q –

Merknader sendes til

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Vedlegg nr.

C –

Arealdisponering

Navn på plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Blankett 5155 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2015
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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» 

2017/17 

Ragnvald Tollefsen 

479 76 127 

36/12 

 

23.03.2017 

 

 

36/12 - Svar på deres brev, datert 27.01.2017, med overskriften: En mere 

presis redegjørelse for min søknad om fritidshus. 

 

Kommunen har lest deres brev datert 27.01.2017. 

 

Dersom du ønsker å søke om fradeling av en eller flere tomter må du følge de krav som stilles til 

form og innhold i en søknad. Hva en søknad må inneholde for å kunne behandles har vi prøvd å 

forklare i vårt brev datert 27.01.2017. 

 

Du kan ta kontakt med kommunen dersom du har behov for veiledning i hvordan søknaden skal 

være. Eventuelt kan du søke hjelp hos andre som kan hjelpe deg. 

 

Sender på nytt de nødvendiges søknadsskjema og kartutsnitt av en del av eiendommen. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Geir Fjellberg 

enhetsleder tekninsk 

 

 

Ragnvald Tollefsen 

fagleder landbruk  

 

 

Vedlegg 

1 Skjema - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 

2 Skjema - Nabovarsel 

3 Skjema - Kvittering for nabovarsel 

4 Skjema - Opplysninger gitt i nabovarsel 

5 Kart - Del av eiendommen 36/12 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m2, jf. pbl § 20-4 bokstav b) og SAK10 § 3-2

Tiltakets art

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 og SAK kap. 3

Postnr. Poststed

Side 1 av 2

Bygningsnr. Bolignr.

Arealdisponering

Grad av
utnytting

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

Planstatus
mv.

Beskriv
Planlagt bruk/formål

Kommune

Tilbygg < 50 m2 Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 Skilt/reklame (SAK10 § 3-1 d)

Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl § 20-4 og SAK kap. 3

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Blankett 5153 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.01.2016

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

Annet:

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på www.dibk.no eller kontakt kommunen

Nei Ja

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Navn på plan

Plassering
av tiltaket

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Ja NeiKan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Vedlegg nr.

Q –

Kan vann- og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Vedlegg nr.

Q –

Plassering

Avstand

Minste avstand til nabogrense

Minste avstand til annen bygning

Minste avstand til midten av vei

m

m

m Dette skal vises på situasjonsplanen

Areal
Tomteareal BRA eksisterende Sum BYA BYA eksisterende Sum BRA BYA nytt BRA nytt

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere?

Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl § 21-7 tredje ledd

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan?

Nei JaEr det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?

Nei Ja

Riving av tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Oppretting/endring
av matrikkelenhet

Grunn-
eiendom

Anleggs-
eiendom

Festegrunn
over 10 år Arealoverføring
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Side 2 av 2

Erklæring og underskrift

Navn

Adresse Postnr.

Underskrift

Telefon (dagtid)

Dato

Gjentas med blokkbokstaver

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon

Situasjonsplan/avkjøringsplan

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende)

Tegninger plan, snitt, fasade (ny)

Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10 § 6-2 og pbl § 21-5

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

–

–

–

–

–

–

–

–

B

C

D

E

E

I

J

Q

Ikke
relevant

E-post

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillate lse.

Mobiltelefon

Poststed

Tiltakshaver

Eventuelt organisasjonsnr.

Nei

Nei

Nei

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Tilknytning til veg og ledningsnett

Kommunal veg

Riksveg/fylkesveg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Gir tiltaket ny/endret
adkomst

Nei Ja

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Overvann Takvann/overvann føres til: Terreng Avløpssystem

Nei

Offentlig avløpsanlegg

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk* * Beskriv

Annen privat vannforsyning, innlagt vann*

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann*

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja

Foreligger utslippstillatelse? Nei Ja

Vann-
forsyning

pbl §§ 27-1,
27-3

Avløp

pbl §§ 27-2,
27-3

Nei Ja

Ja

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Nei

Vedlegg nr.

Q –

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Vedlegg nr.

Q –

Feltene "Vannforsyning" og "Avløp" skal kun fylles ut for driftsbygning i landbruket, midlertidige tiltak eller oppretting av m atrikkelenhet.

Krav til byggegrunn  (pbl § 28-1)

Flom

(TEK10 § 7-2) Ja Nei

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

Skred

(TEK10 § 7-3) Ja Nei
Vedlegg nr.

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?

Vedlegg nr.

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl § 28-1)

Ja Nei
Vedlegg nr.

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til
nabomerknader

Foreligger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold?

Blankett 5153 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.01.2016
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Det varsles herved om

Nabovarsel
sendes til berørte naboer og gjenboere

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl § 21-3

Til (nabo/gjenboer)

Eiendommens adresse

Eier/fester

Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Sted

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Seksjonsnr. Festenr. Bnr.

Side 1 av 1

Anlegg Nybygg Endring av fasade

Skilt/reklame

Annet

Eiendommens adresse

Som eier/fester av:
Gnr. Seksjonsnr. Festenr. Bnr.

Postnr. Poststed

Riving

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Innhegning mot veg Bruksendring

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Vedlegg
Ikke

relevantBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

B

D

E

Q

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Kommune

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Påbygg/tilbygg

Antennesystem

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Navn

Postnr. Poststed

Postadresse

E-post

Dispensasjon  etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven
med forskrifter Arealplaner Vegloven Kommunale vedtekter

Vedlegg nr.

B –

Foretak/tiltakshaver

Vedlegg nr.

Q –

Merknader sendes til

Arealdisponering

Navn på plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan
Sett kryss for gjeldende plan

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Blankett 5154 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2015
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: __________ Sign.

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Tiltaket gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Postnr. Poststed Adresse

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Poststedets reg.nr.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Dato Personlig kvittering for Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Dato Personlig kvittering for Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Dato Personlig kvittering for Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Dato Personlig kvittering for Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Dato Personlig kvittering for Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Sign.

Side Vedlegg

C -

- av

Blankett 5156 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2015 Side 1 av 1

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges
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Det varsles herved om

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

Eiendommens adresse

Eier/fester

Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Sted

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Seksjonsnr. Festenr. Bnr.

Side 1 av 1

Anlegg Nybygg Endring av fasade

Skilt/reklame

Annet

Postnr. Poststed

Riving

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Innhegning mot veg Bruksendring

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet
Ikke

relevantBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

B

D

E

Q

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Kommune

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Påbygg/tilbygg

Antennesystem

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Navn

Postnr. Poststed

Postadresse

E-post

Dispensasjon  etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven
med forskrifter Arealplaner Vegloven Kommunale vedtekter

Vedlegg nr.

B –

Foretak/tiltakshaver

Vedlegg nr.

Q –

Merknader sendes til

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Vedlegg nr.

C –

Arealdisponering

Navn på plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):
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60m 40 20 0 Målestokk 1:2000 ved A4 liggende utskrift

Eiendom 1 926 - 36/1 2 Markslag (AR5) 13 klasser

Dato: 2017-03-23 11:05:29 - Side 1 av 1
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: L12 

Saksmappe: 2016/32 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 22.03.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

43/35 - Behandling av forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 10/17 05.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse_Steinnesberget 29.11.16, 

revidert 15.03.17 

2 Reguleringsbestemmelser Steinnesberget 

23.06.16, revidert 05.01.17 

3 Plankart 23.06.2016 revidert 05.01.2017 

 

Saksopplysninger 

Grunneierne Svein Eriksen og Torbjørn Josefsen har fått utarbeidet et forslag til reguleringsplan 

av deres eiendom gnr 43 bnr 35, Steinnesberget.  Forslaget er utarbeidet av Sweco AS, som har 

forestått den faglige delen av planen. 

Saken har tidligere vært oppe til politisk behandling, da i PNUs møte 22.09.16 hvor det ble 

vedtatt at det som var forelagt da skulle legges ut til høring og offentlig ettersyn. Til det 

ettersynet varslet Statens Vegvesen i brev av 14.11.16 innsigelse og anbefalte at planen ble 

trukket fra ettersyn slik at tiltakshaver fikk mulighet til å revidere planforslaget uten å være 

underlagt innsigelsesregimet.  

Planen ble derfor administrativt trukket fra høring og offentlig ettersyn 15.11.16, og søker ble da 

anmodet om å revidere planforslaget i tråd med Vegvesenets merknader og betingelser. 

 

Revidert planforslag ble utarbeidet av tiltakshaver, og etter administrativ gjennomgang ble dette 

lagt ut til høring og offentlig ettersyn 13.01.17. Høringsfristen ble satt til 1.mars 2017.  

 

Til dette kom det innfølgende uttalelser og merknader: 

o Statens Vegvesen, brev av 31.01.17: Ingen merknader til detaljreguleringsplanen. 

o NVE: Uttaler at konklusjonene i utredning for geoteknisk og skredfaglige vurderinger er 

tilfredsstillende. 

o Fylkesmannen i Troms, samordnet uttalelse; her anmerkes det fra Fylkesmannens side at 

ROS-analysen i planbeskrivelsen er mangelfull. Dette er kommunisert til tiltakshaver, og 

nevnte merknader er rettet opp i planbeskrivelsen. 

 

Administrasjonens vurdering 

Kommunen mener at forslaget til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt er tilfredsstillende 

utarbeidet og nødvendige planmessige hensyn er tatt.  Alle berørte høringsparter har fått tilsendt 

saken på høring, og innspill og merknader er innarbeidet i planbeskrivelse og bestemmelser.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt godkjennes.  Dette 

gjelder følgende dokumenter: 

a) Planbeskrivelse datert 29.11.16, sist revidert 15.03.17. 

b) Reguleringsbestemmelser av 23.06.16, sist revidert 05.01.17 

c) Reguleringsplankart av 23.06.16, sist revidert 05.01.17. 

2. Planen oversendes til kommunestyret for endelig vedtak og ikrafttreden. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Terje Johansen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 

 

-�100�-



 

                                                           
 

 

 

 

                          
  
    

        Dyrøy kommune 
 

 

 

bilde 
 
 

 

 
 

Detaljregulering for 
Steinnesberget hytteområde 

 
Planbeskrivelse 29.11.2016, 

Revidert 15.03.2017  
              

Tiltakshaver: Svein Eriksen 
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Planbeskrivelse  
Detaljregulering for Steinnesberget hytteområde, Dyrøy kommune 
 
Rapport nr.: 1 Oppdrag nr.: 19659001 Dato: 23.06.2016 

Revidert 15.03.2017 
Kunde: Svein Eriksen 

 

Detaljregulering for Steinnesberget hytteområde  
Dyrøy kommune  

Sammendrag: 

 
Planområdet er lokalisert ved fylkesvegen mellom Brødstadbotn og Sørreisa på sørsiden av 
Solbergfjorden i Dyrøy kommune. Formålet med å utarbeide reguleringsplan for eiendommen 
gnr. 43 bnr.35, er å legge til rette for utparsellering av 5 hyttetomter med intern vegløsning. Det 
er også lagt til rette for å etablere naust i forbindelse med fritidsbebyggelsen.  
 
Geoteknisk vurdering 
Det er utarbeidet en fagrapport som konkluderer med at det er gode stabilitets-  og 
fundamenteringsforhold i området. 
 
Skredfare 
Området er kartlagt med hensyn til skredfare (snøskred) og steinsprang og det er vurdert at 
området tilfredsstiller kravene til plan- og bygningsloven. Det er også vurdert at det er gode 
stabilitets- og fundamenteringsforhold i i området.  
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DEL I - INNLEDENDE DEL 
 

1 Bakgrunn 
 
Planområdet ligger på nedsiden av fylkesvegen mellom Brødstadbotn og Sørreisa på sørsiden 
av Solbergfjorden i Dyrøy kommune. Dagens bebyggelse er en del av et eldre nedlagt 
gårdbruk og blir brukt som fritidsbebyggelse. Formålet med å utarbeide reguleringsplan for 
eiendommen gnr. 43 bnr.35, er å legge til rette for utparsellering av 5 hyttetomter med intern 
vegløsning. Det er også lagt til rette for å etablere naust i forbindelse med fritidsbebyggelsen. 
 

 
Bilde 1. Oversiktskart  
 

 
Bilde 2. Oversiktskart.2 

-�105�-



 

  
 
 

 
 
23.06.2016 
Detaljregulering for Steinberget hytteområde 
Dyrøy kommune 

 
 
 
 
 
 

 
 

5

 
2 Tiltakshaver/ Eier/ Planlegger 
Tiltakshaver Svein Eriksen i samarbeid med Torbjørn Josefsen er grunneier av gnr 43 bnr 35 i 
Dyrøy kommune. Sweco Norge AS er engasjert av tiltakshaver til utføring av 
reguleringsarbeidet.  
 
Reguleringsplanen berører grunneiendommen gnr 43 bnr 35  
 
 

3 Planstatus 
I kommuneplanens arealdel, vedtatt 1994, er området avsatt til LNF- S2-område. 
Bestemmelsene som gjelder for dette området: « Arealer av betydning for landbruks-, 
reindrifts-, vilt- og / eller friluftsinteresser. Innenfor disse områdene kan spredt bolig-, ervervs-, 
og fritidsbebyggelse samt fradeling tillates når dette ikke er i konflikt med sektorinteressene. 
For utbygging som innebærer at det oppstår mer enn 3 boliger/ fritidshus, kreves det 
bebyggelsesplan.» 

 

4 Planbehandling og prosess 

4.1 Planoppstart 

Reguleringsplanen behandles etter PBL §§ 12-11., som omhandler private reguleringsforslag, 
og 12 – 8, som gjelder for behandling av reguleringsplaner.  
 
Planoppstart er annonsert i avisa Troms Folkeblad, 18.02.2016.  Direkte berørte grunneiere, 
naboer og instanser er tilskrevet i brev av 15.02.2016. Uttalelsesfrist var satt til 29.03.2016.  
 

4.2 Merknader 

I forbindelse med varsel om planoppstart kom det inn 4 merknader, som her er kort referert: 
 
Statens vegvesen Region Nord, 07.03.16 

• Forutsetter at det kun er etablert én atkomst fra fylkesvegen til planområdet. 
• De ønsker rekkefølgebestemmelser om at det ikke igangsettes utbygging før 

atkomsten til fylkesvegen er kontrollert og godkjent.  
• De viser til at byggegrenser langs FV 211 skal være 15 m fra senter fylkesveg. 
• De ber om at området gjøres tilgjengelig for alle. 
• De påpeker at det må utføres geotekniske undersøkelser. 

 
Fylkesmannen i Troms, 07.03.16 
Viser til nasjonale føringer om at utbygging i 100-meters beltet bør unngås.  
 
NVE, 17.3.16 
Viser til at området ligger innenfor marin strandavsetning. Det medfører krav om geoteknisk 
vurdering av området i forkant av godkjenning av planen. Eventuelle fareområder må 
innarbeides i plankartet som hensynssone. 
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Troms fylkeskommune 29.03.16 

• Påpeker viktigheten av at hyttebebyggelsen best mulig kan spille sammen med 
eksisterende miljø og landskap. 

• Tomteopparbeiding bør skje slik at inngrep og ulemper i forhold til tilgjengelighet i 
strandsonen blir minst mulig. 

 
 

4.3 Kommentarer til merknadene 

Kommentar til merknad fra Statens vegvesen  
Planforslaget er utformet slik at det er tatt hensyn til alle de anførte merknadene fra Statens 
vegvesen, inklusive utføring av geotekniske undersøkelser. 
 
Kommentar til merknad fra Fylkesmannen i Troms   
Mellom fylkesvegen og sjøen er tomteområdet på nedsiden av fylkesveg 211 bare 75 m bredt 
på det bredeste. Eksisterende bebyggelse er anlagt ca. 30 - 35m fra strandkanten. Det forslås 
derfor å sikre et offentlig friområde langs stranda som er tilgjengelig for offentligheten, men at 
fritidsbebyggelsen følger byggeskikken på stedet og begrenses med en byggegrense på ca. 
35 m fra strandkanten.  
 
Kommentar til merknad fra NVE 
Geotekniske undersøkelser er utført. Det vises til vedlagt rapport datert 28.06.16. 
 
Kommentar til merknad fra Troms fylkeskommune 
Hyttebebyggelsen er i planen tilpasset landskapet og eksisterende landbruksbebyggelse. Det 
er innarbeidet bestemmelse om at strandsonen ivaretas. 
 

5 Dagens forhold 

5.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger på nedsiden av veien mellom fylkesveg Fv211 og sjøen. Tomteområdet er 
bare 75 m bredt på det bredeste. Eksisterende bebyggelse er anlagt ca. 30 - 35m fra 
strandkanten. Det forslås derfor å sikre et offentlig friområde langs stranda som er tilgjengelig 
for offentligheten.  
 

5.2 Adkomst til området 

Det er etablert en atkomst til eksisterende bebyggelse direkte fra fylkevegen. 
 

5.3 Naturforhold og eksisterende bebyggelse 

Det står 3 bygninger på eiendommen, et eldre bolighus fra 1950-årene, ei nedlagt fjøsbygning 
og et naust. 
 
Området er bevokst med lauvskog, hovedsakelig bjørk og lave vierbusker. Det er rester etter 
gammel slåtte- og beitemark, som ikke har vært i drift på 40 år. Terrenget skråner fra havet og 
opp til Fv211, særlig i den østre del av eiendommen. 
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6 Beskrivelse av planen 
Planforslaget grenser til Fv211 i sør/sørøst, til Solbergfjorden i nordvest, til naboeiendommen 
gnr/bnr 43/18 i sørvest og til gnr/ bnr 43/7 i øst. 
 
Det legges til rette for hytter med normal standard med tilpasning til eksisterende bebyggelse. 
Det er mulig å kjøre til alle hyttetomtene. Naustområdet er i hovedsak planlagt for bruk i 
forhold til fritidsbebyggelsen. 
 

6.1 Forhold til overordnet plan 

I kommuneplanens arealdel er området kjennetegnet som område for LNF - S2, med 
bestemmelser for bygging/ deling i LNF-område. Det er ikke registrert konflikter med 
sektorinteressene.  
 
Overordnet plan har krav om at det skal utarbeides bebyggelsesplan dersom det skal 
etableres mer enn 3 boliger/ fritidshus i LNF-området., Her skal det legges til rette for 5 
hyttetomter, det er derfor utarbeidet reguleringsplan for området. 
 

6.2  Bebyggelse – lokalisering – utforming 

Hyttetomtene følger byggeskikken langs Solbergfjorden, med å anlegge husene i rekke langs 
stranda. Det er lagt vekt på at området skal få en helhetlig utforming selv om det gis 
muligheter for individuelle hytter. Fritidsbebyggelsen og veien inn i området er plassert naturlig 
i terrenget. Området er planlagt slik at man unngår store skjæringer og fyllinger og store 
inngrep og skader på vegetasjonen. Det må imidlertid anlegges en fylling i forbindelse med 
etablering av ny avkjørsel fra fylkesvegen. Det tillates ikke å føre opp gjerde rundt hyttene. 
 
Planforslaget inneholder 5 hyttetomter på mellom 1300 og 1800m2 som reguleres til område 
for fritidsbebyggelse. Maksimum bruksareal på hver tomt, inklusive uthus, er på 100 m². 
Gesimshøyden er satt til 2,7 meter.  
 
Det er regulert inn et naustområde som i utgangspunktet vil kunne gi plass for naust til alle 
hyttene, i tillegg til et ekstra naust. I den forbindelse er det satt av tomt til en ekstra 
parkeringsplass ved atkomstvegen. 
 
Atkomst – parkering 
Det planlegges ny atkomstveg med ny avkjørsel fra fylkesvegen. Alle fritidsboligene får 
adkomst med bil – og parkering - på egen tomt.  
 

6.3 Vannforsyning/ toalett 

Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige traseer for vann og avløp og andre 
tekniske installasjoner. Anleggene skal ha en god terrengtilpasning og utforming som er 
tilpasset området for øvrig. Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent teknisk plan for de 
hyttene som planlegges med innlagt vann og med tilhørende avløp. 
 
For hytter som ikke har innlagt vann/avløp, skal spillvann fra rengjøring, kaffegrut og lignende 
føres til steinsatt utslagsgrop. Gropen skal anlegges slik at avrenning mot nabohytte, 
bekkedrag eller sjø ikke oppstår. Privat renseanlegg for spillvann kreves for de tomtene hvor 
fare for forurensning av drikkevann kan oppstå og/ eller hvor jordsmonn/ terreng vanskeliggjør 
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etablering av spillvannsgrop. Det forutsettes også bruk av biodo (mulldo) eller tilsvarende for 
de hyttene som ikke har innlagt vann/avløp.  
 

6.4 Risiko- og sårbarhetsvurdering 

Området er kartlagt med hensyn til skredfare og det er vurdert at området tilfredsstiller 
kravene til plan- og bygningsloven. 
 
I hht vurdering av uønskede hendelser kan en ikke se at det på dette plannivået er nødvendig 
eller hensiktsmessig med spesielle tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. 
 
 

6.5 Plankart 

 
 
Bilde 3. Forslag til detaljregulering for Steinnesberget hytteområde. 
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DEL II - TEMATISK KARTLEGGING OG VERDIVURDERING 
En del av temaene er også belyst i del I 

7 Miljø 

7.1 Kulturminner  

Det er ikke registrert kulturminner i området. Troms fylkeskommune kjenner ikke til 
verneverdige kulturminner i området. 
 

7.2 Naturverdi og biologisk mangfold 

Fritidsbebyggelsen vil ikke ha vesentlig betydning for kvaliteten i området med tanke på 
biologisk mangfold og landskapet. Noe vegetasjon vil nødvendigvis forsvinne pga økt 
fritidsbebyggelse, men det stilles krav i bestemmelsen om at tiltak skal tilpasses landskapet og 
ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart 
der dette er mulig. Området mellom fritidsbebyggelsen og sjøen er regulert til friluftsformål. 
 

8 Naturressurser 

8.1 Skogbruk 

Området består av noe lauvskog med lav bonitet. 
 

8.2 Reindrift 

Reindrift hadde ingen merknader ved planoppstart. 
 

9 Samfunn 

9.1 ROS – vurdering 

 

Natur- og miljøforhold 
 
 
Forhold / uønsket hendelse  

ja/nei 

 

9.1.1.1.1Vurdering 

 
Jord-/leire-/løsmasseskred 

ja Det vises til vedlagt fagnotat 19659001-
G01 Steinesberget hytteområde. Geoteknisk 

vurdering, dat. 28.06.2016 fra Sweco rev.  
12.08.16. «Stabilitet av skråningen er 
god.»  
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Kvikkleire, ustadige grunnforhold 

ja Det vises til vedlagt fagnotat 19659001-
G01 Steinesberget hytteområde. Geoteknisk 

vurdering, dat. 28.06.2016 «Det er slak 
helning og ikke noe som tyder på 
sprøbruddmateriale eller kvikkleire i 
området slik at områdestabiliteten er 
god.» 

 
Steinras, steinsprang 

ja Det vises til vedlagt fagnotat 19659001-
G01 Steinesberget hytteområde. Geoteknisk 
vurdering, dat. 28.06.2016: «Steinsprang vil 
ikke nå ned til fylkesvegen og følgelig ikke 
ned til hytteområdet.» 

 
Is-/snøskred 

ja Området er kartlagt med hensyn til 
skredfare og det er vurdert at området 
tilfredsstiller kravene til plan- og 
bygningsloven. Det vises til vedlagt 
fagnotat 19659001-G01 Steinnesberget 
hytteområde - skredfarevurdering.fra 
Sweco rev. 12.08.16, der det 
konkluderes: «Det vurderes at snøskred 
ikke kan nå det aktuelle planområdet med 
årlig sannsynlighet større enn 1/1000 og 
at kravene i PBL§ 28 er tilfredsstilte uten 
videre tiltak.»   

 
Kjente historiske skred, utbredelse 

nei  

 
Flomfare 

nei  

 
Springflo 

nei  

 
Flomsonekart, historiske flomnivå 

nei  

 
Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.  

nei  

 
Mye nedbør 

nei  

 
Store snømengder 

nei  

 
Radon 

nei  

 
Annet… 

nei  
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Drikkevann o.a. biologiske ressurser

Forhold / uønsket hendelse
ja/nei 9.1.1.1.2Vurdering

Utbyggingsplaner (boliger,
fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:
-  drikkevannskilder, nedbørsfelt,

grunnvann
-  landbruksareal
-  oppdrettsanlegg m.m.
�  vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

nei.

Virksomhetsbasert sårbarhet

Forhold / uønsket hendelse
ja/nei 9.1.1.1.3Vurdering

Brann/eksplosjon ved industrianlegg
nei

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning
nei

Olje-/gassanlegg
nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner,
radioaktiv lagring

nei

Høyspentledninger
nei

Anlegg for deponering og destruksjon av
farlig avfall

nei

Strålingsfare fra div. installasjoner
nei

Gamle fyllplasser
nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter,
endret bruk av gamle industritomter

nei

Militære og sivile skytefelt
nei
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Dumpeområder i sjø  

nei  

 
 

 

Infrastruktur 

 
 
Forhold / uønsket hendelse  

ja/nei 

 

9.1.1.1.4Vurdering 

 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for 
området? 
- hendelser på veg 
- hendelser på jernbane 
- hendelser på sjø/vann 
- hendelser i luften 

nei  

 
Veger med mye transport av farlig gods 

nei  

 
Ulykkesbelastede veger 

nei  

 
Støysoner ved infrastruktur 

nei  

 
 

 

Strategiske / sårbare objekter 

Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv  
og derfor bør ha en grundig vurdering 
 
Forhold / uønsket hendelse  

ja/nei 

 

9.1.1.1.5Vurdering 

 
Sykehus/helseinstitusjon 

nei  

 
Sykehjem/omsorgsinstitusjon 

nei  

 
Skole/barnehage 

nei  

 
Flyplass 

nei  

 
Viktig vei/jernbane 

nei  

 
Jernbanestasjon/bussterminal 

nei  
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Havn 

nei  

 
Vannverk/kraftverk 

nei  

 
Undervannsledninger/kabler 

nei  

 
Bru/Demning 

nei  

 

9.2 Friluftsliv 

Planområdet benyttes i dag av den eksisterende hyttebefolkning til friluftslivsområde både når 
det gjelder skogsområder og strandsone. Både turgåing, bærplukking og fjordfiske er 
aktiviteter mange driver. Det er stort rom for flere til slike aktiviteter. 
 

9.3 Hyttebebyggelse 

Hyttetomtene på 1,1 – 1,7 dekar, Naustområde kommer i tillegg. 
 
Det er lagt vekt på å få til en helhetlig utforming av hytteområdet, hvor eksisterende terreng og 
vegetasjon søkes bevart så langt som mulig.  
 

9.4 Infrastruktur 

Avløp 
Det stilles krav til godkjent teknisk plan for vann, avløp og andre tekniske installasjoner. Jfr. 
punkt 6.3 i planbeskrivelsen og § 2.3 i bestemmelsene. 
 

9.5 Barn og unge 

Ungene kan utfolde seg på egen tomt eller benytte seg av terrenget i området som er avsatt til 
friluftsområde. 
 

9.6 Tilgjengelighet/ universell utforming 

Da det kan kjøres frem til alle hyttene med bil, vil det være enkelt å tilrettelegge for universell 
atkomst til hyttene. 
 

10 Oppsummering 

10.1 Planforslag 

Hytteområdet vil fullt utbygd bestå av 5 fritidseiendommer med vegatkomst til eiendommene. 
Det kan oppføres inntil 6 naust.  

10.2 Fordeler med etableringen 

• Fritidsbebyggelsen er tilpasset terrenget og vegetasjonen i området. 
• Fritidsbebyggelse med kontroll på utforming av infrastruktur og anlegg av ulike 

miljøfaktorer er en miljømessig god løsning.  
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• Hytteprosjektet som her er forslått, vil bidra til å realisere kommunens egne 

målsettinger med hensyn til hyttebygging.  
• Hyttefeltet og hyttene kan tilrettelegges for universell atkomst 
• Den planlagte fritidsbebyggelsen er ihht kommuneplanens arealdel 

 

10.3 Ulemper med etableringen 

• Fritidsbebyggelsen vil medføre at noe av vegetasjonen i området forsvinner. 
• Det blir noe mer trafikk i området 
• Det bli noe mer bruk av friluftsområdene i området 

 

10.4 Konklusjon 

Ut fra følgende vurderinger fremmes forslag om regulering av Steinnesberget hytteområde. 
• Det er ikke registrert kulturminner i området 
• Hytteområdet berører ikke produktiv skog 
• Den planlagte fritidsbebyggelsen er ihht kommuneplanens arealdel 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL 
 
Detaljregulering Steinesberget hytteområde 
 

    Dyrøy kommune 
 
Tiltakshaver: Svein Eriksen 
 
Utarbeidet: 23.06.2016    
Revidert siste gang: 05.01.2017   
Kommunestyrets vedtak:   
ArealplanID:  
 

§ 1 GENERELT  
Det regulerte området er vist på plankart datert 23.06.2016 med reguleringsplangrense. 
 
Området reguleres til: 
• BEBYGGELSE OG ANLEGG              - Jfr. § 12-5. Nr.1 

Fritidsbebyggelse frittliggende - BFF 
Naust - BUN 

 
• SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR            - Jfr. § 12-5. Nr.2 

Kjøreveg – SKV 
Gangveg - SGG 
Annen veggrunn grøntareal - SVG 
Parkeringsplasser – SPP 

 
• LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT- Jfr. § 12-5. Nr. 5 

Friluftsformål -  LF  
 
• HENSYNSSONER               - Jfr. § 12-6 

Frisikt – H140 
 
 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Kulturminner 

Det vises til meldeplikt etter kulturminnelovens § 8,2 ledd. Det pliktes å melde fra til 
kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 
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2.2 Landskap 

Nye tiltak skal tilpasses landskapet og ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. 
Eksisterende vegetasjon søkes bevart der det er mulig. 
 

2.3 Andre anlegg 

Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige traséer og anlegg for vann, avløp og 
andre tekniske installasjoner. Anleggene skal ha en god terrengtilpasning og utforming 
som er tilpasset området for øvrig. Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent teknisk plan. 
Tilhørende bygninger skal ha en god estetisk utforming. 

Areal som berøres av grøfter for tekniske anlegg eller andre inngrep skal dekkes med 
stedegen masse og vegetasjon så langt det lar seg gjøre. Skjæringer/fyllinger skal mures 
opp med naturstein. 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 3.1 Fellesbestemmelser 

a) Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 
 

b) Ved utbyggingen skal det tas særlig hensyn til bevaring av skogvegetasjonen som 
fungerer som le-vegetasjon mellom bebyggelse, veiene og strandkant.  
 

c) Bebyggelsen skal gis en tiltalende utforming når det gjelder volumer, 
fasadeutforming, materialbruk og farger. 

 
d) I fasaden på bygningene skal det benyttes naturlige materialer som tre og 

naturstein.  
 

e) Eventuelle fortstøtningsmurer skal oppføres i naturstein. 
 

f) Det tillates ikke oppføring av gjerder. 
 

g) Avfall skal deponeres slik at det ikke blir til sjenanse for omgivelsene. Fast avfall og 
søppel tillates ikke nedgravd, men samles opp i anvist søppelcontainer eller i 
henhold til Dyrøy kommunes gjeldende vedtekter for søppelhåndtering. 

 
h) For hytter som ikke får innlagt vann, skal spillvann fra rengjøring, kaffegrut og 

lignende føres til steinsatt utslagsgrop. Gropen skal anlegges slik at avrenning mot 
nabohytte eller bekkedrag ikke oppstår. Det forutsettes bruk av biodo eller 
tilsvarende. 
 

3.2 Frittliggende Fritidsbebyggelse – BFF  

a) For hver hytte skal det skilles ut tomt i henhold til reguleringskart.  
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b) Det kan foretas mindre justeringer av tomtegrensene for å tilpasse tomtene til 
terrenget. 

 
c) Maksimalt tillatt bruksareal, BRA, skal ikke overstige 100 m² på den enkelte tomt. 

Bruksarealet kan fordeles på hovedhytte og inntil 2 tilleggsbygg. Parkeringsareal 
medregnes ikke i BRA. 

 
d) Hyttene skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet. 

 
e) Bygninger skal ha saltak med vinkel mellom 15-30 grader. 

 
f) Maks gesimshøyde fastsettes på hyttene til 2,7 meter og maks mønehøyde til 4,6 

meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

g) Hems/ loft kan innredes. 
 

h) For alle hyttene forutsettes det en parkeringsplass på egen tomt.  
 
 

3.4 Naust BUN 

a) Område BUN – naust er fellesområde for fritidsbebyggelsen i BFF 
 

b) Alle hyttene i området har anledning til å bygge ett naust i område avsatt til naust.  
 

c) I område avsatt til naust tillates det etablert inntil 6 naust. 
 

d) Naust skal være 4*7 meter og ha en ensartet utforming med saltak på 20 grader, 
gesims på 2.4 meter og røstet mot sjøen. 

 
 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.1 Kjøreveg -  SKV1 

Kjøreveg SKV1 er offentlig. (Fv 211) 
 

4.2 Kjøreveg – SKV 2 

a) SKV 2 er felles veg for fritidsbebyggelsen i BFF 
 
b) Atkomsten skal være utformet og opparbeidet ihht. krav om utforming og sikt 
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4.3 Gangveg – SGG 

Gangveg – SGG er felles for fritidsbebyggelsen i BFF 
 

4.3 Parkering - SPP 

Parkering - SPP er felles for fritidsbebyggelsen i BFF 
 
 

§ 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

Friluftsformål -  LF  

a) I område avsatt til friluftsformål er det ikke tillatt å sette opp bygningsmessige 
installasjoner. 

 
b) I forbindelse med naust kan området benyttes til båtopptrekk. 

 
 

§ 6 Hensynssoner 

Frisikt – H140_1-2 

Området som ligger innenfor frisiktsonen skal være fri for vegetasjon og andre 
sikthindrende elementer i en høyde 0,5 meter over planet mellom avkjørsel og SKV 1. 
 
 

§7.Rekkefølgebestemmelse. Jfr. § 12-7. Nr.10 
 
Det kan ikke igangsettes utbygging av byggefeltet før atkomsten til fylkesvegen er 
kontrollert og godkjent av Statens vegvesen.  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2014/255 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 24.03.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

9/14 - Behandling av klage på vedtak, bruksendring ventilhus ved Sætervatnet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 11/17 05.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Klage på vedtak 

 

Saksopplysninger 

PNU ga i møte 08.02.17, saksnr. 3/17, tillatelse til bruksendring for ventilhuset ved Sætervatnet. 

Saken er blitt påklagd av Hjerttind Reinbeitedistrikt, og klagen tas opp til behandling. 

Administrasjonens vurdering 

Hjerttind reinbeitedistrikt var en av partene da saken ble sendt på høring. Til høringen ga de ikke 

uttalelse, men har nå klaget på vedtaket.  Klager mottok vedtaket 2/3-17 og klagen er datert og 

sendt 19/3-17.  Med hjemmel i forvaltningslovens kap VI anser kommunen klagen som rettidig. 

 

Administrasjonen påpekte i saksframlegget til møtet 08.02.17 hva som var kommet av 

høringsuttalelser i saken. Her var det blant annet pekt på området er et viktig fjellområde for 

Hjerttind reinbeitedistrikt, med de konsekvenser en bruksendring ville få. Saken var også 

diskutert ift. plan- og bygningslovens § 19-2, og vekting av fordeler mot ulemper tilsa at det ikke 

var hjemmel for å innvilge dispensasjon til omsøkte bruksendring. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Klagen på PNUs vedtak av 08.02.17 vedrørende bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn tas 

til følge, og vedtaket i sak 3/17 omgjøres. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Terje Johansen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Fra: Hjerttind Rbd (hjerttind.rbd@gmail.com) 

Sendt: 19.03.2017 23:43:46 

Til: Dyrøy kommune postmottak 

Kopi:  
 

Emne: Klage på vedtak 

Vedlegg:  

Hjerttind reinbeitedistrikt 

v/Helge Oskal 

Nordsivn.545 

9310 SØRREISA                                                                                                         19.3.2017 

  

  

  

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

  

  

  

KLAGE PÅ VEDTAK – INNVILGELSE AV BRUKSENDRING, VENTILHUS VED SÆTERVATNET 

Viser til vedtak truffet i sak med ref. 2014/255 der kommunen innvilget bruksendring av 
ventilhus til skogskoie/jaktbu på gnr/bnr 9/14.  

Hjerttind rbd. vil med dette påklage dette vedtaket. Vi har ikke blitt underrettet om vedtaket 
fra kommunen, men vi har mottatt kopi av vedtaket fra Fylkesmannen den 2. mars 2017. 
Med utgangspunktet i denne fristen (2.3.17) mener vi at klagen er fremmet innen fristen.  

Begrunnelse for vår klage:  

Vi støtter oss til Fylkesmannens uttalelse til saken, datert 10.11.16.  

Vi kan ikke se i vedtaket hvordan kommunen har vurdert vilkårene i pbl. § 19-2. Vi registrerer 
likevel at rådmannen har vurdert vilkårene i pbl. § 19-2, og deretter foreslått å avslå 
søknaden.    
  

Mvh.  

  

  

Helge Oskal 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: V61 

Saksmappe: 2013/632 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 24.03.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

12/1 - Behandling av søknad om fradeling av bolighus 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 12/17 05.04.2017 
 

Vedlegg 

1 12/1 - Høring på søknad om fradeling bolig og to nausttomter, dispensasjon fra 100 

metersbeltet og formål i arealplan. 

2 Kart fra søker 

3 Arealtall og oversiktskart fra Gårdskart for eiendommen gnr/bnr 12/1 

 

Saksopplysninger 

Eiendommen gnr/bnr 12/1, er på totalt 1123 daa og består av gnr/bnr 12/1 og 12/9. I gårdskart er det 

registrert 61 daa fulldyrket mark, 16 daa innmarksbeite, og 501 daa produktiv skog. Av eiendommens 

utmarksarealer er ca 200 daa dyrkbar mark. Eiendommen ligger ca 4 km sør for sentrum i Brøstadbotn. 

Det er i dag ett gammelt og ett nytt bolighus på eiendommen, en gammel driftsbygning og et naust. 

 

Eiendommen ligger samlet i et område som i kommuneplanens arealdel er regulert til LNF.  

 

I søknad mottatt av kommunen 24.03.2017 søkes det om fradeling av 5 daa tomt med eiendommens tun 

med påstående bygginger, samt eiendommens naust på 900 m
2
 tomt. Den øvrige del av eiendommen 

planlegges solgt til S. Bergheim som tilleggsjord. Bergheim eier i dag to boliger på tomt og en mindre 

landbrukseiendom, gnr/bnr 11/33, uten bolig. 

 

Det er tidligere (25.11.2013) søkt om fradeling av ett av husene på gården samt to nausttomter fra samme 

eiendom. I den søknaden ble det søkt om fradeling av 1800 m
2
 med påstående bolighus på eiendommen 

12/1 i Dyrøy. Det ble i ettertid og lagt til søknaden søknad om fradeling av to nausttomter, på 320 m
2
 

hver, fra eiendommen. Etter at saken var sendt på høring trakk søker den delen av søknaden som gjaldt 

fradeling av bolighus. Fradelingen av to nausttomter ble behandlet og innvilget. 

 

Med bakgrunn i dette er ikke den sist mottatte søknaden om deling sendt på ny høring. Saken var sendt 

på høring til følgende: 
FYLKESMANNEN I TROMS  Postboks 6105  9291  TROMSØ  

SAMEDIGGI / SAMETINGET  Àvjovârgeaidnu 50  9730  KARASJOK  

STATENS VEGVESEN  Postboks 8142 Dep  0033  OSLO  

TROMS FYLKESKOMMUNE  Postboks 6600 Langnes  9296  TROMSØ  

 

Fylkesmannen i Troms og Statens vegvesen har svart på høringsbrevet (høringen og 

høringsuttalelsene ligger vedlagt). 

 

Fylkesmannen i Troms 

Etter en kort innledning skriver Fylkesmannen:  
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https://aspephorte.public.cloudservices.no/dyroy/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewAM&AM_ID=135744
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https://aspephorte.public.cloudservices.no/dyroy/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewAM&AM_ID=135749


«Eiendommen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tiltaket krever derfor 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette er regulert i Plan og bygningsloven § 19-2 

hvor et blant annet heter at kommunen ikke kan gi dispensasjon fra arealdelen i kommuneplanen 

dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Før det 

gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet hvis saksområdet blir 

direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.» Videre i brevet kommenteres arealressursen på 

brukt før det pekes på at parsellen som søkes fradelt til boligtomt står eiendommens nyeste 

våningshus og at det gamle våningshuset på gården vil kreve store ressurser for å tilfredsstille 

dagens krav til boligstandard.  

Videre skriver Fylkesmannen: «Parsellen som søkes fradelt til boligtomt er en del av tunet på 

eiendommen. Det å opprette en boligtomt her kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for 

fremtidig landbruk. Parsellen er fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytting til 

eiendommen eller landbruksdrift forøvrig. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers 

fult ut forsvarlig landbruksdrift på eiendommen.» 

 

Fylkesmannen har ingen innvending mot at det opprettes to nausttomter, men kan ikke ut fra 

landbruksmessige hensyn ikke tilrå at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens 

arealdel når det gjelder oppretting av boligtomt inne på tunet. Fylkesmannen ber om å få tilsendt 

vedtaket når det foreligger. 

 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen tar brevet til orientering og har ingen innvendinger ut over dette. 

 

Naturmangfoldloven: 

Prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving 

av offentlig myndighet. I dette tilfellet er omsøkte areal i hovedsak bebygd. Videre er veier alt 

anlagt også til den omsøkte naustet. Fradelingen vil derfor i forhold til naturmangfoldet ikke 

endre vesentlig på situasjonen i forhold til i dag. Det er ikke kartlagt spesielle kvaliteter for 

stedet i Naturbase. Kommunen anser det derfor slik at omsøkte tiltak ikke vil 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). Det arealet hvor bolighusene søkes fradelt består 

ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av Grunnlendte områder/hyppige fjellblotninger. Arealet hvor det 

søkes fradelt naust er i samme oppslag klassifisert som Finkornige, marine avsetninger med 

mektighet fra 0,5 m til flere ti-tall meter 

Kommunen vurderer det slik at det ikke er noen naturgitte eller menneskeskapte forhold som kan 

volde skade eller vesentlig ulemper for omsøkte fradeling av boligtomten. Ut fra 

grunnforholdene er det en viss fare for arealet som omsøkes fradelt til naust. Her vurderer 

kommunen det slik at grunnen er tilstrekkelig sikker på grunn av tiltakets art. 

 

Dispensasjoner: 

Naustet ligger naturlig nok i 100 metersbeltet langs sjøen. Det må derfor gis dispensasjon fra 

PBL § 1-8 for at fradelingen skal kunne gjennomføres. 

 

Arealene som søkes fradelt ligger i et område som er regulert til LNF. Siden formålet med 

delingen ikke er landbruk må det derfor innvilges dispensasjon fra formålet i arealplanen for at 

fradelingen skal kunne gjennomføres. 
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Administrasjonens vurdering 

Eiendommen som det søkes fradelt to parseller, med alle eiendommens bygninger, fra er en 

landbrukseiendom med gode arealressurser. I tillegg til 77 daa dyrka mark har eiendommen ca 

200 daa dyrkbar mark.  

 

Fradeling av bygningene: 

Sett opp mot andre eiendommer i kommunen har denne eiendommen arealressurser som overgår 

mange av eiendommene som er i aktiv drift. 

 

I Jordlovens § 12 tredje ledd står det:  
«Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for 

ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av 

arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn 

under formålet i jordlova.» 

Begrepet «arealressurser» omfatter ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller retter. 

Turisme og annen tilleggsnæring er også omfattet av begrepet. Det er de langsiktige virkningene 

for eiendommen og inntekten fra den ved å gjennomføre delingen som skal vurderes. Det har her 

ikke nevneverdig vekt hva som er privatøkonomisk mest lønnsomt for eieren. Sett i et langsiktig 

perspektiv vil en fradeling av bygningene på eiendommen utvilsomt være negativt for 

landbrukseiendommen og inntekten fra denne.  

 

Delinga fører heller ikke til en driftsmessig god løsning slik en f.eks kunne oppnådd ved at 

restareal etter fradeling av bygninger ble lagt til nabobruk i drift slik at de ble styrket. At det i 

dette tilfellet planlegges at eiendommen skal legges til en annen husløs landbrukseiendom vil 

heller ikke føre til en driftsmessig god løsning.  

 

Arealet som søkes fradelt er etter byggingen av det nye våningshuset ikke å regne som dyrka 

jord selv om noe av det i gårdskart er registrert som innmarksbeite. Det ville derfor ikke vært 

behov for omdisponering av arealet jfr Jordloven §§ 9 og 12 for å kunne gjennomføre delingen. 

 

Slik det omsøkte arealet ligger plassert vil det kunne føre til drift eller miljømessige ulemper for 

landbruket slik også Fylkesmannen peker på i sitt høringssvar. Han peker blant annet på at 

parsellen er fritt omsettelig og kan overdras til personer uten tilknytting til eiendommen eller 

landbruksdrift forøvrig. Formuleringen miljømessige ulemper tar sikte på konflikter mellom 

landbruket og andre interesser. Årsaken til konflikter er ofte knyttet til støv, støy, lukt, beitedyr, 

helge- og nattarbeid, bruk av driftsveier og utmark eller nydyrking av jord. 

 

Fradeling av naustet: 

Det er tidligere godkjent fradeling av to nausttomter fra denne eiendommen. En ytterligere 

fradeling av gårdenes resurser vil være ugunstig for eiendommen. Arealet er klassifisert som 

uproduktiv skogsmark og det ville ikke vært behov for omdisponering om arealet ble delt fra.  

 

Naustet ligger naturligvis i 100 metersbeltet. Tiltaket blir derfor berørt av Plan og 

Byggningslovens § 1-8 Forbud om tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Det er dyrket mark ovenfor 

arealet som søkes fradelt. Ei deling ville derfor gitt ubetydelige ulemper for kulturmiljø, 

landskap og tilgangen for allmenheten. Hensynene bak bestemmelsen ville ikke blitt vesentlig 

tilsidesatt av omsøkte tiltak.  

 

I henhold til kommuneplanens arealdel er området regulert til Landbruk. Tiltaket (delingen til 

annet formål enn Landbruk) er dermed i strid med formålet. Det må derfor også dispenseres fra 

Plan og bygningsloven § 11-6. Av vurderingen etter jordloven går det fram at ulempene ved 
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fradelingen er betydelige. Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Det kan derfor jamfør 

PBL § 19-2 ikke dispenseres fra PBL § 11-6 for tiltaket.  

 

Naturmangfoldsloven, vurdert i kommunens høringsbrev, er slik kommunen ser det ikke til 

hinder for noen av de omsøkte fradelingene. 

 

Statens Vegvesen hadde ingen kommentarer til delingen. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 avslås søknad om fradeling av 5,9 daa med eiendommens 

byggingsmasse.  

 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om fradeling av 5,9 daa fra eiendommen 12/1 i Dyrøy kommune med eiendommens 

byggingsmasse avslås.  

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 11-6, 19-2, 20-1 bokstav m og 26-1 

 

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 

 

 

 

 «MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

«REF» 

2013/632 

Ragnvald Tollefsen 

479 76 127 

V61/12/1 

 

09.07.2015 

 

 

12/1 - Høring på søknad om fradeling bolig og to nausttomter, dispensasjon 

fra 100 metersbeltet og fra formål i arealplanen. 

Dette brev er sendt følgende: 
FYLKESMANNEN I TROMS  Postboks 6105  9291  TROMSØ  

SAMEDIGGI / SAMETINGET  Àvjovârgeaidnu 50  9730  KARASJOK  

STATENS VEGVESEN  Postboks 8142 Dep  0033  OSLO  

TROMS FYLKESKOMMUNE  Postboks 6600 Langnes  9296  TROMSØ  

MAGNA JOHANSEN  Brøstadveien 430  9311  Brøstadbotn  

 
Vi har mottatt søknad om fradeling av bolighus på eiendommen 12/1 i Dyrøy. Det er i ettertid og lagt til 

søknaden søknad om fradeling av to nausttomter fra eiendommen. 

 

Eiendommen gnr/bnr 12/1, er på totalt 1123 daa og består av gnr/bnr 12/1 og 12/9. I gårdskart er det 

registrert 56 daa fulldyrket mark, 21 daa innmarksbeite (Arealet er ikke skogkledd og ligger i øk raster 

(gammel ø.k.) som fulldyrket jord. Det er trolig feilaktig klassifisert ned på grunn av bruk og ikke 

kvalitet), og 501 daa produktiv skog. Eiendommen ligger ca 4 km sør for sentrum i Brøstadbotn. Det er i 

dag to bolighus på eiendommen.  

 

Avkjørsel:  
Fradeling av to nausttomter vil gi endret bruk av avkjørselen ned til havet. På den parsellen som søkes 

fradelt på oversiden av hovedvegen står bolighuset hvor søker bor. Delingen vil ikke endre bruken av 

denne avkjørselen. 

 

Reindrift:  

Området ligger i et belte langs sjøen som ikke har spesiell interesse for reindriftsnæringen. 

 

Miljø:  

Fradelingen av det nye bolighuset og to nausttometer vil ikke endre forholdene i forhold til vann og 

avløp. 

 

Kulturminner: 

Det gamle bolighuset på eiendommen er i følge miljostatus.no (sefrak) fra ca 1850-1874. Det har Sefrak 

nummer 1926 104 19. Driftsbygnigen er også registrert i SEFRAK og har sefrak-nummer 1926 104 20. 

Den oppgis der som bolig bygd før 1900. Ca. 150 meter nord for bolighuset som søkes fradelt er det 

registrert ett bosettings aktivitetsområde fra førreformatorisk tid.  

 

Kulturlandskap: 

De omsøkte fradelingene vil i mindre grad endre preget på kulturlandskapet. Bolighuset som søkes fradelt 

er alt oppført og naust nede ved sjøen vil kunne gli naturlig inn i landskapet sammen med øvrige naust i 

området. 
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Landbruk: 

Eiendommen som tomta søkes fradelt fra er en eiendom med relativt gode arealressurser. Det gamle 

våningshuset vil kreve relativt store ressurser for å tilfredsstille dagens krav til bolig. Omsøkte tomt med 

det nye bolighuset på eiendommen ligger på et uproduktivt areal. Bolighuset er greit plassert i forhold 

adkomst sett i forhold til resten av eiendommen. Arealet som søkes fradelt er uproduktivt i 

jordbruksøyemed.  

 

Naturmangfoldloven: 

Prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 

offentlig myndighet. I dette tilfellet er omsøkte areal i hovedsak bebygd. Videre er veier alt anlagt også til 

de omsøkte nausttomtene. Fradelingen vil derfor i forhold til naturmangfoldet ikke endre vesentlig på 

situasjonen i forhold til i dag. Det er ikke kartlagt spesielle kvaliteter for stedet i Naturbase. Kommunen 

anser det derfor slik at omsøkte tiltak ikke vil 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). Det arealet hvor bolighuset søkes fradelt består i følge kartet (NGU-

Løsmasse) av Grunnlendte områder/hyppige fjellblotninger. Arealet hvor det søkes fradelt to nausttomter 

er i samme oppslag klassifisert som Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti-

tall meter 

Kommunen vurderer det slik at det ikke er noen naturgitte eller menneskeskapte forhold som kan volde 

skade eller vesentlig ulemper for omsøkte fradeling av boligtomten. Ut fra grunnforholdene er det en viss 

fare for arealet som omsøkes fradelt til naust. Her vurderer kommunen det slik at grunnen er tilstrekkelig 

sikker på grunn av tiltakets art. 

 

Dispensasjoner: 

Nausttomtene ligger naturlig nok i 100 metersbeltet langs sjøen. Det må derfor gis dispensasjon fra PBL § 

1-8 for at fradelingen skal kunne gjennomføres. 

 

Arealene som søkes fradelt ligger i et område som er regulert til LNF. Det må derfor innvilges 

dispensasjon fra formålet i arealplanen for at fradelingen skal kunne gjennomføres. 

 

Oppsummering 

Med nåværende informasjon kan det se ut som at delingen vanskelig kan la seg gjennomføre. Dette 

spesielt med bakgrunn i landbruksinteressene hvor fradelingen av bolighuset spesielt vil tappe 

eiendommen for viktige ressurser. Dersom delingen lar seg gjennomføre bli det ikke sendt ut nytt 

høringsbrev for byggingen av naust på de fradelt parsellene ved havet. 

 

Med hilsen 

 

Ragnvald Tollefsen 

fagleder landbruk 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Kart Bolighus 

2 Kart Nausttomter 

 

 

Ekstern kopi til: 

Magna Johansen Brøstadveien 430 9311 Brøstadbotn 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Arealstatistikk for landbrukseiendom 1926-12/1/0
 
Markslag (AR5) 7 klasser
 
Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning): 
Landbrukseiendom: JA 
Hovednummer: 1926-12/1/0 
2 tilknytta grunneiendommer: 12/9, 12/1 
 
Matrikkelen (Kartverket) 
Registrert: 2 av 2 grunneiendommer 
 
Jordregister (dekar): 

Tabellen "Jordregister" viser arealtall for teiger som har klart definert eier (M eller F). 

 
Andre arealer tilknyttet eiendommen? Nei 
  
 
For mer informasjon om eierforholdene, se arealstatistikk på teignivå. 
 
Uavklart eierforhold: Teiger som i matrikkelen har flere matrikkelenheter og ulike eiere (Fx). 
Uregistrert jordsameie: Teiger som i matrikkelen er kodet som uregistrert jordsameie (S og Sx). 
Tvisteteig: Teiger som i matrikkelen er kodet som tvist/omtvistet (T).

Matrikkelnummer Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet markslag Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke klassifisert Sum
grunneiendom

1926-12/1/0  Landbrukseiendom
12/1 5 55.6 0.0 4.4 496.5 522.6 5.4 0.0 1084.5

12/9 2 5.8 0.0 11.5 4.9 15.8 0.3 0.0 38.2

Sum dekar 7 61.4 0.0 15.9 501.4 538.4 5.7 0.0 1122.7

Dato: 2017-03-27 13:42:29 - Side 2 av 2
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