
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 31.05.2017 

Tidspunkt: 10:00 

 

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

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

 

 

 

-�1�-



Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 13/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 14/17 Referatsaker   

RS 28/17 Tillatelse etter forurensningsloven til samlokalisering av 

FOU-tillatelser med kommersielle tillatelser på 4 

lokaliteter i Harstad, Dyrøy og Tranøy kommuner - 

Europharma as 

 2017/23 

RS 29/17 1/1 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse del 2, 

Rorbuer 

 2016/618 

RS 30/17 2/5 Klage - jordloven - deling av 2/5 i Dyrøy kommune  2016/150 

RS 31/17 2/5 - Behandling etter plan og bygningsloven av søknad 

om deling og dispensasjon fra formål i plan 

 2016/150 

RS 32/17 Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet  2016/194 

PS 15/17 43/25 - Behandling av søknad om deling av eiendom og 

søknad om dispensasjon fra formål i arealplan 

 2016/643 

PS 16/17 20/2 - Behandling av søknad om deling av grunneiendom  2016/517 

PS 17/17 25/2 - Behandling av søknad om dispensasjon og deling 

av grunneiendom til fritidsbruk. 

 2016/731 

 

 

 

 

ordfører/utvalgsleder 

 

-�2�-



-�3�-

PS�13/17�Godkjenning�av�protokoll�forrige�møte



-�4�-

PS�14/17�Referatsaker



-�5�-



-�6�-



 

Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 

FINNLANDSNES EIENDOM AS 

Heimveien 122 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2016/618 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.: 485 00 826  22.05.2017 

 

1/1 – Svar på søknad om igangsettingstillatelse del 2, Rorbuer og sløyebu 

 

Saksopplysninger: 

Finnlandsnes Eiendom AS har tidligere fått innvilget Rammetillatelse for rorbuer, fylling, molo, 

sløyebu og flytebrygge med båtplasser.  Det er også tidligere gitt igangsettingstillatelse for deler 

av arbeidet som omfatter oppfylling av steinmasser for fundamentering av rorbuer i strandsonen 

og utfylling av molo. 

Finnlandsnes Eiendom AS søker nå om igangsettingstillatelse for resten av tiltaket. 

 

 

Vurderinger: 

Søknad om igangsettingstillatelse omfatter alt av bygningsmessige arbeider over grunnarbeider. 

Til søknaden ligger erklæringer om ansvarsrett for følgende områder: 

o Prosjektering av plasstøpte betongkonstruksjoner og murarbeider (PRO) v/Odd Elling 

Christensen. 

o Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner og murarbeider (UTF) v/Høyland AS. 

o Innvendige sanitære installasjoner, inkl. bunnledninger (PRO og UTF) v/Olsen Rør AS. 

o Prosjektering av byggeteknikk unntatt våtrom og brann (PRO) v/Termowood AS. 

o Prosjektering, brannteknisk vurdering (PRO) v/Plan-Evo AS. 

o Prosjektering og utførelse, innmåling og utstikking av tiltak (PRO og UTF) v/Odd Elling 

Christensen. 

o Prosjektering og utførelse, våtrom (PRO og UTF) v/Odd Elling Christensen. 

o Utførelse, tømrerarbeider (UTF) v/Odd Elling Christensen. 

o Uavhengig kontroll, lufttetthet og våtrom v/Byggkontroll Nord AS. 

 

Alle relevante fagområder for prosjektet innehar ansvarserklæringer. Alle foretak som har 

erklært ansvarsretter har formell kompetanse og/eller relevant erfaring ihht. vurderinger jfr. 

Byggesaksforskriftens § 11-4, 2.-4.ledd.  
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 Side 2 av 2 

Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 

 

FORETAK L/S* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 

Odd Elling Christensen     L PRO / 1 / innmåling og utstikking av tiltak / plasstøpte 

betongkonstruksjoner og murarbeider / våtrom 

Odd Elling Christensen     L UTF / 1 / innmåling og utstikking av tiltak / 

Tømrerarbeider oppføring av bygninger / våtrom 

Termowood AS     L PRO / 1 / Byggeteknikk eks våtrom og brann 

Plan-Evo AS     L PRO / 1 / Brannteknikk 

Høyland AS     L UTF / 1 / plasstøpte betongkonstruksjoner og murarbeid 

Olsen Rør AS     S PRO / UTF / 1 / sanitære installasjoner inkl. 

bunnledninger 

Byggkontroll Nord AS 

 

 

     L 

 

 

Uavhengig kontroll, lufttetthet og våtrom 

  

 

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

 

 

Vedtak: 

Det gis igangsettingstillatelse for del 2, Rorbuer og sløyebu på gnr 1 bnr 1.  Arbeidene 

forutsettes utført ihht rammesøknad med situasjonsplan og godkjente tegninger. Eventuelle 

endringer i ansvarsretter skal meldes skriftlig. 

 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

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

opparbeidet, jf pbl § 18-1. 

 

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

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

 

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

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

 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B2 Søknad Igangsettingstillatelse, deler av tiltak     1 Kr. 1.437,- 

B5-1 Behandling av ansvarsrett, lokal godkjenning     5 Kr. 3.830,- 

B5-1 Behandling av ansvarsrett, sentral godkjenning     1 Kr.    192,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr.  5.459,- 
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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 

 

 

Geir Fjellberg                 

Enhetsleder teknisk 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

Rådgiver teknisk 

 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

ODD ELLING CHRISTENSEN Rørbakken 9350 SJØVEGAN 

TERMOWOOD AS Postboks 837 Drammen 3007 DRAMMEN 

PLAN-EVO AS Sjøvegan Strandveien 7 9350 SJØVEGAN 

BYGGKONTROLL NORD AS Strandveien 7 9350 SJØVEGAN 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.  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. 

 

 

 

 

 

 

-�9�-



-�10�-



-�11�-



-�12�-



-�13�-



 

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 

 

 

Liv Torbjørg Fyhn 

Nordli 6 

9300  Finnsnes 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2016/150 Ragnvald Tollefsen, tlf.: 479 76 127 V61/2/5 21.04.2017 

 

2/5 – Behandling, etter plan og bygningsloven, av søknad om deling og 

dispensasjon fra formål i plan 

 

Saksopplysninger: 

Søknad om deling fradeling av 2,9 daa til fritidsformål ble behandlet i Plan og Naturutvalget den 

23.11.2016.  I saksframlegget var forholdene vedrørende plan og byggingsloven også drøftet. 

Administrasjonen la fram et lagt fram negativ forslag til vedtak etter jordloven. Det ble følgelig 

derfor ikke lagt fram noe forslag etter plan og bygningsloven. 

PNU vedtok etter ei drøfting å innvilge fradeling av 1 daa etter jordloven. 

Dette vedtaket ble påklaget av søker som ba om at 2 daa av de omsøkte 2,9 daa ble fradelt. 

Klagen ble behandlet i PNU-møte den 08.02.2017. PNU vedtok å opprettholde sitt vedtak og 

saken ble sendt Fylkesmannen for endelig behandling. I brev datert 18.04.2017 stadfester 

Fylkesmannen kommunes vedtak. 

 

For å avslutte saken må den også behandles etter plan og Bygningsloven (PBL).  

 

Vurderinger: 

I saksframlegget fra PNU møte den 23.11.2016 er det gjort en relativt grundig vurdering av 

saken. Denne er vedlagt dette brev. Delingen er nå avgjort etter jordloven. Det vanskelig å se at 

den ikke også skal godkjennes etter PBL, innenfor den rammen vedtaket etter jordloven gir, både 

når det gjelder oppretting av en ny enhet og dispensasjonsspørsmålet. 

 

 

Vedtak: 

 
Plan og bygningsloven: 

Søknad om fradeling av 1000 m
2
 fra eiendommen gnr/bnr 2/5 i Dyrøy kommune til oppføring av 

fritidsbolig innvilges.  

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

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Fjellberg 

Enhetsleder teknisk 

 

 

 

Ragnvald Tollefsen 

fagleder landbruk 

 

 

Vedlegg 

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

   Den lærende kommune 

Arkiv: V61 

Saksmappe: 2016/150 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 15.11.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

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

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget  23.11.2016 
 

 

Saksopplysninger 

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

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

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

 

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

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

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

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

Espenes (blå pil bildet under).  

 

På eiendommen står det våningshus, 

fjøs og naust. Det er ikke nevnt noe i 

søknaden om eventuelle rettigheter 

tilknyttet eiendommen og hvordan 

disse skal fordeles. 

 

Søknaden har vært på høring til 

Fylkesmannen i Troms, Sametinget, 

Troms Fylkeskommune. 

 

 

 

Administrasjonens vurdering 

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

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

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

 

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

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

omsøkte tiltak ligger i et av disse (Betholmen - Finnlandsvika - Finnland - Øvre Espenes).  

 

-�16�-



I gårdskart er arealet som søkes fradelt 

registrert som skog av middels bonitet og 

den øvre halvdelen er registrert som 

dyrkbar mark (se skravur i bilde til 

høyre). Arealet består i sin helhet av 

plantet granskog. Granfeltet står på god 

mark slik at produksjonen er høy. Feltet 

er ikke hogstmodent. Nedenfor tomta er 

det yngre granskog i god vekst som etter 

hvert vil hindre utsyn fra tomta. I den 

grad det er ønskelig med fradeling til 

fritidsformål i område regulert til LNF 

burde den vært plassert på en annen plass 

slik at skogproduksjonen kan fortsette og 

at granfeltet kan skjøttes på en god 

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

fagleder jordbruk Ragnvald Tollefsen og fagleder skogbruk Alf Rune Hoff.  

 

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

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

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

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

art at det ikke lar seg gjøre.  

 

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

 

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

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

en avkjørsel dårlige avkjøringsforhold.  

 

Reindrift:  

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

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

reindriften. Det er ikke kommet høringsuttalelse fra reindriftsmyndigheten. 

 

Miljø:  

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

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

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

 

Kulturminner: 

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

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

til saken. 

 

Kulturlandskap: 

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

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

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

 

Naturmangfoldloven: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Marin strandavsetning, sammenhengende dekke og Forvitringsmateriale, usammenhengende eller tynt 

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

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

 

Dispensasjoner: 

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

gjennomføre delingen må det derfor dispenseres fra formål i planen. 

 

Oppsummering 

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

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

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

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

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

stort fotavtrykk i kulturlandskapet. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

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

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

omdisponering og deling.  

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

 

 

  

  

Erla Sverdrup  

Rådmann  
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Skadefelling av jerv i delar av Troms, region 8 - 2017

Miljødirektoratet set etter eige tiltak i verk skadefelling av inntil 2 jervar  i 
delar av Troms region 8, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 
naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 fyrste ledd b) og § 77, jf. forskrift 
18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13 jf. §§ 1 
og 3. Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarleg for 
gjennomføring av fellingsforsøka. Skadefelling vert gjennomført for å hindre 
skade på husdyr og tamrein.

Vi viser til Miljødirektoratet sine vurderingar og bakgrunnsinformasjon for vedtaket i vedlegget 

"Grunnlag for skadefelling av jerv i Noreg 2017". 

Vi viser vidare til søknad frå Mauken Tromsdalen Reinbeitedistrikt v/ Nils Ole Henrik Oskal om 

skadefelling av jerv og dialog med rovviltnemnda i region 8 om prioriteringar av område for uttak av 

jerv.

Bestand og overvaking

Vi legg til grunn nasjonal status for bestandssituasjonen i vedlegg "Grunnlag for skadefelling av jerv i 

Noreg 2017 ".

I rovviltregion 8 er det fastsett eit bestandsmål på 10 årlege ynglingar av jerv - med delmål på 7 i 

Troms og 3 i Finnmark. Året 2016 vart det observert 14 ynglingar av jerv i region 8, og i dei to 

føregåande åra høvesvis 17 og 12 ynglingar (NINA rapport 1291). Av dei registrerte ynglingane i åra 

2014 vart høvesvis 4, 4 og 1 ynglingar teke ut gjennom hiuttak.

For Troms vart det registrert høvesvis 7, 9 og 8 ynglingar for perioden 2014-2016.  

Så langt i denne overvakingssesongen har det ikkje blitt dokumenterte jerveynglingar i region 8. 

I løpet av lisensfellingsperioden for jerv i 2016-2017 vart det til saman felt 23 jervar i region 8. I 

Troms vart det felt 8, og av desse vart 7 felt på lisens og ein på skadefelling.

Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn Trondheim, 04.04.2017

Dykkar ref.:
[Dykkar ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2017/1432

Sakshandsamar:
Geir Rune Rauset
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2

Skadesituasjon og erstatning for rovviltskader

I Troms reinbeiteområde vart det for reindriftsåret 2015/2016 utbetalt erstatning for 536 tamrein 

(376 kalv) som tap til jerv, noko som utgjer 18 % av totalt erstatta rein til freda rovvilt i området. 

Dette er det høgaste talet erstatta rein siste 10 åra, medan andelen jerv av totalt erstatta ligg 

rundt gjennomsnittet for perioden. 

Fylkesmannen i Troms utbetalte erstatning 86 sau og lam som tap til jerv i 2016, noko som utgjer 7% 

av samla erstatning for tap av sau og lam til ferda rovvilt. Dette er lågaste tala siste ti år, både i tal 

på dyr og andelen av total erstatning for saueskader.

I det aktuelle området for uttak av jerv er det dokumentert 3 rein drepne av jerv for driftsåret 

2016/2017 av totalt 12 dokumenterte jerveskader på rein i Troms. Skadepotensialet for rein og sau 

vert vurdert som relativt stort.

Miljødirektoratet sine vurderingar

Direktoratet konstaterer at lisensfelling ikkje har vore tilstrekkeleg for å regulere bestanden av jerv 

og dermed redusere skadepotensiale overfor beitenæringane i enkelte område av region 8. 

Skadehistorikk og skadepotensiale for tamrein og sau er gjeve avgjerande vekt i vurderinga. 

Bestandssituasjonen for jerv, nemnda si prioritering av aktuelle område for uttak og geografisk 

differensiering nedfelt i forvaltningsplan er andre moment som direktoratet har vektlagt i si 

vurdering. Vi legg til grunn nasjonal status og lovgrunnlaget i vedlegg "Grunnlag for skadefelling av 

jerv i Noreg 2017". Miljødirektoratet har hatt dialog med rovviltnemnda om saka.

Direktoratet vurderer at det ikkje ligg føre noko anna tilfredsstillande løysing i det aktuelle området 

enn ekstraordinært uttak av jerv vinteren/våren 2017. Eit slikt uttak vert vurdert til ikkje å vere til 

skade for jervebestanden si overleving, eller å kome i konflikt med det nasjonale bestandsmålet for 

jerv, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004) og rovviltforskriften §§ 3 og 4. 

Konklusjon

Ut frå vurderingane ovanfor og med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 fyrste ledd b) og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 

nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3, set direktoratet av eige 

tiltak i verk felling av inntil 2 jervar innanfor nærare avgrensa område i Troms fylke. Forsøk på 

felling skal primært rettast mot område med jerveskader på sau og/eller tamrein. 

Følgjande vilkår er knytt til iverksetjing av felling: 

1. Fellingsområde og tal: Totalt kan det fellast opp til 2 enkeltdyr av jerv i Troms fylke avgrensa av 

E6 i aust og FV858 Skjæret - Nordfjordbotn i nord

2. Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn er ansvarleg for gjennomføring av fellingsforsøket. 

Fellingsforsøket vert gjennomført i tråd med fastsett Instruks for det statlige fellingslaget ved uttak 

av vilt. 
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3. Dersom yngling blir påvist i området der forsøk på felling av enkeltdyr er i gang, skal direktoratet 

varslast og gjere ei vurdering om løyve til felling av enkeltdyr skal endrast til uttak og avliving av

årsunge (/ar) og mordyr frå ynglehi.

4. Vedtaket gjeld i tidsrommet 31. mars - 4 april 2017.

5. Miljødirektoratet kan til ein kvar tid trekkje tilbake løyve til felling.

Et slikt uttak av eige tiltak er ikkje eit enkeltvedtak, og forvaltningsloven sine klagereglar kjem 

ikkje til bruk, jf. naturmangfoldloven § 18 tredje ledd.

Fellingsløyve vart fyrst gjeve i e-post til SNO, rovviltnemnda region 8 og fylkesmannen i Troms

30.mars 2017. 

Dette brevet vert sendt til rovviltnemnda i region 8, Fylkesmannen i Troms, vedkomande kommunar 

og politidistrikt, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet.

Helsing

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjend

Susanne Hansen Geir Rune Rauset

fung. seksjonsleiar rådgjevar

Tenk miljø - velg digital postkasse frå e-Boks eller Digipost på www.norge.no. 
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Grunnlag for skadefelling av jerv i Noreg våren 2017

1. Bakgrunn 

Etter naturmangfoldloven er jerven freda. Det er likevel mogeleg å felle jerv med heimel i 

naturmangfoldloven sine unntaksreglar, medrekna § 18 fyrste ledd b), mellom anna for å 

hindre skade på husdyr eller tamrein. Det er likevel eit generelt vilkår for fellingsløyve at 

dette ikkje skal vere til skade for bestanden sin overlevnad og at formålet ikkje kan bli 

oppnådd på anna tilfredsstillande måte. 

I Stortinget sitt rovviltforlik frå 2011 (Representantforslag 163 S, 2010-2011) er det 

grunnleggande prinsippet ei todelt målsetjing for rovviltforvaltninga der ein vektlegg både 

rovviltbestandane sin overlevnad og omsynet til levedyktige beitenæringar. Stortinget har ut 

frå dette fastsett eit nasjonalt mål om 39 årlege ynglingar av jerv, med delmål fordelt på 5 av 

dei 8 rovviltregionane. Dei regionale rovviltnemndene har gjennom sine forvaltningsplanar for 

rovvilt lagt grunnlaget for ei geografisk differensiert forvaltning innanfor regionane, med 

prioriterte jerveområde og prioriterte beiteområde.  

Det går fram av Stortinget sitt rovviltforlik at lisensfelling skal vere det primære 

verkemiddelet for å regulere jervebestanden, og at ekstraordinære uttak av ynglelokalitetar 

over tid bør reduserast til et minimum. Med ekstraordinært uttak meiner ein vedtak om 

skadefelling fatta av Miljødirektoratet med heimel i rovviltforskriften, der fellingsoppdraget 

vert gjennomført i tråd med fastsett Instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt.  

Miljødirektoratet har sett seg nøydd til å nytte ekstraordinære uttak som eit supplement til 

lisensfelling for å redusere skadepotensialet overfor beitenæringane. Dei siste tre åra 

(2014/2015/2016) er det registrert høvesvis 52, 65 og 50 ynglingar av jerv i Noreg. Same åra 

har det blitt teke ut høvesvis 12, 17 og 7 ynglingar i ekstraordinære uttak, i tillegg til uttak av 

enkeltdyr, for å redusere netto tal på jerveynglingar framfor beitesesongen. I snitt stod 

lisensfelling for 45 % av kjent uttak i jervebestanden i Noreg i denne perioden.

Direktoratet konstaterer at lisensfelling som verkemiddel for å redusere skadar frå av jerv 

ikkje har gjeve dei ynskte resultata i enkelte område. På bakgrunn av dette har direktoratet 

vurdert det som nødvendig å gjennomføre ekstraordinære uttak av jerv i løpet av 

vinteren/våren 2017. Desse vert primært gjennomført i prioriterte beiteområde med kroniske 

skadar på sau og/eller tamrein. 

Når direktoratet har vurdert behovet for ekstraordinære uttak har vi hovudsakeleg sett på 

skadehistorikken/skadepotensialet i dei ulike områda (punkt 5) og føringane som er lagt i 

regionale forvaltningsplaner i forhold til den differensierte forvaltninga av jerv (punkt 6). 

Vidare er det gjort vurderingar knytt til bestandstal og felling av jerv siste åra (punkt 4). 

Desse prioriteringane kan endrast etter kvart på bakgrunn av resultat frå det pågåande 

overvakingsarbeidet. 
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2. Lovgrunnlag

Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og 

forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) utgjer den 

juridiske ramma for direktoratet sine vedtak om skadefelling.

Føremålet i naturmangfoldloven (§ 1) seier:

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 

og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 

grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 

grunnlag for samisk kultur.

Etter naturmangfoldloven § 5 er det eit mål å ta vare på artane og deira genetiske mangfald 

på lang sikt og at artane førekjem i levedyktige bestandar i sine naturlege utbreiingsområde. 

Tiltak etter naturmangfoldloven skal likevel avvegast mot andre viktige samfunnsinteresser, 

jf. § 14. Ei slik avveging skal ikkje medføre at målet i § 5 vert fråvike, men tiltaket vil kunne 

medføre at målet i § 5 vert nådd på annan måte eller i anna tempo enn om ein berre tek 

omsyn til naturmangfaldet, jf. prinsippet om geografisk differensiert rovviltforvaltning. 

Naturmangfoldloven § 5 og prinsippet om geografisk differensiert forvaltning er konkretisert 

gjennom §§ 3 og 4 i rovviltforskriften og gjennom dei regionale forvaltningsplanane for 

rovvilt. 

Etter naturmangfoldloven § 7 skal ein legge til grunn prinsippa i §§ 8 til 12 som retningslinjer 

ved utøving av offentlig styresmakt. Naturmangfoldloven §§ 8 til 10 og § 12 er omtala seinare. 

Naturmangfoldloven § 11 vert ikkje vurdert som relevant, då det ikkje er aktuelt å setje 

fordyrande vilkår i desse sakene. 

Vi viser til naturmangfoldloven § 18 fyrste ledd b) og § 77, jf. rovviltforskriften § 13, jf. §§ 1 

og 3, der det framgår: 

Naturmangfoldloven § 18 (annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av 

myndighetene): 

Kongen kan ved forskrift eller ved enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- innlandsfisk (…)

b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk vann eller annen eiendom, (…)

Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens 

overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.

Myndigheten etter loven kan av eget tiltak iverksette uttak med formål som nevnt i første 

ledd bokstav a til d og g, jf. annet ledd. Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om 

nødvendig skje på annens eiendom. Kongen kan gi nærmere forskrift om slikt uttak. (…)

Rovviltforskriften § 1 (Formål):

Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv 

og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til 
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næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at 

hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike 

rovviltarter.

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.»

Rovviltforskriften § 3 (Nasjonale bestandsmål og bestandsovervåking):

I Norge skal det årlig være 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 13 ynglinger av 

bjørn. (…)

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt skal gi data om status og utvikling i 

rovviltbestandene, herunder også beskrive det antall årlige ynglinger som er dokumentert i 

regionene. Metodikk, datagrunnlag og resultater skal være offentlig tilgjengelig.

Rovviltforskriften § 13 (Direktoratet for naturforvaltnings myndighet til å fatte vedtak om 

felling og jakt):

Direktoratet for naturforvaltning kan fatte vedtak om skadefelling, kvote for betinget 

skadefelling, kvote for lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv eller kvotejakt for gaupe av 

eget tiltak eller etter søknad. Direktoratet kan fatte slike vedtak også der bestanden ligger 

under det fastsatte bestandsmålet for en region eller for landet. Det er et vilkår at slik 

felling eller jakt ikke er skadelig for bestandens overlevelse. Dessuten er det er vilkår at det 

ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en geografisk differensiert 

forvaltning, jf. forskriften § 1 og § 6. (…)

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er etter behandlinga av St.meld. nr. 15 (2003-2004) 

fastsett til 39 årlige ynglingar, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004) og rovviltforskriften § 3. Det 

nasjonale bestandsmålet for jerv er vidare fordelt på 5 av 8 forvaltningsregionar for rovvilt, 

jf. rovviltforskriften § 4 (sjå Tabell 4 i NINA Rapport 2191, òg gjeve att som Tabell 1 i dette 

dokumentet).

3. Politiske føringar

Direktoratet viser til Representantforslag 163 S (2010-2011) og Stortinget si behandling av 

dette den 17. juni 2011 der det vart inngått eit nytt og samrøystes rovviltforlik. I

rovviltforliket i 2011 står det innleiingsvis at norsk rovviltforvaltning skal skje innanfor ramma 

av føresegnene i naturmangfoldloven og Stortinget si behandling av denne, Bernkonvensjonen

og den todelte målsettinga etter rovviltforliket av 2004 og den vidare oppfølginga av denne.

I Representantforslag 163 S (2010-2011) heiter det: 

2.2.4 I de tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen 

så langt det er mulig sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote 

er gitt. Uttak i det som av rovviltnemndene er definert som prioriterte beiteområder i de 

enkelte regionene blir prioritert.
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2.2.5 Direktoratet for naturforvaltning har myndighet til å fatte vedtak om hvordan og hvor 

ekstraordinære uttak skal igangsettes for så langt som mulig å få tatt ut resterende 

lisensfellingskvote. Dette skal skje etter drøfting med rovviltnemndene. Rovviltnemndene 

skal også selv kunne ta initiativ til en slik drøfting.

2.2.10 Når det gjelder jerv, konstateres det at lisensfelling per i dag ikke fungerer 

tilfredsstillende. Det skal fortsatt være målsetting om at lisensfelling skal bli 

hovedvirkemiddelet i bestandsreguleringen av jerv, slik at ekstraordinære uttak av 

ynglelokaliteter over tid kan reduseres til et minimum.

2.2.11 Uttak av jerv gjennomført av miljøforvaltningen skal så langt det er mulig 

gjennomføres under lisensfellingsperioden, men likevel slik at uttak gjennomføres på en 

kostnadseffektiv måte.

4. Bestandssituasjon og overvaking av jerv

Offentlege vedtak som kan få følger for mangfaldet i naturen skal så langt det er rimelig 

byggje på vitskapleg kunnskap om artar sin bestandssituasjon, kva som påverkar bestandar og 

effekten av påverknad, jf. naturmangfoldloven § 8. Direktoratet viser til omtalen av Nasjonalt

overvåkingsprogram for rovvilt i kommentarane til rovviltforskriften § 3. Rovdata har ansvaret 

for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, og Rovdata er 

den sentrale leverandøren av data om status og utvikling i rovviltbestandane til alle 

forvaltningsledd. Rapporteringsfristen for overvaking av jerv er 1. oktober kvart år.

NINA rapport 1291 gjev siste oversikta over verifiserte jerveynglingar i kvar region, og for 

heile landet. Åra 2014-2016 vart det registrert høvesvis 52, 65 og 50 jerveynglingar på 

landsbasis. Direktoratet konstaterer at talet på ynglingar er høgre enn det nasjonale 

bestandsmålet på 39 årlege ynglingar av jerv. Av dei 50 registererte ynglingane i 2016 vart 

det gjennomført hiuttak i 7 tilfelle, slik at netto tal før beitesesongen 2016 var 43 ynglingar. 

I tillegg vart det gjort 21 ekstraordinære uttak av enkeltindivid av jerv.

Det ligg føre omfattande kunnskap om den samla belastninga jervebestanden vert utsett for, 

jf. naturmangfoldloven § 10. Rovdata vurderer den genetiske situasjonen for jerv i Sør-Noreg 

som utfordrande, grunna liten utveksling av individ frå nordaust til områda vest for 

Østerdalen. Utover enkelte påkøyrsler og predasjon skjer avgangen av jerv i hovudsak 

gjennom lisensfelling og skadefelling, slik at miljøforvaltninga har god oversikt over den 

samla belastninga.
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Tabell 1 (Henta frå NINA Rapport 1291). Antall registrerte ynglinger i perioden 2014–2016 og 

et bestandsestimat på antall jerv ett år og eldre i Norge. Region 1 – omfatter Sogn og Fjordane, 

Hordaland, Rogaland og VestAgder, Region 2 – omfatter Aust-Agder, Telemark, Buskerud og 

Vestfold, Region 3 – omfatter Oppland, Region 4 – omfatter Østfold, Oslo og Akershus, Region 

5 – omfatter Hedmark, Region 6 – omfatter Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-

Trøndelag, Region 7 – omfatter Nordland, og Region 8 – omfatter Troms og Finnmark. 

Forvaltningsregion Nasjonalt 
bestandsmål 

2014 2015 2016 Gjennomsnitt Antall 
jerv 

SE 

1 - 0 0 0 0 - -

2 - 0 0 0 0 - -

3 4 7 10 7 8 50,1 9,8 

4 - 0 0 0 0 - -

5 5 10 13 8 10,3 64,7 13,3 

6 10 10 12 11 11 68,9 12,4 

7 10 13 13 10 12 75,2 13,9 

8* 10 (3) 12 (5) 17 (8) 14 (6) 14,3 (6,3) 89,8 16,4 

Sum 39 52 65 50 55,7 348,8 37,4 

* tallene i parentes angir ynglinger i Finnmark fylke. 

I lisensfellingsperioden 10. september 2016 - 15. februar 2017 vart det til saman felt 69 dyr av 

ein samla kvote på 115 jervar. Av desse vart 11 felt på skadefelling (Tabell 2). Samanlikna 

med tidlegare år vart ein større del av lisenskvoten fylt denne sesongen, men det var til dels 

stor skilnad mellom regionane. 

Tabell 2 Kvotar og felte jervar i Noreg under lisensfellingsperioden 2016-2017

Forvaltningsregion Kvote lisensfelling Lisensfelling Skadefelling

Region 1 - Vestlandet 8 0 0

Region 2 - Sør-Noreg 2 0 0

Region 3 - Oppland 12 6 1

Region 4 - Oslo, Akershus, Østfold - - -

Region 5 - Hedmark 12 9 1

Region 6 - Midt-Noreg 23 15* 1

Region 7 - Nordland 16 13 0

Region 8 - Troms og Finnmark 42 15 8**

Totalt 115 58 11**

* 1 dyr er trekt frå kvoten som følgje av irregulær avgang.

** 1 dyr felt av lokalt skadefellingslag
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5. Skadesituasjon og erstatning for rovviltskadar

Alle kadaver av sau og rein meldt inn til Statens naturoppsyn vert undersøkt og lagra i 

Rovbase, og utgjer grunnlag for utbetaling av erstatning for tap av husdyr til rovvilt. 

Tal for dokumenterte tap av sau til jerv siste 10 år (Fig. 1) viser at skadane i beitesesongen 

2016 var relativt låge landet sett under eitt (329 dokumenterte kadaver, nest lågaste verdi i 

tidsserien). 2014 representerte eit toppår i dokumenterte skadar av jerv på sau, men dette 

har minska siste åra. I snitt har andelen jerveskadar av dei samla dokumenterte 

rovviltskadane på sau og lam vore på rundt 20 %.

Figur 1. Registrerte tap av sau til jerv (vurderingskategoriane "dokumentert" og "antatt 

sikker") i Noreg perioden 2007-2016.

Tal for dokumenterte tap av tamrein til jerv viser ein auke i reindriftsåret 2015/2016 

samanlikna med året før (Fig. 2). Beitesesongen 2012/2013 representerte eit toppår for

skadar av jerv på rein, medan dei siste åra har vore på rundt gjennomsnittet for dei siste 10 

åra (fig. 3). I snitt har andelen jerveskadar av dei samla dokumenterte rovviltskadane på rein 

vore på rundt 25 %.

Figur 2. Registrerte tap av rein til jerv (vurderingskategoriane "dokumentert" og "antatt 

sikker") i Noreg reindriftsåra 2007/2008 - 2015/2016.
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Utbetalte erstatningar for sau og lam til jerv har gått ned jamt og trutt dei siste ti åra (Fig. 

3), medan andelen jerveskadar av samla erstatning til rovvilt har vore jamn eller svakt 

stigande. For beitesesongen 2016 vart det utbetalt erstatning for 558 sau og 4763 lam som 

tapt til jerv, noko som utgjer 33 % av samla rovvilterstatning.

Figur 3. Sau og lam erstatta som tapt til jerv (tal på venstre akse) og andelen jerv utgjer av 

samla erstatning av sau og lam til rovvilt (i prosent, høgre akse) i Noreg åra 2007-2016.

Utbetalte erstatningar for tamrein har vore minkande dei siste tre år etter eit historisk 

toppunkt i reindriftsåret 2012/2013 (Fig. 5). Andelen rein erstatta som tapt til jerv har vore 

relativ konstant siste 10 år. For reindriftsåret 2015/2016 vart det erstatta 4985 rein som tapt 

til jerv, noko som utgjer 30% av samla rovvilterstatning og ca. gjennomsnittet for siste 10 år.

Figur 4.  Tamrein erstatta som tapt til jerv (tal på venstre akse) og andelen jerv utgjer av 

samla erstatning av tamrein til rovvilt (i prosent, høgre akse) i Noreg åra 2007-2016.
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6. Regionale forvaltningsplanar 

I forvaltningsplanen har rovviltnemndene lagt opp til ei geografisk differensiert forvaltning av 

jerv gjennom etablering av forvaltningssoner for jerv. Det følgjer av regionale 

forvaltningsplanar og av Stortinget sitt rovviltforlik at soneinndelinga må forvaltast tydeleg. I 

prioriterte beiteområde skal uttak av dyr som gjer skade på beitedyr vere eit prioritert 

verkemiddel, og i slike område skal miljøforvaltninga bidra til å effektivisere slike uttak 

uavhengig av om bestandsmålet er nådd eller ikkje. 

I prioriterte rovviltområde skal beitenæringar tilpassast gjennom førebyggjande tiltak og 

omstilling, med utgangspunkt i førekomst av rovvilt i beiteområdet. Ekstraordinære uttak av 

jerv er vurdert opp mot desse prinsippa, og våre vedtak skal følgje føringar som er lagt i dei 

regionale forvaltningsplanane i forhold til differensiert forvaltning av jerv. 

Miljødirektoratet legg her til grunn at dei regionale rovviltnemndene med si geografiske 

differensiering har teke vare på dei omsyn som er nedfelt i naturmangfoldloven § 12. Dette 

inneber at avgrensing av område der ynglingar av jerv kan finnast er teke ut frå ei samla 

vurdering, og er forventa gje dei beste samfunnsmessige resultat. Direktoratet legg tydeleg 

vekt på differensieringa som rovviltnemndene har gjort i sine forvaltningsplanar. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 43/25 

Saksmappe: 2016/643 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 16.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

43/25 - Behandling av søknad om deling av eiendom og søknad om 

dispensasjon fra formål i arealplan 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 15/17 31.05.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Trond Jonny Toresen søker om fradeling av tun fra eiendommen 43/25 i Dyrøy kommune og en 

stripe mellom vei og tidligere fradelt hyttetomt (gnr/bnr 43/34).  

Bakgrunnen for 

delingen er at den 

resterende delen av 

eiendommen skal 

selges som tilleggsareal 

til nabobruk i drift.  

Eiendommen gnr/bnr 

43/25 er på 186 daa. 

Av dette er 27 daa 

fulldyrka jord og 84 

daa produktiv skog. 

Det omsøkte arealet 

ligger på oversiden av 

Fylkesvei 211, med 

adresse Espenesveien 

901.  

Søknaden har vært på 

høring til 

Fylkesmannen i Troms, 

Samediggii/sametinget, 

Hjerttind reinbeitedistrikt, Troms Fylkeskommune og Statens Vegvesen. Sametinget, Troms 

Fylkeskommune og Statens Vegvesen har avgitt høringssuttalelse. 

Administrasjonens vurdering 

Avkjørsel:  
De omsøkte delingene vil benytte seg av eksisterende avkjøringer fra Espenesveien. Gårdstunet 

vil bruke gårdsveien opp til tunet slik den går i dag. Landbruksarealet får tilgang til eiendommen 
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over eksisterende avkjøring og videre med utbedring av gammel vei/sti som fører opp til 

dyrkamarka (rød strek på figur 1 over). Teig to er tenkt som tilleggsareal til gnr/bnr 43/34. 

Denne delingen vil ikke gi endret bruk. For å gjennomføre denne delingen bør det settes krav om 

at eiendommen sammenføyes. Statens vegvesen skriver i sin oppsummering: «Statens vegvesen 

har vurdert saken og vi har i utgangspunktet ingen innvendinger til at det blir gitt dispensasjoner 

fra kommuneplanens arealdel til fradelingen av grunneiendom fra eiendommen 43/25.» 

Reindrift:  

Området som søkes fradelt er ifølge reindriftskart ikke berørt av gjerder og anlegg eller 

flytting/samling. Eiendommen er innenfor flaten i reindriftskartet som viser høstvinterbeite, 

vinterbeite og vårbeite. Den delen av eiendommen som skal fradeles (tunet) er imidlertid ikke 

berørt av reinbeite. Fylkesmannen og Hjerttind reinbeitedistrikt har ikke avgitt høringsuttalelse. 

Miljø:  

Eiendommen slik den foreligger i dag er tilknyttet privat vannforsyning og avløpsanlegg. 

Delingen vil ikke endre på disse forholdene. 

Kulturminner og kulturlandskap: 

I følge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det ikke registrert noen 

kulturminner på omsøkte areal. Nærmeste registrering er et løsfunn ca 1,7 km sørvest for 

omsøkte tiltak.  

Omsøkte deling legger i liten grad til rette for bruken av arealet vil endre seg sett i forhold til i 

dag. Deling av omsøkte areal vil trolig derfor ikke føre til større endringer i kulturlandskapet.  

Fylkeskommunen og Sametinget har avgitt høringsuttalelse men har ingen innvendinger til 

tiltaket. Det pekes imidlertid på at om tiltak på eiendommen skulle føre til at det oppdages spor 

etter eldre aktivitet må arbeidet stanses umiddelbart og melding sendes til forvaltningen. 

Landbruk: 

Området er regulert til landbruk. Å fradele bygningsmassen fra det dyrka arealet for salg som 

tilleggsjord er positivt med tanke på å få en tjenlig bruksstruktur for landbruket. At den dyrka 

jorda selges til gårdsbruk i drift vil være også være positivt med tanke på vern av jordressursene. 

I dette tilfellet er det søkt om et relativt stort areal rundt tunet. Imidlertid er arronderingen av 

arealene rundt tunet med bakker og knauser slik ei redusering av omsøkte areal i liten grad ville 

gi noen praktisk merverdi til landbruksarealet. Etter jordlova vil derfor tillatelse til deling som 

omsøkt kunne gis.  

Naturmangfoldloven: 

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

naturmangfoldet. I denne saken vil tiltaket (delingen) øke bruken av eiendommens dyrka areal. 

Ut over dette vil omsøkte fradeling i liten grad endre på situasjonen i forhold til i dag. Ifølge 

natur base berøres ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller 

verneområder av søknaden. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak ikke forringe 

naturmangfoldet.  

Vurdering av PBL § 28-1: 

I NVE-atlas er det under naturfare ikke registrert fare i forhold til jord og snøskred (Kartgrunnlag 

fra NGI). Arealet som søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av Marin 

strandavsetning, sammenhengende dekke. Der våningshuset ligger er det lav mektighet og 

synlige fjellblotninger. Siden tiltaket er deling av dyrket mark og eksisterende bygg anser 

kommunen det slik at det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare for tiltaket. 
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Dispensasjoner: 

Området som søkes fradelt er i reguleringsplan regulert til LNF. For omsøkte tiltak må det derfor 

dispenseres fra formål i Arealplanen for fradelingen av tun med påstående hus og tilleggsareal til 

hytte. 

Kommunen anser det slik at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. Videre at fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempen. Det kan derfor 

jamfør PBL § 19-2 dispenseres fra PBL § 11-6. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 10 daa fra 

eiendommen 43/25 i Dyrøy kommune. Landbrukseiendommen beholder gårdens gårds og 

bruksnummer og med det gårdens rettigheter.  

 

Med hjemmel i jordloven § 12 5 ledd stilles det vilkår for gjennomføringen av delingen at 

landbruksarealet selges til bruk i drift jamfør søknaden om deling. 

 

Dersom søker ikke har bedt om matrikulering av det fradelt arealet innen tre år faller tillatelsen 

bort. 

 

Plan og bygningsloven: 

Det innvilges fradeling av ca 10 daa fra eiendommen 43/25 i Dyrøy kommune til boligformål. 

Av det fradelte arealet på 10 daa godkjennes fradeling av 750 m
2
 som tilleggsareal til 

eiendommen 43/34 til fritidsbruk som omsøkt. For denne delingen stilles det jamfør PBL § 21-4 

som vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med gnr/bnr 43/34 slik at det ikke oppstår nye enheter. 

Dersom søker ikke ønsker å gjennomføre sistnevnte deling vil arealet inngå i det fradelte tunet. 

 

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

 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-1 og 2 stilles det vilkår om at tomta før opprettelse er sikret 

rettighet til å føre nødvendig vann- og avløps-ledning over annens grunn ved tinglyst dokument. 

 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er 

sikret atkomst ved tinglyst dokument. 

 

 

 

  

  

Erla Sverdrup  

rådmann  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: V61 

Saksmappe: 2016/517 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 19.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

20/2 - Behandling av søknad om deling av grunneiendom 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 16/17 31.05.2017 
 

Vedlegg 

1 kart over tomta mellavika  

2 20/2 Svar høring Fylkesmannen i Troms 

3 20/2 Svar høring Statens Vegvesen 

 

Saksopplysninger 

Svein Erling Nergård søker om fradeling av 500 m
2
 fra eiendommen 20/2 i Dyrøy kommune.  

Arealet som søkes fradelt er planlagt solgt til Hjørdis Sørensen som planlegger å sette opp et 

fritidshus på arealet (gul pil bilde 1). Kart fra søker med tegning av ønsket tomt ligger vedlagt. 

Søker opplyser at det ønskes å plassere en hytte på 

den omsøkte eiendommen. Hytta de skal plassere 

på tomten er ca 70 m
2 

og det opplyses at den har 

stått på eiendommen i 9 år (rød pil bilde 1). De vil 

videre koble seg til privat vann om det lar seg 

gjøre.  

 

Den omtalte hytta er ett bygg som ble fløtet fra 

Gratangen og som er dratt halveis opp til veien 

etter en gammel traktorvei. Der står bygget på halv 

åtte, plassert på en slede/vogn mellom sjøen og 

veien. Dette tiltaket er utført uten søknad. 

 

Eiendommen gnr/bnr 20/2 er, ifølge gårdskart, på 

1561 daa. Av dette er 10 daa fulldyrket, 18 daa 

overflatedyrket, 3 daa innmarksbeite, og 151 daa 

produktiv skog. Arealet som søkes fradelt er 

registrert som produktiv skog.  

 

Forut for denne behandlingen hadde kommunen en samtale med søker hvor det ble pekt på at 

fradeling av et areal på oversiden av veien (se med grønn pil bilde 1) i mindre grad enn omsøkte 

areal ville være i strid med lover og bestemmelser. Søker ønsket imidlertid å få behandlet 

søknaden som omsøkt. Etter dette møtet har kommunen fått tilsendt kart med påtegning av 

tomtens plassering, plassering av hytten på tomten og hvordan veien er tenkt plassert.  

Søknaden har vært på høring til Fylkesmannen i Troms, Samdiggi/Sametinget, Hjerttind 

Reinbeitedistrik, Troms Fylkeskommune, Statens veivesen og Norges Vassdrags- og 

Bilde 1 
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Energidirektorat (NVE). Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Sametinget og vegvesenet har svart 

på høringen. 

Administrasjonens vurdering 

Det omsøkte arealet ligger i Faksfjorden på nedsiden av Faksfjordveien (se gul pil bilde 1). I 

kommuneplanens arealdel er området regulert til LNF-f (Landbruks-, Natur- og Friluftsområder 

med viktig friluftsområde som den dominerende interessen). Etter retningslinjene i arealplanen 

skal bestemmelsene om forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet gjelde fullt ut for 

dette formålet. I forhold til 100-metersbeltet langs sjøen står det i retningslinjene til arealplanen 

følgende: «Vi venter at presset på strandområdene vil øke, og det legges opp til en strengere 

håndheving av bygg-/deleforbudet i dette området. Det vises til pbl § 17-2» (Det er her vist til 

gammel PBL). Ved bygging av boliger foreligger det samfunnsinteresser, mens det ved bygging 

av hytter primært foreligger private interesser for å gjennomføre tiltak. Å plassere ei eller flere 

hytter inn i et slikt område vil være privatiserende på området og ødeleggende sett forhold til 

formålet i planen som var å sikre friluftsinteressen. Det samme gjelder formålet med forbudet 

mot tiltak i 100 metersonen. Dette peker også Fylkesmannen på i sitt høringssvar. Han avslutter 

brevet med: «Oppretting av hyttetomt i hundremeterssonen mot sjø vil virke privatiserende på et 

viktig friluftsområde, og være i strid med sentrale politiske føringer gitt av regjeringen. Vi kan 

ikke se at det i dette tilfellet foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at de forhold reglene 

om tiltak i hundremeterssonen skal ivareta bør vike. Så langt vi kan se finnes det alternativ 

plassering av en hyttetomt på oversiden av fylkesvegen.  

Ut fra sakens miljømessige forhold anbefaler vi derfor Dyrøy kommune å avslå søknaden. Vi ber 

med dette om å få tilsendt vedtaket i saken når det foreligger» 

 

Avkjørsel:  
Den omsøkte eiendommen ønsker å benytte seg av eksisterende avkjørsel fra Faksfjordveien (se 

vedlagte skisse). Denne avkjøringen vil få utvidet bruk. Veirett over berørte eiendommene må 

avklares og tinglyses sammen med en eventuell deling. Statens Vegvesen har i sitt høringssvar 

skrevet at de i utgangspunktet ikke har noen merknader til tiltaket. Dog fritar ikke dette fra at 

vegvesenets rolle som berørt myndighet dersom tiltaket betinges av deres uttalelse eller tillatelse 

 

Reindrift:  

Området ligger i Hjerttind Reinbeitedistrikt. Omsøkte areal berøres ifølge reidriftskartet av 

vårbeite, høstvinterbeite og vinterbeite. Det er ikke registrert areal for flytting/samling eller 

gjerder og anlegg i området. Fylkesmannen har i sin uttalelse ikke skrevet noe om 

reindriftsinteressene. 

 

Miljø:  

Etter de planene som nå foreligger er det ønsket å knytte seg til privat vann og det må følgelig 

også anlegges anlegg for kloakk. Søker skriver følgende i vedlegg til søknaden: «Vi ønsker å 

koble oss til den private vannanlegget dersom det lar seg gjøre. Har fått tillatelse av de berørte 

grunneiere til å grave vannledning over eiendommene. Dersom det ikke lar seg gjøre vil vi bruke 

bio wc inne på hytta. Vi ønsker å koble oss til strøm.» 

 

Kulturminner:  
I følge oppslag i Askeladden er det registrert Automatisk fredet 

bosetnings og aktivitetsområde ca 320 m. nord for omsøkte tiltak. 

Fylkeskommunen og Sametinget skriver i sin søknad at de ikke har 

noen merknader til høringen. Sametinget peker videre på det 

lovverket som gjelder dersom det skulle oppdages kulturminner i 

området. 
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Kulturlandskap: 

Arealet ligger i et område med svaberg og små viker nede ved sjøen. Stier i terrenget viser at 

området er brukt som friluftsområde. Fra Heimstadvika i Faksfjorden og sørover til Sørfjorden er 

det ingen bygninger på nedsiden av veien. En fradeling av omsøkte areal vil derfor være 

ugunstig for de kvalitetene området har. Dette peker også Fylkesmannen på i sitt høringssvar. 

 

Landbruk: 

Omsøkte tiltak ligger i et område som er regulert til landbruk. Det arealet som omsøkes er 

middels skog men plasseringen gjør at det betyr lite for skogsdrift på eiendommen. Arealet er 

ikke dyrkbart og det ligger ikke i nærheten av anna dyrka areal. Det er vanskelig å kunne se at 

omsøkte tiltak vil gi drifts og miljømessige ulemper for landbruket. Tiltaket har i hovedsak 

personlige interesser noe som taler mot tiltaket.  

Kommunen ser det slik at tiltaket ikke er til hinder for interessen jordlova skal verne mot. 

 

Naturmangfoldloven: 

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

naturmangfoldet. I følge natur base berøres ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, 

utvalgte naturtyper eller verneområder av søknaden. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak 

ikke forringe naturmangfoldet. 

 

Vurdering av PBL § 28-1: 

I NVE Atlas er omsøkte tiltak berørt av utløpsområde i kartlaget snøskred aksomhetsområde. 

Arealet som søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av Hav og fjordavsetning, tynt 

dekke.  

 

Dispensasjoner: 

Arealet som søkes fradelt ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til LNF-f og det 

ligger i 100 metersbeltet langs sjøen. For omsøkte tiltak må det derfor dispenseres fra formål i 

Arealplanen og fra forbudet mot tiltak i 100 meterssonen. Av formålet i reguleringsplanen går 

det fram at området er et viktig friluftslivsområde. I retningslinjene i kommuneplanens arealdel 

står det at det skal legges opp til en strengere håndheving av bygge/deleforbudet i 100 

metersbeltet. Kommunen mener i dette tilfellet at hensynene bak bestemmelsene det skal 

dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og at dispensasjon derfor ikke kan gis. Som alt nevnt 

peker også på Fylkesmannen på det samme forholdet.  

 

Oppsummering 

Med det rommet som PBL § 19-2 Dispesasjonsvedtaket gir kan søknaden slik kommunen ser der 

ikke innvilges  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om fradeling av hyttetomt i 100 metersonen på eiendommen gnr/bnr 20/2 avslås. 

Vedtaket er hjemlet i pbl §§ 1-6, 1-8, 11-6 og 19-2,  

 

 

 

  

  

Erla Sverdrup Geir Fjelleberg 

rådmann enhetsleder teknisk 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 25/2 

Saksmappe: 2016/731 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 19.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

25/2 - Behandling av søknad om dispensasjon og deling av grunneiendom til 

fritidsbruk. 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 17/17 31.05.2017 
 

Vedlegg 

1 Svar på høring fra Fylkesmannen 

2 Svar på høring fra Fylkeskommunen 

3 Kart fra søker 

4 Foto fra søker 

5 Melding om vedtak av brev 05.09.2005 

 

Saksopplysninger 

Reidar Nilsen søker om fradeling av ca 500 m
2
 fra eiendommen 25/2 i Dyrøy kommune. Arealet 

som søkes fradelt er planlagt solgt til Rune Anfinsen som planlegger å sette opp et fritidshus på 

arealet (se vedlagt kart fra søker). 
 

Eiendommen gnr/bnr 25/2, er på 398 daa. 

Av dette er 21,6 daa fulldyrket, 6,5 daa 

innmarksbeite, og 161 daa produktiv skog. 

Arealet som søkes fradelt er i gårdskart i 

hovedsak registrert som fulldyrket mark. I 

gammel ØK (økonomisk kart) er den øvre 

halvdelen registret som innmarksbeite noe 

som trolig er mere korrekt.  

 

Det omsøkte arealet ligger på Mikkelbostad 

på nedsiden av den gamle bygdeveien (se 

rød pil på bilde t.h.). Tiltaket er tidligere 

omsøkt i sak 2004/690. Det ble innvilget 

deling på tross av negativ uttalelse fra 

kulturetaten men det er ikke gjennomført 

oppmålingsforretning innenfor 3 år etter fradelingen.  

 

Saken har vært på høring til Fylkesmannen i Troms, Samediggi/Sametinget og Troms 

Fylkeskommune. Det er avgitt høringsuttalelse fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Disse 

ligger vedlagt denne sak. 
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Administrasjonens vurdering 

 

Avkjørsel:  
Den omsøkte eiendommen vil benytte seg av eksisterende privat vei fra Mikkelbostadveien som 

er kommunal. Denne avkjøringen vil få utvidet bruk. Den private veien starter fra snuplass på 

Mikkelbostadveien og går over gnr/bnr 25/3 og 25/2. Veirett over de berørte eiendommene må 

derfor avklares og tinglyses sammen med en eventuell deling. Videre må det ved en eventuell 

oppretting av eiendom må avkjørsel fra offentlig veg være godkjent av vedkommende 

vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43. 

 

Reindrift:  

Dyrøya ligger utenfor reinbeitedistriktet og omsøkte areal er derfor ikke berørt av reindriften. 

 

Miljø:  

Etter de planene som nå foreligger er det planlagt bygging av anlegg for vann og kloakk. Søker 

skriver følgende i vedlegg til søknaden: «Vannforsyning er tenkt tilknyttet fra 25/28 som ligger 

noen titalls meter unna. Her er det boret etter vann med pumpesystem tiltenkt en ekstra hytte 

(tilsammen 2). Her kan det benyttes isolerte rør med varmekabel slik at det ikke trengs graving. 

Avløp kan løses enten ved tilknytning til septik på 25/28, egen septik eller andre løsninger som 

eks jets toalett og avløpsløsninger med svært små gravebehov.» Dersom eiendommen skal 

tilknyttes vann og avløp vil dette være gjennstand for en egen søknad. Siden det her er snakk om 

en fritidseiendom anser kommunen det slik at det ikke er behov for å gjennomføre denne 

behandlingen før en eventuell deling. Dette med bakgrunn i at en fritidseiendom ikke 

nødvendigvis må tilknyttes vann og avløp. Imidlertid har Fylkeskommunen i sitt høringssvar 

pekt på blant annet disse tiltakene og ønsker å gjøre en nærmere vurdering før godkjenning kan 

gis. 

 

Kulturminner og Kulturlandskap: 

I gammel-øk (økonomisk kartverk) er det registrert et kulturminne på omsøkte areal. Videre er 

det ifølge oppslag i Askeladden registrert en steingard/gjerde, med uavklart vernestatus, 250 m. 

nord-nordøst for omsøkte tiltak og videre i samme retning 400 m fra omsøkte tiltak registrert et 

automatisk fredet bosetning-aktivitetsområde. Som det går fram av punktet Miljø over vil tiltaket 

berøre kulturminnet.  

Arealet ligger i et område med flere fritidshus. En fradeling av omsøkte areal vil derfor ikke føre 

til større endringer i kulturlandskapet. Søker skriver at de ønsker å bruke eksisterende grunnmur 

etter en tidligere driftsbygning og bygge et bygg som minner om en driftsbygning for landbruket. 

Søker har med det tanker om å få fritidshuset til å bli en naturlig del i kulturlandskapet. På den 

andre siden peker Fylkesmannen på de ulemper det gir å plassere fritidsboliger inn i et aktivt 

landbruksområde. Og når det gjelder kulturlandskapet er landbruket kanskje den viktigste 

leverandøren.  

Fylkeskommunen har uttalt seg negativt til tiltaket i sitt høringssvar og peker på at det skal 

foreligge særlig grunner for å dispensere fra gjeldende arealplan. Som alt nevnt ligger uttalesen 

vedlagt i sin helhet. Fylkeskommunen avslutter sitt høringssvar med: «Søknaden kan ikke 

godkjennes før vår endelige uttalelse foreligger. Gårdshaugens avgrensing må kvalitetssikres 

gjennom befaring på stedet. Dersom søknaden blir avslått, ber vi om å få rask beskjed slik at 

saken kan strykes fra vår befaringsliste.»   

 

Landbruk: 

Omsøkte tiltak ligger i et område som er regulert til landbruk. Som et ledd i planarbeidet er det i 

Plan og naturutvalget den 29.01.2009 vedtatt 10 kjerneområder i kommunen hvorav omsøkte 

tiltak ligger i kjerneområdet Dyrøyhamn - Mikkelbostad. De dyrka arealene i området er i god 

tilstand og aktiv drift. Det er husdyrproduksjon som preger bygda. Med det følger det støv, støy 
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og lukt fra beitedyr og arbeid i tilknytning driften. Å legge til rette for omsøkte tiltak inn i 

området vil være en driftsmessig ulempe for landbruket. Når det gjelder arealene som det søkes 

dispensasjon fra formål for er kvaliteten på arealet noe begrenset. Videre er det plassert slik at de 

gjenblivende dyrka arealene får en god arrondering noe som er positivt. Tiltaket har i hovedsak 

personlige interesser og det foreligger i minimal grad samfunnsinteresse som taler for tiltaket.  

Etter jordlova vil derfor tillatelse til deling vanskelig kunne gis.  

 

Naturmangfoldloven: 

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

naturmangfoldet. I denne saken er omsøkte areal i hovedsak fulldyrket mark og arealet er med 

det fullstendig omkalfatret sett i forhold til før det ble dyrket. I følge natur base berøres ikke 

registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder av 

søknaden. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak ikke forringe naturmangfoldet. 

 

Vurdering av PBL § 28-1: 

I NVE Atlas er det ikke registrert fare i forhold til steinsprang, jord-, og snøskred. Arealet som 

søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter 

mektighet  

 

Dispensasjoner: 

Arealet som søkes fradelt ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til LNF og det 

ligger i 100 metersbeltet langs sjøen. For omsøkte tiltak må det derfor dispenseres fra formål i 

Arealplanen og fra forbudet mot tiltak i 100 metersonen.  

 

Fylkesmannen har avgitt høringsuttalelse og skriver følgende i sin vurdering og anbefaling til 

Dyrøy kommune: «Eiendommen ligger i et område med dyrka jord i ei bygd hvor det drives 

aktivt jordbruk. Det å opprette fritidsbebyggelse her kan føre til drifts og miljømessige ulemper 

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

til landbruksdrift. Vi har erfaring for at dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt 

ut forsvarlig landbruksdrift i området.  

Vi viser til at eiendommen i alt består av 15 teiger, og at noen av disse kan være egna til 

hyttebygging. Dette bør Det finnes med andre ord muligheter for alternativ plassering av en 

hyttetomt. 

Kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune er fra 1994. Den er stadig gyldig, men i lys av at 

vi i 2015 mottok 9 dispensasjonssaker og i 2016 mottok 19 dispensasjonssaker til uttalelse 

fremstår den som lite relevant. Arealdisponeringen framstår som tilfeldig og lite helhetlig. Det 

vises til at vi i mellomtiden også har fått en ny plan og bygningslov. 

Fylkesmannen i Troms kan ut fra landbruksmessige hensyn ikke tilrå at det i dette tilfellet 

dispenseres fra kommuneplanens arealdel. Vi ber med dette om å få tilsendt vedtak i saken når 

den foreligger.» 

 

Oppsummering 

I PBL § 19-2 andre ledd står det: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering.» Slik kommunen ser det er ulempene ved å gi dispensasjon klart større enn 

fordelene. Videre har to både Fylkesmannen og Fylkeskommunen uttalt seg negativt til saken. I 

PBL § 19-2 fjerde ledd står det: «Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer 

skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke 

dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt 

statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» Med det 

rommet som PBL § 19-2 Dispensasjonsvedtaket gir kan søknaden slik kommunen ser der ikke 

innvilges  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om dispensasjon fra formål i plan og tiltak i 100 metersonen for fradeling av ca 500 m
2
 

fra eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsbruk avslås.  

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, og 26-1 

  

 

 

  

  

 Erla Sverdrup 

 rådmann 
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