
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy 

Dato: 17.08.2017 

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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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 
 

 
NOR TEAM ENTREPRENØRFORRETNING AS 

Ferroveien 81 

9308  FINNSNES 

 

Att. Stig Marthinsen 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2017/256 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  11/24 07.06.2017 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2017/256 

 

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

Tillatelse til tiltak i ett trinn - 11/24 og 68, Reparasjon og ombygging 

takkonstruksjon 

 

Delegasjonssak:  

 

 

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

04.05.2017, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  

 

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

kontroll». 

 

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 

Nor-Team Entreprenørforretning 

AS 

    S SØK/PRO/UTF/1/Tømrerarbeider, taktekking 

 

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

Søknaden 

Søknaden omfatter renovering og ombygging av takkonstruksjonen på leilighetsbygning på gnr 11 bnr 24 

og 68. Konstruksjonen endres fra flatt tak til valmtaksform med takvinkel 15°.  
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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 

Ikke relevant. 

 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av kommunenplanens arealdel hvor området er satt som byggeområde med 

kombinert formål. Omsøkte tiltak er ihht. bestemmelsene.  

 

Veg og atkomst  

Ingen endring. 

 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

Ingen endring. 

 

Visuell utforming 

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

forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jfr. plan- og bygningsloven 

§ 29-2. 

 

Beliggenhet og høydeplassering 

Ingen endring av plassering i forhold til eksisterende bygg. Ifølge innsendte fasadetegninger vil 

mønehøyden økes med omkring 1,5 meter i forhold til dagens konstruksjon med flatt tak. 

 

Sikkerhet mot fare 

Ikke relevant. 

 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ikke relevant. 

 

Vann- og avløp 

Ingen endring. 

 

Dispensasjon 

Ikke relevant. 

 

Oppsummering og konklusjon 

Omsøkt tiltak godkjennes. 
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Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2017. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL, fasadeendring / 

konstruksjon 200-600 m² 

    1 Kr. 3.830,- 

B5 Ansvarsretter, sentral godkjenning     1 Kr.    192,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 4.022,- 

 

Faktura tilsendes tiltakshaver. 

  

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 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

Hilde Kjersti Espejord Brøstadveien 305 9311 Brøstadbotn 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Orientering om klageadgang 
 

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

 

Klagefrist 

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

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

Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 

 

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

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

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

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

 

Klagens innhold og form 

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

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

andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 
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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: 

 2016/664 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:   16.05.2017 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2016/664 

 

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

Tillatelse til tiltak i ett trinn - Riving av fjøs på gnr 13 bnr 9 

 

Delegasjonssak:  

 

 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om tillatelse til tiltak – riving av fjøs - med kart og beskrivelser 

mottatt 30.10.2016 samt senere tilsendt dokumentasjoner, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  

 

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

kontroll». 

 

 

Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra Dyrøy kommunes arealdel, jf pbl § 11-6 (rettsvirkning av 

kommuneplanens arealdel) jf § 19-2. 

 

Det er ikke innkommet merknader fra naboer eller gjenboere. 

 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

 Bygningen skal dokumenteres med bilder inn- og utvendig samt måles opp og tegnes før riving 

igangsettes. 

 Bygningsavfall som ikke kan gjenbrukes leveres på godkjent mottak. 

 

 

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

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

 

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

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

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 

 

Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde 

Tor Magne Broks     L SØK/UTF/1/Rivingsarbeider 

 

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

Søknaden 

Det er søkt om rivingstillatelse for fjøs på gnr 13 bnr 9. Grunnlaget for søknaden er at fjøsen er i så dårlig 

forfatning at det ikke anses som mulig å sette den i forsvarlig stand uten betydelig ressursbruk. 

 

Saksgang/historikk 

Det ble søkt om tillatelse til riving samtidig med det gamle våningshuset på eiendommen. Begge 

bygningene er i dårlig forfatning, og oppfattes av tiltakshaver som kondemnable. 

Tilsendte bilder av fjøset, både inn- og utvendige, viser tildels omfattende setnings- og forfallsskader, og 

tiltakshaver ønsker å rive bygningen. 

 

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 

Rivingssøknaden har vært sendt til høring hos sektormyndighetene, og til rivingssaken for fjøset har 

Troms Fylkeskommune gitt innspill om at det er mulig å søke midler for istandsetting, blant annet 

gjennom ordningen «Redningsplanken» samt hos Norsk kulturminnefond. Dette har tiltakshaver fått 

informasjon om. 

 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av kommunens arealplan hvor området er regulert til LNF-formål. 

 

Veg og atkomst  

Ingen endring på adkomstforhold til eiendommen. 

 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

Ikke relevante i forhold til omsøkte tiltak. 

 

Visuell utforming 

Ikke relevant i forhold til omsøkte tiltak. 

 

Beliggenhet og høydeplassering 

Ikke relevant i forhold til omsøkte tiltak. 

 

Sikkerhet mot fare 

Det forutsettes at rivningsarbeidene gjennomføres på en faglig forsvarlig måte, og at rivningsavfall som 

ikke kan eller skal gjenbrukes deponeres på godkjent mottak. 
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Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ikke relevant i forhold til omsøkte tiltak. 

 

Vann- og avløp 

Det forutsettes at eventuelle vann- og avløpsledninger sikres før rivningsarbeidene iverksettes. 

 

Dispensasjon 

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

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

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

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

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

vurdering, jf § 19-2 annet ledd.  

 

Det er søkt om dispensasjon fra kommunens arealplan. Eiendommen ligger i område som er regulert til  

LNF-formål, og at en driftsbygning rives uten at den erstattes med ny anses som å være omfattet av  

dispensasjonsbehandling. 

Fjøsen og eiendommen har ikke vært i aktivt bruk på flere tiår. At fjøset rives er etter 

bygningsmyndighetenes oppfatning ikke til hinder for at ressursene på eiendommen kan benyttes til 

landbruksformål. 

 

Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-2 er 

oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. 

 

Oppsummering og konklusjon 

Det innvilges tillatelse til riving av fjøsen på eiendommen gnr 13 bnr 9. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL – bygning 50-100 m²     1 Kr.    934,- 

B5 Ansvarsretter – personlig ansvarsrett     1 Kr.    653,- 

D2 Dispensasjon – arealformål LNF     1 Kr.    934,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 2.521,- 

  

Purregebyr 

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

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

med morarenteloven fra forfallsdato.  

 

Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen 

 

           

Geir Fjellberg Kjell-Rune Marthinsen 

enhetsleder teknisk rådgiver teknisk 

 

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

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

 

Klagefrist 

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

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

Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 

 

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

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

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

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

 

Klagens innhold og form 

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

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

andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 

 

Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 

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

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

 

Innsyn i saksdokumentene 

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

saken. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

JÆGER ADVENTURE CAMP AS 

Kastnesveien 758 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2016/650 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  17/9 06.06.2017 

 

17/45  Svar på søknad om ferdigattest - deler av tiltaket Jæger Adventure 

Camp AS 

 

Saksopplysninger: 

Det er fremmet Søknad om ferdigattest for deler av tiltaket, fiskecamp Jæger Adventure Camp 

AS.  Søknaden omfatter sjøboder byggtype 3 (ved driftsbygningen til gnr/bnr 17/, parkering, 

plasser og veier, mudret område og flytebrygge. 

 

Vurderinger: 

Tiltaket er under klagebehandling, jfr. korrespondanse med tiltakshaver, ansvarlig søker, nabo og 

Fylkesmannen i Troms (klageinstans). Av denne grunn kan det ikke utstedes ferdigattest som 

anmodet.  

Kommunen vurderer det slik at byggtype 3 og omkringliggende parkeringsplass ikke er omfattet 

av klagebehandlingen, og kan derfor gi Midlertidig brukstillatelse for dette. 

 

 

Vedtak: 

1. Det gis Midlertidig brukstillatelse for 2 stk sjøboder byggtype 3 og omkringliggende 

parkeringsplass med avkjørsel fra Faksfjordveien.  

2. Ferdigattest for anlegget kan ikke utstedes før alle forhold omkring klagebehandling og 

gjenstående ikke-omsøkte utførte arbeider er gjort rede for og ferdigbehandlet. 

 

 

Gebyr 

Gebyr for arbeid etter Plan- og bygningsloven i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2017. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B 5.1 Midlertidig brukstillatelse     1 Kr. 669,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 669,- 
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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.  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

PLAN-EVO AS Sjøvegan Strandveien 7 9350 SJØVEGAN 
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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 

 

 

Håvar Tobiassen 

Dyrøyveien 475 

9311  Brøstadbotn 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2017/250 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  34/42 15.06.2017 

 

34/42 - Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett 

 

Saksopplysninger: 

 

Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (PBL) § 20-4 for oppføring av 

garasje på eiendommen gnr 34 bnr 42 i Dyrøy kommune.  Garasjen får ei grunnflate på 48,4 m² 

og plasseres på eksisterende fylling ved boligen på eiendommen. Minste avstand til bolig er ihht. 

søknad satt til 2,3 meter mens avstand til nabogrense er satt til 1 meter. 

 

 

Vurderinger: 

 

Tiltaket er omsøkt ved eksisterende bolig. Søknaden har vært til høring hos sektormyndighetene, 

og ved høringsfristens utløp er det ingen som har merknader til saken. 

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i PBL § 21-3, og det er ikke registrert 

noen merknader til tiltaket.   

 

En av hjemmelshaverne for naboeiendommen gnr/bnr 34/2 har samtykket i plassering inntil 1 

meter fra nabogrensen.  Bygningsmyndigheten antar at dette gjøres etter fullmakt fra resten av 

hjemmelshaverne, og alle hjemmelshavere for 34/2 får derfor kopi av dette vedtaket. 

 

Tiltaket vil ikke gi endrede avkjørselsforhold til eiendommen, og nødvendig manøverplass 

forutsettes løst på eiendommen. 

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

selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jfr. PBL § 

29-2. 

Plassering av tiltaket skal gjøres ihht. dette vedtaket og godkjente tegninger med situasjonsplan. 
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Dispensasjon 

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

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

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

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

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

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

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

Det er søkt om dispensasjon fra betemmelsene i kommuneplanens arealdel. 

Siden tomta allerede er bebygd vil ikke hensynet til bestemmelsene etter bygningsmyndighetene 

vurdering bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-2 er 

oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. 

 

Ansvar og kontroll 

Følgende har fått godkjent ansvarsrett: 

 

FORETAK L/S* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 

Håvar Tobiassen (selvbygger)     L SØK/PRO/UTF/1/hele tiltaket 

 

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

 

 

 

Vedtak: 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om bygging av garasje på 48,4 m² BRA med tegninger, kart og 

beskrivelser mottatt 04.05.2017, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4.  

 

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

kontroll». 

 

Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, jfr PBL § 12-4 

(rettsvirkning av reguleringsplan) jf § 19-2 (dispensasjonsvedtaket). 

 

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 søknaden. 

 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL     1 Kr.    479,- 

B5 Ansvarsrett, personlig     1 Kr.    669,- 

D3 Dispensasjon, formål i plan     1 Kr.    957,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr.  2.105,- 
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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 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

Bente M Bøhmer Paulsen Dyrøyveien 881 9311 Brøstadbotn 

Frank-Eirik Paulsen Kjekstadveien 120 4888 Homborsund 

Randi Bøhmer Paulsen Dyrøyveien 491 9311 Brøstadbotn 

Torhild Bøhmer Paulsen Dyrøyveien 515 9311 Brøstadbotn 

Thor Paulsen Dyrøyveien 487 9311 Brøstadbotn 

 

 

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

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

   Den lærende kommune 

 

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 
 

 
Sigmund Kyrre Johansen 

Lundenes 

9420  Lundenes 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2017/200 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  8/44 15.06.2017 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2017/200 

 

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

Tillatelse til tiltak i ett trinn - 8/44, Tilbygg til eksisterende hytte 

 

Delegasjonssak: Tiltakshaver Sigmund Johansen 

 

 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om tilbygg til hytte med tegninger, kart og beskrivelser mottatt 

10.04.2017, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4.  

 

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

kontroll». 

 

Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jf pbl § 11-6 (rettsvirkning av 

kommuneplanens arealdel)  jf § 19-2 (dispensasjonsvedtaket). 

 

Det er ikke registrert nabomerknader. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

 Tillatelsen gjelder for 2 år. Dersom tiltaket ikke er iverksatt innen den tid skal det søkes på nytt. 

Tiltaket skal ferdigmeldes. 

 

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

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

 

 

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

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

Følgende har fått godkjent ansvarsrett: 

 

Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde 

Sigmund Johansen    L SØK/PRO/UTF/1/hele tiltaket 

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

Søknaden 

Søknaden gjelder tilbygg til eksisterende hytte. Tilbygget får grunnflate 16,5 m2, og er utvidelse av 

kjøkken og stue. 

 

Saksgang/historikk 

Søknad om tillatelse til tiltak ble levert 10.04.17.  Saken ble forberedt og sendt på høring til 

sektormyndighetene 15.05.17. 

 

Naboforhold og andres kommentarer 

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

merknader er registrert i saken. 

 

Uttalelse fra andre myndigheter 

Ingen av sektormyndighetene har merknader til saken.  Sametinget fremhever i sitt svarbrev at dersom det 

under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, 

må arbeidet stanses og melding sendes til Sametinget omgående (jfr kulturminnelovens § 8 annet ledd). 

 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel hvor området er regulert til LNF-formål. 

 

Veg og atkomst  

Ingen endring. 

 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

På eiendommen. 

 

Visuell utforming 

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

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

29-2. 

 

Beliggenhet og høydeplassering 

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

 

Sikkerhet mot fare 

Ingen fare registrert. 

 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ingen registrert. 
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Vann- og avløp 

Ingen endring. 

 

Dispensasjon 

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

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

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

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

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

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

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

 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.   

Tiltaket gjelder tilbygg til eksisterende hytte, og det anses som å gi ingen negativ effekt for området. 

 

Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-2 er 

oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. 

 

Oppsummering og konklusjon 

Tilbygg til eksisterende hytte på gnr/bnr 8/44 kan godkjennes. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL     1 Kr.    479,- 

B5 Ansvarsrett, personlig godkjenning     1 Kr.    669,- 

D3 Dispensasjon fra formål i plan     1 Kr.    957,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 2.105,- 

  

Purregebyr 

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

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

med morarenteloven fra forfallsdato.  

 

Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

           

Geir Fjellberg Kjell-Rune Marthinsen 

enhetsleder teknisk rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

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

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

 

Klagefrist 

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

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

Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 

 

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

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

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

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

 

Klagens innhold og form 

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

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

andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 

 

Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 

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

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

 

Innsyn i saksdokumentene 

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

saken. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

 Ragnar Lerkendal 

Mikkelbostadveien 260 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2016/78 

Kjell-Rune Marthinsen 

485 00 826 

L42 

 

04.07.2017 

 

 

25/3 - Svar på søknad om ferdigattest for fritidsbolig 

Vi viser til søknad om ferdigattest for èn fritidsbolig mottatt 22.06.2017. Fritidsboligen står på 

eiendommen gnr/bnr 25/3. 

 

Kommunen gir med dette ferdigattest for overnevnte tiltak, jfr. PBL § 21-10. 

 

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 

ferdigstillelse, jfr. byggesaksforskriftens § 8-1. 

 

Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 

bygningsmyndighetens avslutning av saken. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de 

tillatelser som er gitt. 

 

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. 
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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 Eirik Eriksen 

Skjellveien 16 

8520  Ankenes 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2017/284 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  43/35 12.07.2017 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2017/284 

 

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

Tillatelse til tiltak i ett trinn - 43/35, Etablering av adkomstvei og internt vann- og 

avløpsnett til hyttefelt 

 

Delegasjonssak: Tiltakshaver Svein Eriksen og Torbjørn Josefsen 

 

 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om etablering av adkomstvei med tegninger, kart og beskrivelser 

mottatt 23.05.2017 med supplering av 10.07.2017, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  

 

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

kontroll».   

 

Etablering av internt vann- og avløpsnett gjelder kun hovedføringer. Det er ikke omsøkt utslippstillatelse 

fra feltet.  

 

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 

Svein Eirik Eriksen     L SØK/PRO/1/Adkomstvei, interne vann- og 

avløpsledninger 

Vidar Karlsen      L UTF/1/Adkomstvei, interne vann- og avløpsledninger 

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 
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Søknaden 

Søknaden gjelder for etablering av veg inne på eiendommen gnr/bnr 43/35 Steinnesberget.  Anlegg av 

veg omsøkes som godkjent i reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt.   

Søknaden omfatter også etablering av internt vann- og avløpsnett på eiendommen med hovedføringer lagt 

fram til hver fritidstomt.  

 

Saksgang/historikk 

Søknaden ble fremmet i mai 2017. Behandlingen av saken ble satt på vent inntil reguleringsplanen for 

Steinnesberget hyttefelt ble tatt opp til endelig behandling i kommunestyret. Planen ble godkjent i KS-

møte 20.06.2017 saksnr 35/17.  

 

Naboforhold og andres kommentarer 

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

merknader er registrert i saken. 

 

Uttalelse fra andre myndigheter 

Ingen. 

 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt vedtatt 20.06.2017. 

 

Omsøkte tiltak er ihht. vedtatt plan. 

 

Veg og atkomst  

Ihht. vedtatt reguleringsplan. 

 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

Ihht. vedtatt reguleringsplan. 

 

Visuell utforming 

Ikke relevant i forhold til omsøkte tiltak. 

 

Beliggenhet og høydeplassering 

Ihht. reguleringsplan. 

 

Sikkerhet mot fare 

Ingen registrert. Det vises til undersøkelser og rapport utarbeidet i forbindelse med planprosessen for 

hyttefeltet. 

 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Søknaden berører ikke registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller 

verneområder. 

 

Dispensasjon 

Tiltaket er ihht. vedtatt reguleringsplan.  Ingen dispensasjon nødvendig. 
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Oppsummering og konklusjon 

Omsøkte tiltak godkjennes. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B4 Behandling av saker PBL     1 Kr.    556,- 

B5 Ansvarsrett, personlig     1 Kr.    669,- 

B5 Ansvarsrett, foretak     1 Kr.    766,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 1.991,- 

  

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 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

Torbjørn Harald Josefsen Espenesveien 805 9311 Brøstadbotn 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Orientering om klageadgang 
 

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

 

Klagefrist 

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

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

Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 

 

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

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

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

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

 

 

 

 Kurt Ole Johansen 

Ringnesveien 43 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2014/122 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

34/34 

 

13.07.2017 

 

 

34/34 - Svar på søknad om ferdigattest 

Vi viser til søknad om ferdigattest for garasje mottatt 12.07.2017.  

 

Kommunen gir med dette ferdigattest for overnevnte tiltak, jfr. PBL § 21-10. 

 

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 

ferdigstillelse, jfr. byggesaksforskriftens § 8-1. 

 

Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 

bygningsmyndighetens avslutning av saken. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de 

tillatelser som er gitt. 

 

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. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

 Ragnar Lerkendal 

Mikkelbostadveien 260 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2013/624 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

25/3 

 

05.07.2017 

 

 

25/3 - Svar på søknad om ferdigattest for fritidsbolig 

Vi viser til søknad om ferdigattest for èn fritidsbolig mottatt 22.06.2017. Fritidsboligen står på 

eiendommen gnr/bnr 25/3, lokalisert omlag 19 meter øst for driftsbygningen på gården. 

 

Kommunen gir med dette ferdigattest for overnevnte tiltak, jfr. PBL § 21-10. 

 

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 

ferdigstillelse, jfr. byggesaksforskriftens § 8-1. 

 

Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 

bygningsmyndighetens avslutning av saken. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de 

tillatelser som er gitt. 

 

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. 
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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 
 

 
PLAN-EVO AS Sjøvegan 

Strandveien 7 

9350  SJØVEGAN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2015/271 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  L33/3/1 03.07.2017 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2015/271 

 

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

Tillatelse til tiltak i ett trinn - Miljøstasjon på gnr 3 bnr 158 

 

Delegasjonssak: Tiltakshaver Dyrøy kommune 

 

 

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

19.06.2017 og 23.06.2017, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  

 

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

kontroll». 

 

Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen, jf pbl § 12-4 (rettsvirkning av 

reguleringsplan) jf § 19-2 (dispensasjonsvedtaket).  Siden det ble gjort oppmerksom på det i 

høringsbrevet for delingssaken sendes det ikke ut ny høring for byggesaken. 
 

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

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

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

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

 

Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 

 

Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde 

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

JM Jenssen Maskin AS     S UTF/1/innmåling og utstikking av tiltak, veg- og 

grunnarbeider, landskapsutforming 

JM Jenssen Maskin AS     L UTF/1/plasstøpte betongkonstruksjoner 

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

Søknaden 

Søknaden omfatter opparbeidelse og etablering av Miljøstasjon for Dyrøy kommune på gnr/bnr 3/158.  
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Saksgang/historikk 

Det ble i 2014 vedtatt erverv av arealet til formålet.  Delingssaken ble gjennomført og avsluttet i 2016. I 

høringen til delingssaken ble det gjort oppmerksom på at «Dersom dispensasjon fra formål i planen lar 

seg gjennomføre blir det ikke sendt ut nytt høringsbrev for byggingen av anlegget.» 

 

Naboforhold og andres kommentarer 

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

merknader er registrert i saken. 

 

Uttalelse fra andre myndigheter 

Ingen. 

 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Finnlandsmoen hvor området er regulert til friluftsformål.  

 

Veg og atkomst  

Fra kommunal veg inn til industriområdet. 

 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

Ihht situasjonsplan. 

 

Visuell utforming 

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

forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf PBL § 29-2. 

 

Beliggenhet og høydeplassering 

Plassering av installasjoner på området godkjennes som omsøkt. 

 

Sikkerhet mot fare 

Ingen registrert. 

 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ingen trua eller verna dyrearter registrert i eller i nærheten av området. 

 

Vann- og avløp 

Ikke relevant. 

 

Dispensasjon 

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

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

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

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

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

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

bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
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Det er søkt om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen, hvor området er regulert til 

friluftsområde.   

Bakgrunnen for dispensasjonssøknaden er behov for egnet areal til etablering av miljøstasjon for mottak 

og sortering av avfall, og fordelene ved å dispensere fra formålet vurderes som sterkere enn ulempene. 

 

Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-2 er 

oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. 

 

 

Oppsummering og konklusjon 

Omsøkte tiltak godkjennes. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL 200-600 m²     1 Kr. 3.830,- 

B5 Ansvarsrett, sentral godkjenning     1 Kr.    192,- 

B5 Ansvarsrett, lokal godkjenning     2 Kr. 1.532,- 

D3 Dispensasjon reguleringsplan     1 Kr. 1.149,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 6.703,- 

  

 

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 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

JM JENSSEN MASKIN AS Gamleverksvei 6 9350 SJØVEGAN 

 

 

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

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

 

Klagefrist 

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

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

Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 

 

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

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

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

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

 

Klagens innhold og form 

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

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

andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 

 

Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 

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

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

 

Innsyn i saksdokumentene 

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

saken. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 

E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 
 

 
PRO INVENIA AS 

Vestre Rosten 78 

7075  TILLER 

 

Att. Andreas Lindheim 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2017/274 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.: 485 00 826 8/1 04.07.2017 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2017/274 

 

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

Tillatelse til tiltak i ett trinn - 8/1, Etablering av basestasjon 

 

Delegasjonssak: Tiltakshaver Telia Norge AS 

 

 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om tillatelse til tiltak for basestasjon med tegninger, kart og 

beskrivelser mottatt 23.05.2017, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  

 

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

kontroll». 

 

Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jf pbl § 12-4 (rettsvirkning av 

reguleringsplan) og jf § 19-2 (dispensasjonsvedtaket). 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

 Adkomst til stasjonen skal være sikret gjennom tinglyst erklæring, 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. 

 

 

Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 

 

Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde 

Pro Invenia AS     S SØK/PRO/1/hele tiltaket 

Oneco Elektro AS     S UTF/1/hele tiltaket 

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 
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Søknaden 

Søknaden om tillatelse til tiltak gjelder for etablering av basestasjon for Telia Norge AS.  Tiltaket 

omfatter ihht. søknaden montering av mast  med høyde inntil 16 meter og utstyrshytte på 6,4 m². Omsøkt 

plassering er på høyde ca 410 moh på eiendommen gnr/bnr 8/1 ved Skøvatn.  

 

Saksgang/historikk 

Etablering av basestasjonen er et tiltak for å bedre telekommunikasjonen i området, og således også øke 

sikkerheten mht. varsling ved ulykker og hendelser.  FV 84 passerer gjennom området, og omsøkte 

etablering vil bedre nevnte sikkerhetsforhold i forhold til dagens situasjon. 

 

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 

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn uttalelser fra Troms Fylkeskommune v/Kulturetaten og fra 

Sametinget.  

Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen merknader i saken. 

Sametinget vurderer saken dithen at det ikke er fare for at omsøkte tiltak kommer i konflikt med 

automatisk fredede samiske kulturminner, og har derfor ingen merknader til søknaden.  Det gjøres 

oppmerksom på at dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor 

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes omgående til Sametinget, jf lov 

9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd. 

 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel, vedtatt i 1994.  Området er regulert som LNF-

område. 

 

Veg og atkomst  

Tiltaket skal ikke ha kjørbar adkomst, kun gangvei for tilsyn og vedlikehold. Nødvendige 

grunneiertillatelser mht. parkering og adkomst forutsettes sikret gjennom tinglyst erklæring. Til 

byggingen forutsettes det at nødvendige tillatelser ifm landing helikopter foreligger. 

 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

Ikke relevant. 

 

Visuell utforming 

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

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

29-2. 

 

Beliggenhet og høydeplassering 

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

 

Høydeplasseringen godkjennes til sokkelhøyde kote 410, jf pbl § 29-4 første ledd. 

 

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

gjelder toleransegrenser for områdetype 2, jf standarden ”Plassering og beliggenhetskontroll”. 
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Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest, jf pbl § 21-10. 

 

Sikkerhet mot fare 

Ingen registrert. 

 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder berøres av 

tiltaket. 

 

Vann- og avløp 

Ikke relevant. 

 

Dispensasjon 

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

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

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

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

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

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

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

 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

 

Området er etter planen regulert til LNF-område S2 hvor følgende bestemmelser gjelder:  «Arealer av 

betydning for landbruks-, reindrifts- og/eller viltinteresser.  Innenfor området kan spredt bolig-, ervervs- 

og fritidsbebyggelse samt fradeling tillates når dette ikke kommer i vesentlig konflikt med 

sektorinteressene. For utbygging som innebærer at det oppstår mer enn 3 boliger/fritidshus kreves 

bebyggelsesplan.» 

 

Omsøkte etablering av basestasjon vurderes som å inneha en vesentlig funksjon i form av økt sikkerhet 

for varsling ved ulykker og hendelser i området, noe som er en stor fordel ift. regulert bruk av området. 

Den ulempen som basestasjonen innebærer ift. virkning (visuelt) anses som lavere enn fordelen ved 

etableringen. 

 

Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-2 er 

oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. 

 

Oppsummering og konklusjon 

Omsøkte etablering av basestasjon godkjennes. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL     1 Kr.    556,- 

B5 Ansvarsretter, sentral godkjenning     2 Kr.    384,- 

D3 Dispensasjon fra arealformål     1 Kr.    957,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 1.897,- 

 

Faktura ettersendes til: Pro Invenia AS att:byggesak, Vestre Rosten 78, 7075 Trondheim.  
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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 vennlig hilsen 

 

 

           

Geir Fjellberg Kjell-Rune Marthinsen 

enhetsleder teknisk rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

TELIA NORGE AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO 

ONECO ELEKTRO AS Ole Deviks vei 6B 0666 OSLO 

 

 

 
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 

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 

Plan og naturutvalget 20/17 17.08.2017 
 

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.  

Bilde 1 
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Søknaden har vært på høring til Fylkesmannen i Troms, Samdiggi/Sametinget, Hjerttind 

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

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. 

-�123�-



 

 

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,  

 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Tone Sørensen erklærte seg habil i saka  – godkjent av utvalget. 

Det ble foretatt besiktigelse til eiendommen. 
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Utvalgsleder la fram følgende forslag: 

 

Saken utsettes i påvente at utvalgsleder går i dialogmøte med søker om annen egnet plassering.  

Dette gjøres i god tid slik at saken kommer opp i nytt PNU-møte den 5. juli 2017. 

 

Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Saken utsettes i påvente at utvalgsleder går i dialogmøte med søker om annen egnet plassering.  

Dette gjøres i god tid slik at saken kommer opp i nytt PNU-møte den 5. juli 2017. 

 

 

 

 

  

  

Erla Sverdrup Geir Fjelleberg 

rådmann enhetsleder teknisk 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: L12 

Saksmappe: 2016/536 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 30.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

43/59 - Reguleringsendring Furstrand hyttefelt - plandokumenter til høring 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 21/17 17.08.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Det ble i PNUs møte 22.09.2016 (sak 37/16) vedtatt at det skulle iverksettes prosess for å gjøre 

revidering av gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for Furstrand hyttefelt. Varsel om 

oppstart reguleringsendringer ble sendt til berørte sektormyndigheter og aktuelle grunneiere 

17.02.2017 med svarfrist 17.03.2017 for innspill til planarbeidet.  Disse innspillene er brukt som 

en del av grunnlaget for forslaget til nytt plankart med bestemmelser. 

Administrasjonens vurdering 

Det er kommet inn en rekke innspill i saken, og disse er sammenfattet og kommentert i 

planbeskrivelsen.  De fleste innspill og ønsker fra grunneiere går ut på økt grad av utnyttelse for 

tomtene i feltet.  Fra sektormyndighetene er det også gitt innspill til planen, og alle innspill er i 

forskjellig grad hensyntatt i forslaget til reviderte reguleringsbestemmelser. 

Det er fra administrasjonens side ønskelig å gjøre reguleringsendring i hyttefeltet slik at 

saksbehandling opp mot ønskede tiltak kan behandles etter oppdaterte bestemmelser.  Det vil 

gjøre at behandling av enkeltsaker blir enklere og mer entydig.   

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Forslag til reguleringsendring for Furstrand hyttefelt sendes på høring til 

sektormyndighetene.  Følgende dokumenter sendes: 

a) Planbeskrivelse for Furstrand hyttefelt, datert 30.06.2017 

b) Plankart Furstrand hyttefelt, datert 30.06.2017 

c) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering Furstrand hyttefelt, revidert 30.06.2017 

 

 

Utvalgsleders innstilling: 
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Terje Johansen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 

 

-�131�-



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: Q14 

Saksmappe: 2017/390 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 27.07.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Asfaltering kommunale veier 2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 22/17 17.08.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune har gjennom de siste årene gjennomfør sommervedlikehold og asfaltering av en 

rekke kommunale veier i tråd med 10-årig asfalteringsprogram vedtatt i PNU. 

 

I perioden 2010 – 2016 er bla. følgende veier/plasser asfaltert. 

 

Korgedalen, Brøstadbakkan, Dalgårdveien, Finnlandmoan induistriområde, Tverrveien, 

Elveveien, parkering/adkomst Dyrøymat, gang/sykkelvei  Dyrøymat-ambulansestasjon, 

Vei Kastnes boligfelt, Elveveien, Skogstad boligfelt/Espenes, Stormyra boligfelt,vei til Øvre 

Espenes, Rye Bjørkebakken, Skogbu boligfelt, utearealer Elvetun skole. 

 

I tillegg er det foretatt noe asfaltering utenom veitiltak som f.eks. gassanlegg yx-stasjonen, ved 

Dyrøymat og veier ved marinaen på Finnlandsnes.  

 

Følgende veier inngår i utlysningen/konkurransen for 2017 

 

1. Dyrøyhamn – Miklebostad 

2. Vinjeveien Dyrøya 

3. Finnefjellveien 

4. Moan boligfelt Brøstadbotn 

5. Vei til Langhamn 

6. Vei til Skogshamn 

 

Forøvrig gjenstår Fossmoveien, Ringveien, vei Skøvannet og Bettholmen. 

 

Administrasjonen har gjennomført anbudskonkurranse for vedlikehold og asfaltering av 6 veier 

for 2017 og som fremgår av oversikten ovenfor.   

 

Administrasjonens vurdering 

Utbedring og asfaltering av kommunens veier bør gjennomføres i prioritert rekkefølge der 

tilstand/behov, trafikkbelastning, kostnad/nytteeffekt legges til grunn.  Å legge fast 

dekke/asfaltdekke reduserer normalt det årlige vedlikeholdsbehovet over en periode på 8-12.  

Dette forutsetter at forarbeid som bla grøfting, utbedring av stikkrenner, utskifting av telefarlige 
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masser gjennomføres.  Grusveier har normalt årlig behov for vedlikehold i form av grøfting, 

fjerning av torvkanter, høvling og grusing. 

Det er i investeringsbudsjettet for 2017 avsatt 2 mill. kr. til utbedring/asfaltering. Tiltakene 

lånefinansieres. 

 

Vei til Miklebostad 

Rådmannen foreslår at Vei fra kryss Dyrøyhamn og til Miklebostad prioriteres asfaltert i 2017. 

Det er registrert økning i trafikken til/fra turistanlegget på Miklebostad. Det er dessuten et godt 

prinsipp å tilrettelegge for økt næringsvirksomhet i kommunen.  Fra Vinjekrysset og i 6-700 

meter lengde mot Miklebostad er underbygningen dårlig og veien går vanligvis i oppløsning her 

på våren. Videre er veibanen like sør for Dyrøyhamnkrysset svært nedkjørt.  Det er lønnsomt, 

forutsatt behov/trafikkbelastning,  å legge fast dekke på veier som ligger i utkant av kommunen 

fordi lang transportavstand øker vedlikeholdskostnadene for høvling/grusing som må 

gjennomføres årlig på grusveier. 

 

Vinjeveien 

Vinjeveien ble asfaltert for ca. 26-27 år siden. Tilstanden er likevel relativt bra og har ikke 

umiddelbart behov for asfaltering.  Det er årlig foretatt en del utbedring/vedlikehold  og bla 

etablert av nytt autovern i utsatt område. 

 

Finnefjellveien 

Tilstanden er relativt bra og veistrekningen består av både asfalt- og grusdekke. Det er årlig 

foretatt en del utbedringer, fjerning av torvkanter, grøfting, høvling og grusing. 

 

Vei Moan boligfelt Brøstadbotn 

Asfaltdekket er slitt og veien bør reasfalteres innen 1-2 år. 

 

Vei til Langhamn  

Asfaltdekket er slitt og veien bør reasfalteres. 

 

Vei til Skogshamn  

Mesteparten av veien fra kryss i Espejord og til Skogshamn er opprettholdt som grusvei. 

Veien har de siste årene blitt utbedret bla som følge av store flomskader, ved etablering av 

autovern og ny bru/kulvert over elva i Skogshamn. 

Administrasjonen anser at veien fra høyeste pkt. og ned til Skogshamn kan opprettholdes og 

vedlikeholdes som grusvei som følge av liten trafikkbelastning, stor stigning og øvrige tilstand. 

Fra kryss Espejord og til høyeste pkt. bør det gjennomføres forarbeid og legges fast dekke. 

I anbudskonkurransen er det innhentet pris på forarbeider og asfaltering av hele veilengden fra   

Kryss Espejord og til snuplass i Skogshamn. 

 

Øvrige veier 

 

Fossmoveien og Ringveien er i relativt bra stand, men disse bør reasfalteres innen 1-3 år. 

 

Vei til Bettholmen bør ha asfaltdekke fra kryss Espenes og til og med snuplass før Karonskogen. 

Bru over bekk ved snuplass, og snuplassen bør utbedres.  Veien fram til snuplassen trafikkeres, i 

tillegg til hytteiere, en del bla av skolebuss som snur på snuplassen og av aktivitet ved Mellem 

gård. Øvrige del av veien gjennom Karonskogen og til veiende på Bettholmen kan fortsatt 

opprettholdes som grusvei da dette har vist seg tilstrekkelig i forhold behov/trafikk. 

 

Skøvassveien er i relativt god forfatning, men bør utbedres og reasfalteres innen 3-5 år. 
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Den gjennomførte konkurransen for asfaltering av kommunale veier/plasser for 2017 har 

resultert i 4 innkomne tilbud hvorav ett av disse er avvist som følge av at tilbudet er mottatt etter 

anbudsfristens utløp. 

 
 

VEIER Nord Vei & Veidekke  Ottar Bergersen 

  Anlegg AS Industri AS & Sønner AS 

1 Dyrøyhamn - Miklebostad ( 2550 m)       

  Forarbeid og asfaltering 1 389 728,00 1 614 992,40 1 653 580,00 

  Utskifting av stikkrenner 230 000,00 247 250,00 222 020,00 

2 Vinjeveien Dyrøya (3 600 m)       

  Forarbeid og asfaltering 1 976 250,00 2 214 335,50 2 262 080,00 

  Utskifting av stikkrenner 218 280,00 234 600,00 223 620,00 

3 Finnefjellveien 1 040 100,00 1 233 914,40 1 273 870,00 

4 Moan boligfelt 670 500,00 804 114,30 860 400,00 

5 Vei til Langhamn 194 200,00 213 514,00 253 540,00 

6 Vei til Skogshamn       

  Forarbeider og asfaltering 926 450,00 1 140 497,90 1 178 800,00 

  Oppretting av autovern 37 450,00 40 250,00 47 542,00 

 
SUM 6 682 958,00 7 743 468,50 7 975 452,00 

     Alle priser er oppgitt ekskl. mva 

Tilbyder Lemminkainen AS er avvist fordi tilbud er mottatt etter tilbudsfristens utløp. 

 

De innkomne tilbudene gir et generelt kostnadsbilde for forarbeid og asfaltering av veier i Dyrøy 

kommune. Dette saksframlegget med kostnadsbildet utgjør noe av grunnlaget for å prioritere 

kommende års asfalteringsprogram. I tillegg vil befaring av vegnettet være nyttig for PNU når 

plan og budsjettering for kommende års vedlikehold skal vedtas. 

 

Rådmannen tilrår at tiltak 1, Vei Dyrøyhamn – Miklebostad, og tiltak 5, Vei til Langham 

gjennomføres i 2017.  Investeringsbudsjettet for asfaltering av veier i inneværende år  

2 mill. kr. og tiltak 1 og 5 er tilbudt utført for kr. 1 813 928,00 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Tilbyder Nord Vei & Anlegg AS antas som leverandør. 

 

2. Tiltak nr. 1, vei Dyrøyhamn -  Miklebostad og tiltak nr. 5 vei til Langhamn,  

gjennomføres i 2017 og det inngås kontrakt med Nord Vei & Anlegg AS for disse to 

tiltakene. 

 

3. PNU legger fram følgende prioritering for kommende års veivedlikehold. 

Utvalgsleders innstilling: 
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Terje Johansen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: N00 

Saksmappe: 2016/157 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 09.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til regional transportplan for Troms 

2018 - 2029 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 23/17 17.08.2017 

Formannskapet   
 

Vedlegg 

1 Høring og offentlig ettersyn av forslag til til regional transportplan for Troms 2018-2029 

2 Regional Transportplan for Troms 2018-2029 

 

Saksopplysninger 

Fylkesrådet har i møte 6.juni vedtatt at forslag til regional transportplan sendes på høring i 

perioden 7. juni – 4. sept. 2017.08.09 

 

Fylkesrådet ber med det om uttalelse til innholdet i planen og spesielt de foreslåtte 

investeringsstrategier. 

 

Planforslaget er et overordnet strategisk dokument og mål og strategier fra regional transportplan 

følges opp i handlingsplaner. 

 

Høringsfristen er 4.sept 2017 

 

Etter fristens utløp vil alle høringsuttalelser gjennomgås og innarbeides etter nærmere vurdering. 

Det tas sikte på å vedta planen i fylkestinget i oktober 2017. 

 

Administrasjonens vurdering 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
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Terje Johansen  

utvalgsleder  
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