
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 06.09.2017 

Tidspunkt: 10:00 

 

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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PS 26/17 43/7 - Behandling av søknad om dispensasjon fra formål 
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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 
 

 
Odd Ivar Lorentsen 

Rossmollgata 34 

9601  Hammerfest 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2017/310 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.: 485 00 826 34/35 18.08.2017 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2017/310 

 

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 - 34/35, Garasje 

 

Delegasjonssak: Tiltakshaver Odd Ivar Lorentsen 

 

 

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

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

 

I etterkant av fristen for nabomerknader er det innkommet opplysninger fra hjemmelshaver av 

naboeiendommen 35/9 hvor det påpekes at eiendomsregisteret (Matrikkelen) ikke samsvarer med 

skylddelingsforretningen for eiendommen 35/34. Søker for tiltaket har bekreftet at omsøkte tiltak ikke vil 

komme i konflikt med eiendomsgrensen som er beskrevet i skylddelingsforretningen. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

 Før brukstillatelse kan gis må anmodning om feilretting av Matrikkelen være levert. 

 

 

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 

Odd Ivar Lorentsen     L SØK/PRO/UTF/1/hele tiltaket 

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

Søknaden 

Søknaden omfatter nybygg av garasje med bebygd areal 49,4 m².  I tillegg søkes det om riving av 

eksisterende garasje på eiendommen. Søknaden omfatter dermed to tiltak. 

 

Saksgang/historikk 

Søknaden ble registrert mottatt 01.06.17. Siden saken omfattes av dispensasjonsbehandling ble den 

forberedt og sendt på høring til sektormyndighetene 13.07.17.  

 

Naboforhold og andres kommentarer 

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

merknader er registrert i saken. 

 

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3, og det er 

registrert merknader fra Edith Hals, hjemmelshaver av gnr/bnr 35/9.  Merknaden går ut på at 

eiendomsgrensene for 35/34 som er registrert i Matrikkelen ikke samsvarer med skylddelingsforretningen 

for eiendommen.   

Søker bekrefter at omsøkte tiltak ikke kommer i konflikt med eiendomsgrensen. 

 

Uttalelse fra andre myndigheter 

Ingen merknader. 

 

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 

Godkjennes ihht søknad. Dersom tiltaket plasseres nærmere enn 4 meter fra naboeiendom kreves det 

skriftlig samtykke fra hjemmelshaver om slik plassering. 
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Sikkerhet mot fare 

Ingen fare registrert. 

 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ingen arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder berøres av søknaden. 

 

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. 

 

Søknaden omfatter bygging av ny garasje på eiendom som allerede er bebygd. Det vurderes dithen at 

tiltaket ikke har noen vesentlig negativ betydning for bestemmelsene arealplanen.  

 

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. Før det gis ferdigattest for ny garasje skal den gamle garasjen være revet og 

bygningsavfall levert på godkjent deponi. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL (ny garasje og riving 

gammel garasje) 

    2 Kr.    958,- 

B5 Personlig ansvarsrett     1 Kr.    669,- 

D3 Dispensasjon reguleringsplan     1 Kr.    957,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 2.584,- 

  

Purregebyr 

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

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

med morarenteloven fra forfallsdato.  

 

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

 

 

           

Geir Fjellberg Kjell-Rune Marthinsen 

enhetsleder teknisk rådgiver teknisk 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

Orientering om klageadgang 
 

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

 

Klagefrist 

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

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

Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 

 

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

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

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

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

 

Klagens innhold og form 

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

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

andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 

 

Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 

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

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

 

Innsyn i saksdokumentene 

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

saken. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

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

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 

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

 
«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

«REF» 2017/157 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:   06.07.2017 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2017/157 

 

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 som kan forestås av tiltakshaver - Etablering av nettstasjon på 

gnr/bnr 26/4 

 

Delegasjonssak: Tiltakshaver Troms Kraft Nett AS / Nordlaks Oppdrett AS 

 

 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om tillatelse til tiltak for etablering av nettstasjon med tegninger, 

kart og beskrivelser mottatt 21.03.2016 med supplerende kart av 12.05.2017, 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). 

 

Det er ikke varslet om tiltaket til nærmeste nabo/hjemmelshaver. Hjemmelshaver får derfor varsel 

om tiltaket gjennom kopi av dette brev.  Det gjøres oppmerksom på at klagefristene gjelder fra 

nabo mottar dette brevet.  

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

 Adkomst til nettstasjonen skal være sikret gjennom tinglyst erklæring. Det samme gjelder for 

etablering av kabel ut i sjøen. 

 Nødvendig merking og sikring av kabel ut i sjø er Nordlaks Oppdrett AS sitt ansvar. 

 

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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Saksgang/historikk 

Nettstasjonen søkes etablert for å forsyne Nordlaks Oppdrett AS sitt anlegg. Fra nettstasjonen skal det 

etter søknaden etableres kabel ut i sjøen. Området i sjø er regulert til akvakulturformål.  

 

Naboforhold og andres kommentarer 

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

varsles derfor om tiltaket gjennom dette brev, og bestemmelsene om klagefrist og –mulighet ihht. plan- 

og bygningsloven og forvaltningsloven følges. 

 

Plangrunnlag 

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

 

Veg og atkomst  

Via eiendommen 25/3. Det forutsettes tinglyst erklæring slik at nettstasjonen er tilgjengelig for 

vedlikehold og ettersyn. 

 

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 

Ihht søknad. 

 

Sikkerhet mot fare 

Ingen registrert. 

 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Det er ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller truede arter. 

 

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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Tiltakets plassering er også innenfor 100-metersbeltet mot sjø, og krever derfor også dispensasjon fra 

bestemmelsene i pbl § 1-8. 

 

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

dispensasjon innvilges. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL, nettstasjon     1 Kr.    479,- 

D4.1 Dispensasjon fra pbl § 1-8     1 Kr.    870,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 1.349,- 

  

Gebyr sendes tiltakshaver Nordlaks Oppdrett AS, postboks 224, 8455 Stokmarknes. 

 

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: 

Bjørg Nyseth Conrad Holmboes Veg 60 9011 Tromsø 

Marion Nyseth Manetvegen 37 9100 Kvaløysletta 

Vera Aspeslett Tangveien 21 8520 Ankenes 

 

 

 
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 
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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:  

Saksmappe: 2017/132 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 28.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

43/7 - Behandling av søknad om dispensasjon fra formål LNF og deling av 

grunneiendom til fritidsformål 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 26/17 06.09.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Bård Tore Christiansen søker om fradeling av 1008 m
2
 fra eiendommen gnr/bnr 43/7 i Dyrøy 

kommune. Eiedommen er kommuneplanens arealdel 

regulert til LNF. 

Bakgrunnen for delingen er å fradele eiendommens 

hytte med tanke på salg.  

Driftsenheten gnr/bnr 43/7 består av gnr/bnr 43/7, 71 

og 72 og er på 1072 daa. Av dette er 22 daa fulldyrka 

jord 5 daa innmarksbeite og 626 daa produktiv skog. 

Det omsøkte arealet ligger en knapp kilometer sørøst 

for eiendommens bolighus og fra Fylkesvei 211. Det 

omsøkte arealet er i AR5 klassifisert som uproduktiv 

skog.  

Avkjørsel:  
Den omsøkte hyttetomten vil benytte seg av eksisterende avkjøring fra Espenesveien med rett til 

parkering nede på gården (se vedlagt skisse fra søker). Denne avkjøringen får endret bruk. 

Statens veivesen har avgitt høringssvar og har ingen merknader til tiltaket ut over at det dersom 

det blir fattet vedtak om deling må innvilges utvidet bruk av avkjørsel til fritidsboligen. Dette er 

det Statens Vegvesen som gjør.  

Reindrift:  

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

flytting/samling. Kommunen er imidlertid kjent med at reindriften de siste årene har hatt et hegn 

i området i det siste. Dette har vært brukt som et forebyggende tiltak mot rovviltet i forbindelse 

med kalvingen de siste årene. Det omsøkte arealet er ligger ifølge reindriftskartet område for 

vårbeite, høstvinterbeite og vinterbeite. Det er ikke avgitt høringssvar fra reindriften. 

Miljø:  

Den omsøkte tomta er slik den foreligger i dag er ikke tilknyttet kommunal eller privat 

vannforsyning og avløpsanlegg. 

Figur 1 
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Kulturminner: 

I følge oppslag i kulturminnesøk 

(www.kulturminnesok.no ) er det ikke 

registrert noen kulturminner på omsøkte 

areal. Nærmeste registrering er en 

gammetuft og et skyteskjul henholdsvis 900 

m  og 1200 m sørøst for omsøkte tiltak (se 

fig 2). Fylkeskommunens 

kulturminneforvaltning har avgitt hringssvar 

og har ingen merknader til saken. Samtinget 

skriver i sitt høringssvar at: «Innenfor det 

omsøkt fradelte arealet kan det være 

automatisk fredede samiske kulturminner. Vi 

forstår imidlertid søknaden slik at det ikke er planlagt inngrep i marka, og dermed ikke vil 

komme i konflikt med eventuelle kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader 

til saken.» 

Sametinget peker videre i sitt brev på funn av kulturminner skal varsles. 

 

Kulturlandskap: 

Omsøkte tiltak ligger i et område som i dag er i aktiv bruk til beite for bufe og rein. Det er 

bygget en del veier inn i området og det ligger en del hytter i området. Omsøkte tiltak, med 

fradeling av eksisterende hytte, vil i seg selv påvirke kulturlandskapet minimalt 

Landbruk: 

Området er regulert til LNF i kommuneplanens arealdel og eiendommen kan benyttes til 

landbruk. Søknaden skal derfor behandles etter jordloven. Omsøkte areal er i AR5 registrert som 

uproduktiv skog og arealet er heller ikke registrert som dyrkbar jord. Søker skriver i som 

begrunnelse for dispensasjonen at han ønsker å selge hytte og for å kunne gjennomføre det er 

han avhengig av dispensasjon for å få utgått tomt på ca 1000 m
2
. Med tanke på vern av 

arealressursene på eiendommen er det ugunstig å fradele omsøkte areal med påstående hytte. 

Dette med bakgrunn i at begrepet ” arealressurser” omfatter ulike ressurser enten de består av 

jord, skog, bygninger eller retter. Begrepet omfatter også ressurser som kan komme til nytte i 

forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme eller annen 

tilleggsnæring. Det skal videre legges vekt på om delinga fører til en driftsmessig god løsning. 

At bygningsmassen og driftsapparatet kan utnyttes på en god måte. Vanligvis vil oppbygging av 

en enhet mot større bruk føre til reduksjon i driftskostnadene. I dette tilfellet foreligger det ikke 

noen rasjonalisering i delingen. Den muligheten eier i dag har til å benytte hytten som en ressurs 

for eiendommen vil også falle bort 

Etter ei samla vurdering mener Rådmannen i dette tilfellet at tillatelse til deling vanskelig kan 

gis.  

Naturmangfoldloven: 

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

naturmangfoldet. Fradelingen av eiendommens hytte vil trolig 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: 

Tiltaket ligger over marin grense. 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 forvitringsmateriale, ikke inndelt etter mektighet.  

Figur 2 
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Oppsummering 

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

dispenseres fra formål i Arealplanen for fradelingen av tomt med påstående hytte. 

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

tilsidesatt. Videre at fordelene ved dispensasjonen ikke er klart større enn ulempen. 

Med nåværende informasjon kan omsøkte deling vanskelig la seg gjennomføre.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om fradeling av 1,08 daa med påstående 

hytte til fritidsbruk  

 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om dispensasjon fra formål for fradeling av 1,08 daa med påstående hytte til fritidsbruk 

gnr/bnr 43/7 avslås. Vedtaket er hjemlet i pbl §§ 1-6, 11-6 og 19-2. 

 

 

 

  

  

Erla Sverdrup  

rådmann  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 25/2 

Saksmappe: 2016/731 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 30.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

23/2 - Behandling av Fylkesmannens klage på dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for deling av eiendom til fritidsbruk 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 27/17 06.09.2017 
 

Vedlegg 

1 23/2 Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved deling 

2 Mail fra Rune Anfinnesen 

3 Punktliste Argumenter 

4 Tilsvar til fylkesmannen 

 

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. 

Fylkesmannen har uttalt seg negativt til saken og Fylkeskommunen har varslet behov for 

befaring av arealet. 
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Rådmannen la i PNU-møte den 31.05.2017 fram følgende 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». Det ble i PNU 

møtet PNU fattet følgende vedtak:  

«Jordloven: Med hjemmel i jordloven §§1, 9 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 0,5 daa fra 

eiendommen gnr /bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsformål  

Plan og bygningsloven:  

Det innvilges fradeling av 0,5 daa fra eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsformål  

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, 20-1 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.  

Vedtaket er betinget av at tiltaket godkjennes av kulturminneforvaltningen.» 

 

Fylkesmannen påklager kommunens vedtak i brev datert 23.06.2017. Dette brevet er vedlagt 

denne saken. 

 

Rune Annfinsen (Erverver av omsøkte areal) har skrevet et tilsvar til Fylkesmannens klage i mail 

datert 23.08.2017. Denne ligger vedlagt. 

 

Fylkeskommunen, som ikke er varslet om Fylkesmannens klage, har varslet befaring av omsøkte 

areal. Også dette dokumentet ligger vedlagt. 

 

Administrasjonens vurdering 

Administrasjonen har gått gjennom innkomne dokumenter. Ut over at vedtaket påklages er det 

slik administrasjonen ser det ikke kommet inn nye vesentlige momenter i saken som tilsier at 

søknaden burde innvilges.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fylkesmannens klage tas til følge. 

Søknad om dispensasjon avslås.  

 

 

 

  

  

 Erla Sverdrup 

 rådmann 
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Fra: Rune Anfinsen (rune.anfinsen@icloud.com)
Sendt: 23.08.2017 09:31:52
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Tilsvar til klage fra Fylkesmannen i Troms, fradelingsak 25/2. Sak 2916/731
Vedlegg: Punktliste Argumenter.pdf;Tilsvar til fylkesmannen.pdf;ATT00001.txt

Hei.

Att: Ragnvald Tollefsen

Sender herved over et tilsvar til klagen fra Fylkesmannen angående Sak 2916/731.

Legger også ved en punktliste jeg håper saksbehandler kan hente argumenter fra når endelig vedtak fra Dyrøy kommune 
lages.

Page 1 of 1
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Argumenter	for	å	godkjenne	å	gå	ut	hyttetomt	på	gnr/bnr	25/2	i	Stikkordsform.	
	

• Kommunen	har	selvråderett	å	bør	ta	selvstendige	beslutninger	når	kommunens	
politikkere	mener	saken	skal	godkjennes.	

• Søker	har	sterk	tilknytning	til	stedet.	Hans	forfedre	har	bebodd	eiendommen	i	
generasjoner	

• Det	er	allerede	opparbeider	vei	til	eiendommen.	Veirett	vil	tinglyses	
• Den	visuelle	kildeverdien	vil	bli	langt	langt	høyere	enn	i	dag.	Dette	vil	forskjønne	hele	

området.	Man	vil	få	en	følelse	av	det	opprinnelige	gårdstun	og	kulturlandskapet	
holdes	således	i	hevd.		

• Det	finnes	ikke	andre	egnede	tomter	tilgjengelig	for	søker.	
• Eiendommen	består	av	udyrket	mark	ikke	i	bruk	eller	egnet	for	landbruk.	
• Søker	har	i	15	år	hatt	campingvogn	på	denne	tomten	og	stedet	er	brukt	til	ferie	og	

rekreasjonssted.	Derfor	er	vi	særlig	godt	kjent	med	eiendommen.	Det	er	ingen	
konflikter	med	landbruket	nå	eller	fremover.	

• Vi	ønsker	å	bygge	her	sammen	med	vår	familie.	Ingen	av	oss	ønsker	at	den	eventuelle	
nye	eiendommen	skal	kunne	omsettes	til	andre	utenforstående.	Reidar	Nilsen	har	
derfor	forkjøpsrett	og	styring	over	eventuell	omsetning.	Dette	dokumentet	tinglyses.	

• Saken	bør	godkjennes	ut	fra	et	folkehelseperpektiv.	
• Saken	var	grundig	utredet	og	godkjent	av	Dyrøy	kommune,	Troms	fylkeskommune	og	

Fylkesmannen	i	2005.	Noen	som	må	kunne	sies	å	være	kort	tid	siden.	Vi	mener	at	vi	
har	krav	på	å	bli	behandlet	rettferdig	og	likt.	Dersom	myndighetene	denne	gangen	
avslår	saken	er	det	ikke	likhet	for	loven.	
	

	
	
Disse	argumentene	bør	implementeres	i	det	endelig	vedtaket.	
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Rune	Anfinsen	
Dukveien	5	
9105		TROMSØ	
For	Reidar	Nilsen	
	
	
Dyrøy	kommune	
Dyrøytunet	1	
9311		BRØSTADBOTN		 	 	 	 	 	 16/8	2017	
	
	
	
Tilsvar	til	klage	fra	Fylkesmannen	i	Troms,	fradelingsak	25/2.	Sak	2916/731	
	
Plan	og	naturutvalget	vedtok	31/5	2017	å	innvilge	fradeling	av	tomt	på	eiendommen	25/2	på	
Mikkelbostad.	I	går	ble	jeg	oppmerksom	på	at	Fylkesmannen	har	klaget	på	vedtaket	og	jeg	
ønsker	derfor	å	gi	tilsvar	på	deres	klage	av	23	juni	2017.	
	
Fylkesmannen	mener	at	å	opprette	fritidsbebyggelse	kan	føre	til	drifts-	og	miljømessige	
ulemper	for	framtidig	landbruk.	Vi	mener	dette	er	feil.	Den	aktuelle	muren	ligger	ca	15	
meter	fra	tidligere	oppført	hytte,	som	står	der	i	dag.	Vi	mener	argumentet	om	landbruk	på	
dette	arealet	dermed	faller	bort,	fordi	det	allerede	er	åpnet	for	hyttebygging	på	dette	areal.	I	
praksis	ligger	den	omsøkte	muren	mellom	to	andre	fritidsboliger	i	eiendom	gnr/bnr	25/2	
periferi.	Slik	vi	ser	det,	uavhengig	av	slektskap	vil	det	være	åpenbare	fordeler	med	å	samle	
eiendommens	fritidsbebyggelse	på	et	sted.	Tomtens	topologi	er	ikke	egnet	for	jordbruk	selv	
om	dette	fremkommer	av	kart.	Dette	skyldes	at	det	fra	tidligere	har	stått	opptil	flere	hus	i	
aktuelle	utkant	av	eiendom	gnr/bnr	25/2.	Med	bakgrunn	i	dette	ønsket	Fylkeskommunen	å	
undersøke	grunnen	ytterligere	før	eventuell	byggetillatelse	ble	gitt.	Vi	oppfordrer	derfor	til	
selvsyn	av	aktuelle	eiendom.	Hvor	det	da	ville	blitt	klart	at	dette	ikke	er	mark	som	kan	regnes	
som	dyrkbar	uten	omfattende	arbeidsinnsats.	Noe	som	igjen	ville	vært	fullstendig	unaturlig	
med	tanke	på	fritidsboligene	som	allerede	er	oppført	her.	I	dette	området	ligger	næringsliv,	
fastboende	med	og	uten	tilknytning	til	landbruk,	fritidshus	og	landbruk	ved	siden	av	
hverandre.	Det	er	ingen	konflikter	mellom	disse	interessene.	Tvert	i	mot	har	alle	interesse	i	
at	landbruket	opprettholdes	eller	gjerne	utvides	med	buskap	eller	annet.	Dette	fører	til	at	
kulturlandskapet	og	terrenget	holdes	i	hevd.	En	av	grunnen	til	at	vi	ønsker	å	bygge	hytte	her	
er	jo	nettopp	den	visuelle	kildeverdien	som	er	skapt	og	skapes	av	landbruket	år	etter	år.	Som	
dere	skjønner	er	det	ingen	konflikter	mellom	fritidsinteresser	og	landbruket	her.		
	
	
Det	hevdes	at	det	bør	finnes	alternative	plasseringer	av	hyttetomt	på	en	av	de	15	teigene	
som	eiendommen	omfatter.	Av	de	15	andre	teigene	som	nevnes	så	utgjør	majoriteten	av	
disse	svært	bratt	terreng	(se	høydekurver	i	vedlagt	terreng).	Terrenget	er	så	bratt	at	det	ikke	
er	egnet	å	bevege	seg	i	og	således	ikke	mulig	å	benytte	til	beboelse.	Det	ville	aldri	kunne	blitt	
godkjent	i	et	risiko	og	sårbarhetsperspektiv.	Andre	deler	av	det	nevnte	arealet	vil	igjen	ikke	
kunne	godkjennes	av	Fylkeskommunen	da	dette	arealet	ligger	langs	den	historiske	veien	ut	
mot	Hagenes,	hvor	både	veien	og	kulturminner	som	finnes	på	Hegenes	(krigsminner,	
vikingetufter,	jernalder	tufter	mm)	har	lokal	og	nasjonal	interesse.	Store	deler	av	det	arealet	
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Fylkesmannen	nevner	er	således	uegnet	for	hyttebygging.	Vi	kan	ikke	forstå	hvordan	
opparbeidelse	av	vei	og	infrastruktur	til	et	ny	og	urørt	del	av	eiendommen	(over	
eiendommen)	skal	være	mer	landbruksvennlig	enn	å	konsentrere	fritidsbebyggelsen	på	et	
mindre	og	allerede	opparbeidet	areal	helt	i	ytterst	på	omsøkte	eiendom.	
Det	finnes	ingen	andre	tilgjengelige	tomter	for	Rune	Anfinsen.	Det	er	kort	og	godt	slik	at	det	
er	denne	eller	ingen	tomt.	
																																																																																																																																									
	

	
	
Det	hevdes	at	parsellen	vil	være	fritt	omsettelig	og	angivelig	skal	kunne	overdras	til	personer	
uten	tilknytting	til	landbruksdrift.	
Eiendommen	er	frasøkt	fra	gnr/bnr	25/2	som	er	en	landbrukseiendom.	Eier	Reidar	Nilsen	
stiller	som	vilkår	at	eiendommen	ikke	skal	omsettes	til	tredje	person	uten	hans	
godkjennelse.	Han	har	også	forkjøpsrett	til	eiendommen	ved	omsetting.	Dermed	har	
opprinnelig	eier	full	kontroll	på	eiendommen	og	sitter	med	siste	ord	i	en	slik	situasjon.	En	slik	
avtale	vil	bli	tinglyst	mellom	partene.	
	
	
Når	saken	ble	sendt	på	høring	fra	Dyrøy	kommune	til	Troms	fylke	og	Fylkesmannen	
inneholder	den	en	stor	feil	i	saksutredningen.	Det	hevdes	at	kommunen	er	i	mot	å	gi	
dispensasjon.	Det	skrives	blant	annet:	”Tiltaket	har	i	hovedsak	personlige	interesser	og	det	
foreligger	i	minimal	grad	samfunnsinteresse	som	taler	for	tiltaket”.	Og	det	oppsummeres	
med:	”Med	det	rommet	som	PBL	§	19-2	Dispensasjonsvedtaket	gir	kan	søknaden	slik	
kommunen	ser	der	ikke	innvilges”		
Dette	er	ikke	riktig.	Kommunen	mener	ikke	dette!	En	saksbehandler	i	kommunen	mener	
dette.	Fylkesmannen	og	Troms	Fylkeskommune	vil	aldri	i	verden	gå	inn	for	noe	dersom	de	
får	inntrykk	av	at	kommune	ikke	vil	ha	det.	Klagen	Fylkesmannen	har	sendt	anvender	loven	
akkurat	slik	saksbehandleren	har	gjort.	Fylkesmannen	og	Troms	Fylkeskommune	er	villedet	
til	å	tro	at	dette	er	meningen	til	Dyrøy	kommune.	Dyrøy	kommunes	mening	i	denne	saken	er	
det	som	ble	vedtatt	i	Plan-	og	naturutvalget.	Jeg	reagerer	svært	sterkt	på	dette.	
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Fjørmuren	sett	fra	oversiden.	Her	ser	man	tydelig	at	området	på	ca	500	kvadrat	ikke	egner	
seg	til	landbruk.	
	

	
Bildet	er	tatt	fra	NV	del	av	tomten	som	tenkes	utgått.	Dette	er	den	gamle	snuplassen	for	den	
gamle	veien	til	Mikkelbostad.	Den	gamle	låvebroen	sees	fremme	til	venstre.	
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Bildet	er	tatt	nedfor	tiltenkte	tomt	(Øst).	Her	vises	tydelig	nærheten	til	eksisterende	hytte	
gnr/bnr	25/28	
	

	
På	dette	bildet	vises	det	godt	hvor	samlet	ny	hyttebebyggelse	eventuelt	blir.	
	
	

-�40�-



	
Som	partene	er	kjent	med	var	saken	grundig	utredet	og	godkjent	av	Dyrøy	kommune,	
Troms	fylkeskommune	og	Fylkesmannen	i	2005.	Denne	søknad	er	eksakt	lik	som	den	gang.	
Samme	tomteareal,	samme	formål	og	samme	bygg.	Jeg	vil	derfor	fremheve	at	vi	naturlig	
nok	hadde	stor	tro	på	at	saken	ville	bli	godkjent.	Som	samfunnsborger	har	man	krav	på	å	
bli	behandlet	likt.	Det	var	derfor	svært	overraskende	at	Fylkesmannen,	som	ikke	hadde	
innvendinger	til	saken	i	2005,	vurderer	dette	annerledes	i	2017.		
	
Hva	har	endret	seg	siden	den	gang?	Ber	Fylkesmannen	svare	på	dette!	
	
Fylkesmannen	sier	Dyrøy	kommune	ikke	har	vurdert	de	kumulative	vilkår	i	pbl.	§	19-2	
annet	ledd	på	en	tilfredsstillende	måte.		
Jeg	ber	Dyrøy	kommune	å	vurdere	dette	skikkelig	og	tilfredsstillende	for	Fylkesmannen!		
	
Om	noe	av	det	overstående	kan	være	til	hjelp	må	dere	gjerne	bruke	dette	i	
argumentasjonen	mot	fylkesmannen.		
	
Som	kommunen	har	sett	med	selvsyn	på	befaring	vil	denne	tomten	ikke	påvirke	
landbruket	i	noen	grad.	
	
	Jeg	oppfordrer	kommunen	til	å	bruke	selvråderetten	i	denne	saken!	
	
	
Med	vennlig	hilsen	
Rune	Anfinsen	for	Reidar	Nilsen	
Dukveien	5	
9105	Kvaløya	
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