
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 18.10.2017 

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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arealdel for deling av eiendom til fritidsbruk 

 2016/731 
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 2016/731 

RS 52/17 N-F-16 Europharma AS 964 873 755 - 
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regnbuørret til forsøks- og forskningsformål 

 2017/457 

RS 53/17 Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 

gnr/bnr 14/45 og 13/10 

 2017/417 

RS 54/17 18/2 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett 
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RS 55/17 20/21 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - 

bruksendring 

 2017/432 

RS 56/17 1/7 - Svar på søknad om septikløsning for 1/7 i Dyrøy 
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 2017/497 

PS 30/17 Gebyrregulativ etter Matrikkellova for 2018  2017/507 

PS 31/17 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2018  2017/506 

PS 32/17 20/2 - Behandling av klage på kommunens avgjørelse om 

å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 
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 2016/517 

PS 33/17 1/16 - Behandling av klage på bygningsmyndighetens 

vedtak - tiltak på 1/16-1/11 i Dyrøy 

 2013/375 

 

 

 

 

ordfører/utvalgsleder 

 

-�2�-



-�3�-

PS�28/17�Godkjenning�av�protokoll�forrige�møte



-�4�-

PS�29/17�Referatsaker



-�5�-



-�6�-



-�7�-



-�8�-



-�9�-



-�10�-



-�11�-



-�12�-



-�13�-



-�14�-



-�15�-



-�16�-



-�17�-



-�18�-



-�19�-



-�20�-



-�21�-



-�22�-



-�23�-



-�24�-



-�25�-



-�26�-



-�27�-



-�28�-



-�29�-



-�30�-



-�31�-



-�32�-



-�33�-



-�34�-



-�35�-



-�36�-



-�37�-



-�38�-



-�39�-



-�40�-



-�41�-



-�42�-



-�43�-



-�44�-



-�45�-



-�46�-



-�47�-



-�48�-



 

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 

 

 

Tim Olufsen 

Brøstadveien 172 

9311  Brøstadbotn 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2017/417 Ragnvald Tollefsen, tlf.: 479 76 127  06.09.2017 

 

Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr/bnr 14/45 og 

13/10 

 

Saksopplysninger: 

Tim Olufsen søker om konsesjon for å kunne erverve eiendommen gnr/bnr 14/45 og 13/10 i 

Dyrøy kommune. I søknaden er det opplyst at han vil bosette seg på eiendommen innen 1 år og 

selv bebo den i minst 5 år. 

 

Eiendommen er ut fra Gårdskart på 682 daa. Av dette er det 15 daa fulldyrka jord, 6 daa 

overflatedyrka jord og 180 daa produktiv skog på eiendommen.  

 

Det er i søknaden opplyst at det er to bygg på eiendommen. Men det går fram av kartet (flyfoto 

fra 2011) at det er fire bygg på eiendommen. Bolighuset har en grunnflate på 55 m
2 

og er i to 

etasjer. Byggeår er 1952. Eiendommen har et uthus på 30 m
2
 bygget i 1991. Begge byggene 

oppgis å være i dårlig teknisk tilstand. De andre to byggene som vises på flyfoto er et naust samt 

en garasje på oversiden av veien.  

 

Eiendommen har adresse Brøstadveien 685 og har adkomst fra Brøstadveien. 

 

Kjøpesummen er avtalt å være kr 1 500 000,-. 

 

Eiendommen er i dag ikke bebodd men brukes til fritid. Jorden er ikke leid ut. Søker opplyser at 

han ønsker å bosette seg på eiendommen og drive den. Han skriver videre at jorder som er 

brukbare vil bli leiet ut. Skog som er salgbar vil bli solgt. 

 

Vurderinger: 

Eiendommen er å regne som en landbrukseiendom. Konsesjonsloven setter i § 9 opp 4 punkter 

over forhold for landbrukseiendommer. 

 

1: Om erververens formål vil ivareta hensynet til bosetting i området.  

Erververs formål er flytte til eiendommen og bebo den. Hensynet til bosetting i området er 

dermed ivaretatt. Dette tillegges stor vekt. 
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2: Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning:  

Antallet hjemmelshavere på eiendommen blir uendret. Det er også positivt at så lenge søker ikke 

selv ønsker å drive den dyrka jorda vil han leie den ut  

 

3: Om erververen anses skikket til å drive eiendommen:  

Søker opplyser at han har eid landbrukseiendom siden 2000  

 

4: Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet: 

Det at søker selv ønsker å bo på eiendommen øker sannsynligheten for at eiendommens resurser 

ivaretas i ett langsiktig perspektiv. Ut fra søknaden er det heller ikke grunn til å anta at søker vil 

bruke eiendommen på en måte som bidrar til å redusere kulturlandskapsverdiene. 

 

Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom (§ 9a) 

Siden denne eiendommen er bebygd og har under 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord skal 

det ikke gjøres priskontroll. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, innvilges Tim Olufsen konsesjon for erverv av 

eiendommen gnr/bnr 14/45 og 13/10 i Dyrøy kommune. 

Med hjemmel i Konsesjonslovens § 11 stilles som vilkår for konsesjonen at søker vil bosette seg 

på eiendommen innen 1 år og selv bebo den i minst 5 år. 

 

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 

 

 

 

Ragnvald Tollefsen 

fagleder landbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-�50�-



 

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 

 

 

Karstein Kastnes 

Faksfjordveien 55 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2016/502 Ragnvald Tollefsen, tlf.: 479 76 127  19.09.2017 

 

18/2 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

 

Saksopplysninger: 

Karstein Kastnes søker om fradeling av tun, naust og hytte fra eiendommen 18/2 i Dyrøy 

kommune. Bakgrunnen for delingen er at den resterende delen av eiendommen 18/2 skal selges 

som tilleggsareal til nabobruk i drift. Søknaden har vært på høring til Fylkesmannen i Troms, 

Samediggi / Sametinget, Hjerttind reinbeitedistrikt og Troms Fylkeskommune  

 

Eiendommen gnr/bnr 18/2, er på 32,7 daa. Av dette er 22 daa fulldyrka jord og 4 daa 

innmarksbeite. Driftsenheten har i tillegg en utmarksparsell på gnr/bnr 16/9. Den er på 60 daa 

(59 daa uproduktiv skog og 1 daa annet areal) og er registrert som ikke dyrkbar i kart (FKB-

dyrkbar jord). Det omsøkte arealet ligger på nedsiden av Fylkesvei 211 med adresse 

Faksfjordveien 55. Hytten har adresse Kjerkenesveien 10. Videre eier K. Kastnes eiendommen 

gnr/bnr 18/14. Denne har stått koblet opp mot 18/1 som en eiendom med uavklarte forhold. Dette 

forholdet er nå ryddet opp i. 

Vurderinger: 

Avkjørsel:  
De omsøkte delingene vil benytte seg av eksisterende avkjøring fra Kjerkenesveien over gnr/bnr 

18/1 for hytten. Videre vil tunet som søkes fradelt bruke eksisterende avkjøring fra Fylkesvei 

211 og over 18/2. Den sammen avkjørselen vil også brukes av 18/2. Veirett over de berørte 

eiendommene må avklares og tinglyses sammen med en eventuell deling. Statens vegvesen har 

avgitt høringssvar til saken og har i utgangspunktet ingen innvendinger til at det blir gitt 

dispensasjoner fra formål i arealplan og tiltak i 100 - metersbelte til fradeling av hyttetomt, 

nausttomt og gårdstuntomt. 

 

Reindrift:  

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

eller flytting/samling. Det er ikke avgitt uttalelse om reindrift fra høringspartene. 
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Miljø:  

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

ikke avgitt uttalelse om miljø fra høringspartene. 

Kulturminner og Kulturlandskap: 

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

kulturminner på omsøkte areal. Ca. 300 m sør-sørøst for omsøkte tiltak, på gnr/bnr 18/1, er det 

registrert en gårdshaug fra middelalderen. Ca. 300 m i Nord-Nordøstlig retning, på gnr/bnr 17/9, 

er det registret en steinalderboplass og ca. 350 m Nord-Nordvest for tiltaket, på gnr/bnr 17/26, er 

det registrert ei gravrøys fra jernalder. 

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

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

Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen merknader til saken. 

Landbruk: 

Arealet er regulert til landbruk. Å fradele bygningsmassen fra det dyrka arealet med tanke på 

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

dyrka jorda selges til gårdsbruk i drift, som i dag leier omsøkte areal og hvor det nettopp har vært 

gjennomført et generasjonsskifte, vil være positivt med tanke på vern av jordressursene og det vil 

gi en driftsmessig god løsning. Søker ønsker å beholde utmarksteigen gnr/bnr 16/9 etter 

delingen. Denne teigen er på 60 daa og består i sin helhet av et areal som er registret som 

uproduktiv skog. Landbruksmyndigheten mener derfor at denne eiendommen i liten grad utgjør 

en resurs av betydning for landbruket sett opp mot fordelen av at et gårdsbruk blir styrket ved 

salget av den dyrka jorda på driftsenheten. Etter jordlova vil derfor tillatelse til deling kunne gis.  

Naturmangfoldloven: 

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

naturmangfoldet. I denne saken vil tiltaket (delingen) i liten grad endre bruken av eiendommen. 

Omsøkte fradeling vil derfor ikke endre vesentlig på situasjonen i forhold til i dag ut over at 

tidligere leietager av den dyrka marka nå blir eier. Ifølge natur base berøres ikke registrert arter 

av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder av søknaden. Med dette 

som bakgrunn vil omsøkte tiltak ikke forringe naturmangfoldet. 

Vurdering av PBL § 28-1: 

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

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

strandavsetning, sammenhengende dekke. Siden tiltaket er deling av dyrket mark og eksisterende 

bygg anser kommunen det slik at det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare for tiltaket. 

Dispensasjoner: 

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

omsøkte tiltak må det derfor dispenseres fra formål i Arealplanen for fradelingen av hytte, naust 

og tun med påstående hus. 

Det må også dispenseres fra pbl § 1-8 forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag for alle 

fradelingene.  

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

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

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1, og 12 innvilges fradeling av våningshus (tunet), hytte og naust 

fra eiendommen gnr/bnr 18/2 i Dyrøy kommune. Den delen som har den dyrka jorda beholder 

gårdens gårds og bruksnummer og med det gårdens felles rettigheter.  

 

Videre innvilges det deling av driftsenheten slik at gnr/bnr 18/2 og 16/9 blir frittstående enheter.  

 

Det stilles som vilkår for delingene at den dyrka jorda selges til nabobruk i drift. 

 

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

bort. 

 

Plan og bygningsloven: 

Etter Plan og bygningsloven godkjennes fradelingen, i tråd med vedlagte kart, av våningshus 

(tunet) til boligformål (1950 m
2
), hytten til fritidsbruk (6080 m

2
) og naust (600 m

2
) fra 

eiendommen gnr/bnr 18/2 i Dyrøy kommune.  

 

Det stilles følgende vilkår for gjennomføring av delingene: 

 Jf. PBL § 27-1 skal eiendommene være sikret forsvarlig adgang til hygienisk betryggende 

og tilstrekkelig drikkevann. Rettighet til å føre vann-ledning over annens grunn, 

alternativt tilknytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument 

 Jf. PBL § 27.2 skal bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med 

forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn skal være sikret 

ved tinglyst dokument 

 Jf. PBL § 27-4 skal eiendommen før opprettelse være sikret lovlig atkomst til offentlig 

veg.  

 

Med hjemmel i PBL § 19-2 innvilges dispensasjon fra formål LNF i arealplanen og tiltak i 100 

metersbeltet for tiltaket (fradelingene). 

 

Saksbehandlingsgebyr blir sendt i eget brev. 

 

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

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

Med hilsen 

 

 

Geir Fjellberg 

enhetsleder teknisk 

 

 

 

Ragnvald Tollefsen 

fagleder landbruk 

 

 

Vedlegg 

1 Kart 
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tunet 1 950 m2

Hytte 6080 m2

Naust 600 m2

30m 20 1 0 0

GÅRD SKART 1 926-1 8/2
Tilknyttede grunneiendommer:

18/2 - 16/9

Målestokk 1 : 1000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 19.09.2017

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

Kartet viser en presentasjon av valgt type

gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 22.2
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 4.1 26.3
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 0.0
M Skog av middels bonitet 0.8
L Skog av lav bonitet 0.0
i Uproduktiv skog 59.1 59.9
1 Myr 0.0

Åpen jorddekt fastmark 5.5
Åpen grunnlendt fastmark 0.0 5.5
Bebygd, samf, vann, bre 0.9
Ikke klassifisert 0.0 0.9

Sum: 92.6 92.6
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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 

 

 

Tove Markussen 

Faksfjordveien 326 

9311  Brøstadbotn 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2017/432 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:   18.09.2017 

 

20/21 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring 

 

Saksopplysninger: 

Det er søkt om bruksendring for gnr 20 bnr 21, Faksfjordveien 326. Endringen ønskes gjort fra 

kode 162 Helårsbolig benyttet som fritidsbolig til kode 111 Enebolig.  Bakgrunnen for søknaden 

er at huset er tatt i bruk som bolig igjen. 

 

 

Vurderinger: 

Huset har tidligere vært bruksendret fra kode 111 Enebolig til 162 Helårsbolig benyttet som 

fritidsbolig. At det nå søkes om endring tilbake til kode 111 Enebolig er uproblematisk. 

 

 

Vedtak: 

Det gis tillatelse til bruksendring av bygningsnr 191565630 på gnr 20 bnr 21 til kode 111 

Enebolig. 

 

Gebyr 

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

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B 4 Bruksendring     1 Kr. 556,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 556,- 

  

Purregebyr 

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

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

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

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 
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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 

 

 

Knut Arne Johansen 

Finnlandsveien 298 

9311  Brøstadbotn 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2017/497 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  M40 09.10.2017 

 

1/7 - Svar på søknad om septikløsning for 1/7 i Dyrøy kommune 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til deres søknad om septikløsning (utslippstillatelse) for gnr/bnr 1/7 i Dyrøy kommune. 

Søknaden omhandler ombygging av eksisterende anlegg siden dagens løsning ift. infiltrasjon 

ikke fungerer.   

I den forbindelse søkes det om omlegging av overløpet fra slamavskilleren slik at det etter planen 

skal gå over naboeiendommen 1/16, krysse under FV 212 og videre inn på eiendommen 1/4 hvor 

overløpet planlegges koblet sammen med overløpet fra campingplassens avløpsanlegg. Vedlagt 

søknaden følger også kopi av den søknaden som er sendt til Statens Vegvesen ift. kryssing under 

FV 212.  

 

Vurderinger/forutsetninger: 

All den tid rensing av avløpsvann ikke fungerer og er til sjenanse for naboer og omgivelser er det 

positivt at det søkes ny og bedre løsning. Omsøkt løsning med føring av overløpsledning fra 

slamavskiller på 1/7 slik at det ledes ut i sjø sammen med overløpet fra campingen anses som en 

fornuftig løsning. Campingen fikk godkjent sitt anlegg med overløpsledning i 2016.   

Framføring av overløpsledningen vil krysse to grunneiendommer, og dette bør sikres med 

tinglyste erklæringer.   

Kryssing av FV 212 krever særskilt tillatelse fra Statens Vegvesen. 

 

Vedtak: 

1. Det gis tillatelse til etablering av overløpsledning med omsøkt plassering og 

sammenkobling med overløpsledningen fra campingplassens slamavskiller.  

2. Det forutsettes at slamavskiller på eiendommen 1/7 er 3-kamret og på minimum 4 m³. 

3. Føring av overløpsledning sikres med tinglyste rettigheter. 

4. Arbeidet skal omsøkes som tiltak etter plan- og bygningsloven før det kommer til 

utførelse. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 

påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: L30 

Saksmappe: 2017/507 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 11.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Gebyrregulativ etter Matrikkellova for 2018 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 30/17 18.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Gebyrregulativ Matrikkelen 2018 

 

Saksopplysninger 

Gebyrregulativet for arbeider etter Matrikkellova revideres hvert år. Revideringen gjøres ved 

generell justering av satsene etter en forventet kostnadsøkning, og i tillegg kan enkeltsatser i 

regulativet endres etter nærmere vurdering. Gebyrregulativet har et selvkostprinsipp som brukes 

i vurdering av alle justeringer. 

 

Administrasjonens vurdering 

Regulativet er gjennomgått, og det foreslås en generell økning av satsene på 3%. Det anmerkes 

at satsene ikke ble justert i 2017, noe som kan tilsi at satsene burde vært økt mer denne gangen. 

Ut over dette foreslås det endring av følgende poster i regulativet: 

 

1.1.1 tredje ledd: Dagens regulativ sier at gebyret skal økes med kr. 1.620,- for hvert påbegynte 

dekar over 2 dekar (2000 m²). Denne satsen anses som å være for høy, og foreslås derfor halvert 

før generell økning på 3% gjøres. Ny sats blir da kr. 834,-. 

 

1.1.2 tredje ledd: Dagens regulativ sier at gebyret skal økes med kr. 1.472,- for hvert påbegynte 

dekar over 2 dekar (2000 m²). Denne satsen anses som å være for høy, og foreslås derfor halvert 

før generell økning på 3% gjøres. Ny sats blir da kr. 758,-. 

 

1.1.3 tredje ledd: Dagens regulativ sier at gebyret skal økes med kr. 747,- for hvert påbegynte 

dekar over 2 dekar (2000 m²). Denne satsen anses som å være for høy, og foreslås derfor halvert 

før generell økning på 3% gjøres. Ny sats blir da kr. 385,-. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Gebyrregulativ etter Matrikkellova for 2018 vedtas. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

-�60�-



 

 

  

  

Terje Johansen Øystein Rørslett 

utvalgsleder fung. rådmann 
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Gebyrer etter matrikkelloven -  Dyrøy 2018

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, 

forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Gebyr-økning 2016/ 2017 2018 Økn. 

I %
1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 -  500 m² 8 468kr              8 722kr              3 %

areal fra 501- 2000 m² 17 434kr            17 957kr            3 %

areal fra 2001 m  økning pr.påbegynt da  1 620kr              834kr                  3 %

1.1.2    Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 -  500 m² 7 698kr              7 929kr              3 %

areal fra 501- 2000 m² 15 849kr            16 324kr            3 %

areal  fra 2001 m² økning pr.påbegynt da      1 472kr              758kr                  3 %

1.1.3    Oppmåling av uteareal på eierseksjon 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon 

areal fra 0 -50 m² 4 981kr              5 130kr              3 %

areal fra 51 - 250 m² 7 472kr              7 696kr              3 %

areal fra 251- 2000 m² 9 962kr              10 261kr            3 %

areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da   747kr                  385kr                  3 %

1.1.4    Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

volum fra 0- 2000 m³ 18 680kr            19 240kr            3 %

volum fra 2001 m³ -   økning pr. påbegynt 1000 m³ 996kr                  1 026kr              3 %

1.1.5    Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie 

faktureres etter medgått tid.

1.2

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført 

oppmålingsforretning

Viser til  1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan 

komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er 

fullført, må anvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn 

av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner 

ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 

1.1 og 1.2

Gebyrer etter matrikkelloven -  Dyrøy kommune 

-�62�-



1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte 

eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens 

areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m² ).   En 

eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum 

overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. 

For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan 

andre arealklasser gjelde.

areal fra 0-250 m² 3 736kr              3 848kr              3 %

areal fra 251- 500 m² 6 283kr              6 471kr              3 %

1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 

% av anleggseiendommens volum, men den 

maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0-250 m³ 9 340kr              9 620kr              3 %

volum fra 251- 1000 m³ 10 586kr            10 904kr            3 %

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og 

tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 

dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til 

veg- og jernbaneformål.

areal fra 0-250 m² 8 491kr              8 746kr              3 %

areal fra 251- 500 m² 10 744kr            11 066kr            3 %
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m²  medfører en 

økning av gebyret på 2 491kr              2 566kr              3 %

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra 

en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert 

på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres 

til  en matrikkelenhet dersom vilkårene for 

sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal 

utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0-250 m³ 11 830kr            12 185kr            3 %

volum fra 251- 1000 m³ 14 943kr            15 391kr            3 %
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en 

økning av gebyret på 747kr                  769kr                  3 %

1.5

Klarlegging av eksisterende grense der grensen 

tidligere er koordinatbestemt ved 

oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter 2 491kr              2 566kr              3 %

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 623kr                  642kr                  3 %
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1.6

Klarlegging av eksisterende grense der grensen 

ikke tidligere er koordinatbestemt/ eller klarlegging 

av rettigheter

For inntil 2 punkter 4 981kr              5 130kr              3 %

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 868kr              1 924kr              3 %

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter 

medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2 491kr              2 566kr              3 %

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m 

grenselengde 623kr                  642kr                  
3 %

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 

(minimum 3 timer)

-kr                  3 %

1.8 Timepris -kr                  3 %

Timepris for arbeider etter matrikkelloven 918kr                  946kr                  3 %

1.9 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de 

prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de 

kostnadene kommunen har hatt, kan 

administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt 

fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og 

med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått 

krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.10 Betalingsbetingelser

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på 

rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn 

etterskuddsvis.

1.11

 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av 

saken

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 

matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

Martrikkelbrev inntil 10 sider 211kr                  217kr                  3 %

Matrikkelbrev over 10 sider 421kr                  434kr                  3 %

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens -kr                  3 %

kartverk i takt med den årlige kostnadsutvikling. -kr                  3 %
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: L40 

Saksmappe: 2017/506 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 11.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2018 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 31/17 18.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Gebyrregulativ plan og byggesaker 2018 

 

Saksopplysninger 

Gebyrregulativet for plan- og byggesaker revideres hvert år. Revideringen gjøres ved generell 

justering av satsene etter en forventet kostnadsøkning, og i tillegg kan enkeltsatser i regulativet 

endres etter nærmere vurdering. Gebyrregulativet har et selvkostprinsipp som brukes i vurdering 

av alle justeringer. 

 

Administrasjonens vurdering 

Regulativet er gjennomgått, og det foreslås en generell økning av satsene på 3%. Ut over dette 

foreslås det endring av følgende poster i regulativet: 

 

A1-11: Dagens regulativ sier at «Dersom en søknad/melding om tiltak avvises eller avslås og 

søknad om deling avslås betales 50% av fullt gebyr etter kap. B, C og D».  

Saksbehandling av slike saker er minst like omfattende som saker som ikke avvises eller avslås, 

og rådmannen foreslår derfor endring av teksten til følgende: 

«Dersom en søknad/melding om tiltak avvises eller avslås og søknad om deling avslås betales 

fullt gebyr etter kap. B, C og D». 

 

B.3: Disse satsene har i alle år hatt et prinsipp om minstesats pluss tillegg etter faktisk størrelse 

på tiltaket. Tillegget for faktisk størrelse falt ut av regulativet ved behandlingen i 2016, og tas 

derfor inn igjen etter samme mal som tidligere. 

 

B.4: Satsen er satt unaturlig lavt i forhold til slike sakers saksbehandlingsomfang. Rådmannen 

foreslår økning av satsen til den samme som minstesatsen for tiltak på 100-200 m² under B3. 

 

Kap. D: Alle satsene i regulativets kapittel D er satt veldig lavt i forhold til nødvendig 

ressursbruk i forbindelse med behandling av dispensasjonssaker. Når man tar dette i betraktning 

anser rådmannen det som nødvendig å starte en prosess for tilnærming til satser som gjenspeiler 

den omfattende ressursbruken. Det vurderes også dithen at denne tilnærmingen må gjøres 

trinnvis, og det foreslås derfor endring av satsene som følger: 
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D2.1: Søknad om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel endres fra kr. 957,- til 

kr. 3.000,-. 

D2.2: Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel endres fra kr. 479,- 

til kr. 1.500,-. 

D3.1: Søknad om dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan endres fra kr. 1.149,- til kr. 

3.500,-. 

D3.2: Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan endres fra kr. 1.149,- til kr. 

3.500,-. 

D4.1: Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 (forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag) 

endres fra kr. 870,- til kr. 3.000,-. 

D4.2: Søknad om dispensasjon fra andre bestemmelser som ikke er særskilt nevnt i kap. D 

endres fra kr. 435,- til kr. 1.500,-. 

 

E2-5: Denne satsen omhandler gebyr for fremming av private reguleringsplaner. Rådmannen 

vurderer minstesatsen som høy når man tar i betraktning at det er ønskelig at områder reguleres 

til ønsket bruk istedet for at det søkes dispensasjonsbehandling på enkeltsaker. Det foreslås 

derfor at minstesatsen endres fra kr. 45.000,- til kr. 25.000,-. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2018 vedtas. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Terje Johansen Øystein Rørslett 

utvalgsleder fung. rådmann 
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GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER
2018 2018

KAP.

A

ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER

A 1 Generelle bestemmelser:

A 1-1 HJEMMELSGRUNNLAG

Dette gebyrregulativ er fastsatt av Dyrøy kommunestyre 07.12.2017

med hjemmel i lov om planlegging og byggesak (plan- og bygningsloven) av 

27.juni 2008 § 33-1. Gebyrregulativet gjelder for saksbehandling etter plan- og 

bygningsloven. Gebyrregulativet er en lokalforskrift jfr. forvaltningsloven kap VII.

A 1-2 REVISJONER MV.

Regulativet er i kraft fra 01.01.2018.

Regulativet som er merket med pbl 08 B er gjeldende fra

ikrafttredelsen av byggesaksdelen av

lov om planlegging og byggesak av 27.juni 2008 § 33-1; 01.07.2010

A 1-3 BENYTTEDE AREALANGIVELSER/FORKORTELSER:

Pbl 85 Plan- og bygningsloven av 14.juni 1985

Pbl 08 Lov om planlegging og byggesak (plan- og bygningsloven) av

27.juni 2008 - Plandel i kraft fra 01.07.2009

Pbl 08B Lov om planlegging og byggesak (plan- og bygningsloven) av

27.juni 2008 – byggesaksdel, i kraft fra 01.07.2010

A 1-4 BETALINGSPLIKT

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og 

retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet

rettes mot tiltakshaver/forslagstiller.

A 1-5 BEREGNINGSTIDSPUNKT

I kap. B, C, og D beregnes gebyret etter de satsene som var gjeldene

på det tidspunktet saken er mottatt (innregistreringsdato) av kommunen.

A 1-6 FAKTURERINGS- OG BETALINGSTIDSPUNKT FOR KAP. B, C OG D

Når vedtak fattes.

A 1-7 FAKTURERINGS- OG BETALINGSTIDSPUNKT FOR KAP. E

Detaljreguleringsplan: Etter at planforslaget har vært til ”1.-gangs

behandling”. Mindre endringer av reguleringsplan: jfr. pbl 08 § 12-14,

2.ledd: Når forslaget er behandlet.
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A 1-8 PURREGEBYR 2018 2018

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.

A 1-9 FOR MYE BETALT GEBYR.

Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det

utbetales rente tilsvarende innskuddsrente i kommunens bankforbindelse for 

tidsrommet fra kommunens vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales.

A 1-10 ENDRING/JUSTERING AV REGULATIVET OG/ELLER GEBYRSATSENE

Kommunestyret kan vedta endringer i satsene/mindre justeringer ved

den årlige budsjettbehandlingen.

Ved endring av satsene i forbindelse med

kommunestyrebehandlingen skal disse avrundes til nærmeste hele krone etter 

vanlige avrundingsregler.

A 1-11 AVSLAG

Dersom en søknad/melding om tiltak avvises eller avslås og søknad om 

fradeling avslås betales fullt gebyr etter kap. B, C og D

A 1-12 MAKSIMUMSPRIS

For kap. B og C: kr. 150.000,-

KAP. B - BYGGESAKER
B 1 GENERELLE BESTEMMELSER

B 1-1 AREALANGIVELSE/DEFINISJONER/FORKORTELSER

Med mindre annet er spesifisert angir m2-satsene bruksareal (BRA)

som definert i norsk standard (NS 3940).

B 1-2 TILLEGG FOR DISPENSASJON

Dersom et tiltak etter k av dispensasjon jfr. kap. D. ap. B er avhengig

av dispensasjon, påløper det tillegg for behandling

-�69�-



B 1-3 INNSENDT SØKNAD VIA BYGGSØK 2018 2018

Dersom saken er oversendt kommunen elektronisk via ByggSøk

trekkes det fra ytterlige 10 % av satsene i kap. B

B 1-4 AVVISTE SØKNADER/MELDINGER

Saker som ikke kan tas til behandling og som vedtas avvist, enten på 

grunn av at ansvarlig søker ikke kan godkjennes eller at søknad (jfr.

477kr          

pbl § 93 / pbl 08B §§ 20-1, 20-2) er svært mangelfull,

For tiltak fremmet etter meldingsordningene (jfr. pbl 85 § 81, 85, 86a)

gjelder tilsvarende, men med beløp

191kr          

B 2 BEHANDLING AV…

Saker innkommet etter ikrafttreden av byggesaksdelen - pbl

Søknad, ettrinn, (pbl 08B §§ 20-1, 20-2, litra a,c,d)    Betaler 100 % av satsene i B 

3/B 4

Saker som oppfyller kravene i pbl 08B § 21-7, 2.ledd  Betaler 70 % av

satsene i B 3/B 4

Søknad, rammetillatelse (pbl 08B § 20-1) Betaler 90 % av satsene i B 3

Søknad, igangsettingstillatelse (pbl 08B § 21-2, 5.ledd) 1 480kr       

Makspris for saker etter pbl 08B § 20-2, litra a,c,d 7 402kr       

Søknad jfr. pbl 08B § 20-2, litra b 3 949kr       

B 3 BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 08B, LITRA A OPPFØRING AV

BYGNINGER, TILBYGGING, PÅBYGGING, UNDERBYGGING, ELLER PLASSERING 

AV BYGNING, KONSTRUKSJON ELLER ANLEGG, OG LITRA D BRUKSENDRING*:

* Saker som omhandler bruksendring pbl 08B § 20-1, litra d betaler

50 % av satsen under

Utregnes pr. tiltak (som kan omfatte flere

bygninger/tilbygg/påbygg/konstruksjoner/anlegg)

0-50 m² + pr. m² 493kr          

50-100 m² + pr. m² som overstiger 50 m² 986kr          9,86kr         

100- 200 m² + pr. m² som overstiger 100 m² 1 478kr       4,93kr         

200-600 m² + pr. m² som overstiger 200 m² 3 945kr       4,93kr         

600-1000 m² + pr. m² som overstiger 600 m² 5 907kr       2,48kr         

Over 1000 m2 6 901kr       2,96kr         

B 4 UTFØRING AV ALT ANNET ENN B 3 (ANLEGG, KONSTRUKSJONER,

BRUKSENDRING MV.) / (TILTAK JFR. PBL 08B §§ 20-1, LITRA B, C, E, F, G, H, I, J, 

K, og L):

 kr       1 478 
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B 5 ANDRE SØKNADER/ANMODNINGER: 2018 2018

B 5-1 I TILLEGG TIL PUNKT B 3/B 4 KOMMER BETALING FOR BEHANDLING

AV EVT.…

søknad om ansvarsrett  pr. fortak 198kr          

søknad om lokal foretaksgodkjenning (inkl ansvarsrett): pr. godkjenning 789kr          

søknad om personlig ansvarsrett 689kr          

anmodning om midlertidig brukstillatelse: 689kr          

anmodning om ferdigattest: gebyrfritt

søknad om endring av tillatelse 986kr          

KAP. C - DELINGSSAKER

C 1 GENERELLE BESTEMMELSER

C 1-1 TILLEGG FOR DISPENSASJON

Ved behandling av delingssaker påkommer også tillegg for behandling

av eventuell dispensasjon jfr. Kap. D

C-2 BEHANDLING AV SØKNAD OM DELING AV EIENDOM PBL 08B § 20-1,

LITRA M:

C 2-1 FRADELING AV PARSELL(ER)/TOMT(ER) TIL BYGGEFORMÅL, DER

TOMTEDELINGENE (TOMTEGRENSENE) ER FASTSATT I REGULERINGSPLAN:   for 

første      deretter pr.parsell/tomt

 kr          986 

C 2-2 FRADELING AV PARSELL(ER)/TOMT(ER) TIL BYGGEFORMÅL, DER

TOMTEDELINGENE (TOMTEGRENSENE) IKKE ER FASTSATT I

REGULERINGSPLAN:

for første,  deretter pr. parsell/tomt

 kr       1 972 

C 2-3 FRADELING AV ALLE ANDRE TYPER AREALER ENN C 2-1 OG C 2-2

(TILLEGGSAREALER OG TILSVARENDE)

 kr          986 
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KAP. D – DISPENSASJONSSAKER 2018 2018

D 1 GENERELLE BESTEMMELSER

D 1-1 HJEMMELSGRUNNLAG

Kapittel D tar for seg behandling av dispensasjon jfr. pbl 08 kapittel

19. Rettsvirkningen av reguleringsplan pbl 08 § 11-6, for kommuneplanen pbl 08 

§ 12-4

D 1-2 VED BEHANDLING AV FLERE DISPENSASJONER FOR SAMME TILTAK

Dersom tiltaket er avhenging av flere dispensasjoner betales kun det

høyeste beløp.

D 2 FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

D 2.1 Fra arealformål 3 000kr       

D 2.2 Bestemmelser 1 500kr       

D 3 FRA REGULERINGSPLAN

D 3.1 Fra arealformål 3 500kr       

D 3.2 Fra bestemmelser 3 500kr       

D 4 FRA ANDRE BESTEMMELSER:

D 4.1 Fra pbl 08 § 1-8 3 000kr       

D 4.2 Fra andre bestemmelser som ikke er særskilt nevnt i kap D 1 500kr       

KAP. E - PLANSAKER
E 1 Generelle bestemmelser

E 1-1 Når kommunen avviser planforslaget/-endringen eller deler av

forslaget, reduseres gebyret med 50 % for de arealene som nektes lagt ut.

E 2 Forslag til detaljreguleringsplan, etter pbl 08 § 12-3, 2.ledd

E 2-1 Gebyrene beregnes utelukkende etter det som i planforslaget foreslås

regulert til nye byggeformål jfr. pbl 08 § 12-5, nr.1 med avgrensninger av E 2-5

E 2-2 Dersom planen ikke inneholder areal etter C E 2-1 betales

minimumspris jfr. E 2-5

E 2-3 For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for

oppføring av bygninger inntil grensen fastsatt i pbl 08B § 29-4, betales det pr. 

daa.

 kr          896 

E 2-4 For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for

oppføring av bygninger høyere  enn grensen fastsatt i pbl 85 § 70.1/pbl

08B § 29-4, betales det pr. daa.

 kr       2 241 

E 2-5 Minimumspris kr. 25.000, maksimumspris kr. 200.000

E 3 Forslag til mindre endringer, pbl 08 § 12-14, 2.ledd  kr    14 790 

E 4 Forslag til små endringer (”bagatellmessige endringer”), pbl 08 § 12-

14, 2.ledd

 kr       4 930 
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KAP. F - TILSYN 2018 2018

F 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. F gjelder kun for saker der det åpnes tilsyn etter ikrafttreden av

byggesaksdelen – pbl 08B

F 2 ANDEL AV GEBYR TIL TILSYN

8 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn.

F 3 SAKKYNDIG BISTAND OG INNLEIDE TJENESTER FOR TILSYN

I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring

av tilsyn kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes 

tiltakshaver.
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: V61 

Saksmappe: 2016/517 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 11.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

20/2 - Behandling av klage på kommunens avgjørelse om å gi dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen 

langs sjø 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 32/17 18.10.2017 
 

Vedlegg 

1 20/2 - Melding om behandling av søknad om deling av grunneiendom i PNU 17.08.2017 

2 Uttalelse fra barnerepresentanten i kommunen om bygging av fritidseiendom innen 100-

metersbeltet - 20/2 

3 20/2 Klage på kommunens avgjørelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 

forbudet mot tiltak i hundremeterssonen 

 

Saksopplysninger 

Det søkes om fradeling av areal til fritidsformål (hytte). Siden omsøkte areal ligger i område 

regulert til LNF-F (viktige friluftsområder) og i hundremeterssonen langs sjø er det søkt om 

dispensasjon. Administrasjonen hadde et møte med søker hvor det blant annet ble drøftet om det 

var mulig å endre plasseringen av omsøkte tiltak. Søker ønsket ikke dette. Søknaden er sendt på 

høring og annen myndighet har uttalt seg negativt til å gi dispensasjon. I det opprinnelige 

saksframlegget står det blant annet følgende om dispensasjonen: «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 Fylkesmannen på det samme forholdet.» 

Og det konkluderes videre i oppsummeringen på følgende måte: «Med det rommet som PBL § 

19-2 Dispensasjonsvedtaket gir kan søknaden slik kommunen ser der ikke innvilges». 

Rådmannens forslag til vedtak lød: «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» 

Saken ble lagt fram for Plan og naturutvalget den 31.05.2017 og det ble da fattet følgende 

vedtak: «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.» 

Saken ble deretter lagt fram for plan og naturutvalget 17.08.2017. Det ble der fattet følgende 

vedtak: 

«Jordloven. 

Plan- og naturutvalget går inn for, og innvilger 0,5 daa fra gnr. 20 bnr. 2 til fritidsformål som 

omsøkt jfr. Jordlovens §§ 1, 9 og 12. 

Plan og bygningsloven. 
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Det innvilges fradeling av ca. 0,5 daa samt dispensasjon for bygging i 100 m belte langs sjøen 

på eiendommen gnr. 20 bnr. 2 i Dyrøy kommune til fritidsformål. Vedtaket er hjemlet i Plan og 

Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 19-2, 20-1 og 26-1 jamfør Plan og Bygningsloven §§ 27-1 og 27-4 

stilles det vilkår om at tomta før oppsettelse er sikret rettighet til å føre nødvendig vann- og 

adkomst over annen manns eiendom. Avløp må sikres i godkjent 2- kamret slamutskiller med 

infiltrasjon på foreskrevet måte. Det legges vekt på den positive effekten (ringvirkningen) av 

tiltaket ved å etablere et fritidshus på omsøkte området. Søkers tilknytning til plassen ved at man 

søker tilbake til der man har sitt opphav er viktig i folkehelseperspektiv og skaper trivsel i 

fraflyttede kommunedeler. Området det søkes på er overgrodd og uegnet til annen bruk. Dette 

området er ikke et attraktivt friluftsområde. PNU mener tiltaket kan føre til at området blir mer 

anvendelig og attraktivt. Tiltaket er positiv for bygdas samfunn, det vil føre til mer aktivitet og 

mangfold samt bedre infrastruktur. Viser til Dyrøy kommune samfunnsplan 2014-2026. 

Dyrøy kommune er i prosess med å utarbeide ny arealplan der dette området ikke er 

friluftsområde.» 

Melding om behandling av søknaden med saksframlegg, protokoll og vedtak ligger vedlagt. 

 

Rådmannen E. Sverdrup har vært opptatt av folkehelse. Innkallingen til PNU er derfor sendt 

Barnerepresentant Anette Jørgensen (helsesøster) som har avgitt en uttalelse til saken. Siden 

denne er kommet etter at innkallingen til PNU var sendt ut er denne uttalelsen ikke framlagt 

tidligere. Uttalelsen ligger vedlagt.  

 

I brev datert 04.09.2017 klager Fylkesmannen på kommunens vedtak. I klagen pekes det på 

Fylkesmannens uttalelse til høringen. Fylkesmannen avslutter brevet med at han mener at 

hensynene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og at kommunens avgjørelse hvor 

dispensasjon innvilges påklages. Fylkesmannens klage ligger vedlagt. 

 

Administrasjonens vurdering 

Av det opprinnelige saksframlegget går det fram at administrasjonen mener at hensynene det 

dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge omsøkte dispensasjon. Dette er i tråd med 

Fylkesmannens høringsuttalelse, uttalelse fra Barnerepresentant og Fylkesmannens klage.  

I saksframlegget er det pekt på alternativ plassering av tiltaket, hvor hensynene det må 

dispenseres fra i mindre grad vil bli tilsidesatt, og at dette alternativet er lagt fram for søker. 

Søker ønsket ikke å endre plasseringen av tiltaket. I saksprotkollen fra PNU står «Etter at 

utvalgsleder også har diskutert saken med saksbehandler som sier at det skulle være god plass 

på oversiden av veien og nord for omsøkte plassering har utvalgsleder befart området og 

konstaterer at området ikke egner seg for dette påtenkte bygget. Området er stort sett oppbrukt 

av høyspentledning som går langs vegen gjennom hele området, og i tillegg er området trangt 

mellom veien og fjellet med berg og knauser som det vil være umulig å få fraktet et ferdig bygg 

som det her søkes om.» 

Like ovenfor omsøkte tomt er det smalt mellom veien og berget/høyspenten. Det alternative 

arealet det er pekt på i saksframlegget grenser imidlertid til gnr/bnr 20/14 og er i sin helhet 

relativt flatt. Videre er det her over 50 meter mellom vei og høyspentlinja. Det alternative arealet 

vil dermed i sin helhet være utenfor byggeforbudssone mot høyspent, som for bolighus er på er 

på 6,2 – 6,7 meter avhengig av linjens styrke. 

 

Administrasjonen mener fortsatt at tiltaket som omsøkt vil føre til privatisering av området og at 

hensynene det skal dispenseres fra derfor blir vesentlig tilsidesatt og at dispensasjonen derfor bør 

avslås i tråd med Fylkesmannens klage.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunen finner Fylkesmannens klage, datert 04.09.2017, begrunnet og klagen tas til følge. 
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Kommunens vedtak datert 17.08.2017 oppheves. 

 

Søknad om dispensasjon fra formål LNF-F i kommuneplanens arealdel og dispensasjon fra tiltak 

i 100-meterbeltet langs sjø avslås.  

 

 

  

  

 Øystein Rørslett 

 Fung. rådmann 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

 Svein Erling Nergård 

Faksfjordveien 388 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2016/517 

Ragnvald Tollefsen 

479 76 127 

V61/20/2 

 

28.08.2017 

 

Melding om vedtak 

20/2 - Melding om behandling av søknad om deling av grunneiendom i PNU 

17.08.2017 

Din søknad om deling av grunneiendom ble behandlet i plan og Naturutvalget 17.08.2017. Det 

ble der fattet følgende vedtak: 

 

«Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

Jordloven. 

Plan- og naturutvalget går inn for, og innvilger 0,5 daa fra gnr. 20 bnr. 2 til fritidsformål som 

omsøkt jfr. Jordlovens §§ 1, 9 og 12. 

Plan og bygningsloven. 

 

Det innvilges fradeling av ca. 0,5 daa samt dispensasjon for bygging i 100 m belte langs sjøen 

på eiendommen gnr. 20 bnr. 2 i Dyrøy kommune til fritidsformål. 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 19-2, 20-1 og 26-1 jamfør Plan og 

Bygningsloven §§ 27-1 og 27-4 stilles det vilkår om at tomta før oppsettelse er sikret rettighet til 

å føre nødvendig vann- og adkomst over annen manns eiendom. Avløp må sikres i godkjent 2-

kamret slamutskiller med infiltrasjon på foreskrevet måte. 

Det legges vekt på den positive effekten (ringvirkningen) av tiltaket ved å etablere et fritidshus 

på omsøkte området. Søkers tilknytning til plassen ved at man søker tilbake til der man har sitt 

opphav er viktig i folkehelseperspektiv og skaper trivsel i fraflyttede kommunedeler. Området det 

søkes på er overgrodd og uegnet til annen bruk. Dette området er ikke et attraktivt 

friluftsområde. PNU mener tiltaket kan føre til at området blir mer anvendelig og attraktivt. 

Tiltaket er positiv for bygdas samfunn, det vil føre til mer aktivitet og mangfold samt bedre 

infrastruktur. Viser til Dyrøy kommune samfunnsplan 2014-2026. 

Dyrøy kommune er i prosess med å utarbeide ny arealplan der dette området ikke er 

friluftsområde.» 

 

Saksbehandlingen følger vedlagt. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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 (Dyrøy kommune), 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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Med hilsen 

 

 

 

Ragnvald Tollefsen 

fagleder landbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

TROMS FYLKESKOMMUNE Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 

FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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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. 
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Kulturlandskap: 

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

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

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

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

 

Landbruk: 

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

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

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

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

personlige interesser noe som taler mot tiltaket.  

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

 

Naturmangfoldloven: 

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

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

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

ikke forringe naturmangfoldet. 

 

Vurdering av PBL § 28-1: 

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

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

dekke.  

 

Dispensasjoner: 

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

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

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

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

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

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

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

peker også på Fylkesmannen på det samme forholdet.  

 

Oppsummering 

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

ikke innvilges  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

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

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

 

 

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. 

 

 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 17.08.2017  

Utvalgsleders oppsummering: 

På bakgrunn av vedtak i PNU av 31.05.2017 har utvalgsleder hatt dialogmøte per telefon med 

bygger om annet egnet plassering. 

Søker hevder å ha vurdert dette nøye tidligere uten å finne annen egnet plassering særlig på 

oversiden av veien slik rådmannens saksbehandler nevner. 

Etter at utvalgsleder også har diskutert saken med saksbehandler som sier at det skulle være god 

plass på oversiden av veien og nord for omsøkte plassering har utvalgsleder befart området og 

konstaterer at området ikke egner seg for dette påtenkte bygget. Området er stort sett oppbrukt av 

høyspentledning som går langs vegen gjennom hele området, og i tillegg er området trangt 

mellom veien og fjellet med berg og knauser som det vil være umulig å få fraktet et ferdig bygg 

som det her søkes om. 

Utvalgsleder har også vært i kontakt med naboer i området som ønsker hyttebyggeren 

velkommen til bygging i en ellers glisgrent bygd. 

 

Utvalgsleders konklusjon og forslag til vedtak: 

Jordloven. 

Plan- og naturutvalget går inn for, og innvilger 0,5 daa fra gnr. 20 bnr. 2 til fritidsformål som 

omsøkt jfr. Jordlovens §§ 1, 9 og 12. 

Plan og bygningsloven. 

Det innvilges fradeling av ca. 0,5 daa samt dispensasjon for bygging i 100 m belte langs sjøen på 

eiendommen gnr. 20 bnr. 2 i Dyrøy kommune til fritidsformål. 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 19-2, 20-1 og 26-1 jamfør Plan og 

Bygningsloven §§ 27-1 og 27-4 stilles det vilkår om at tomta før oppsettelse er sikret rettighet til 

å føre nødvendig vann- og adkomst over annen manns eiendom. Avløp må sikres i godkjent 2-

kamret slamutskiller med infiltrasjon på foreskrevet måte. 

Det legges vekt på den positive effekten (ringvirkningen) av tiltaket ved å etablere et fritidshus 

på omsøkte området. Søkers tilknytning til plassen ved at man søker tilbake til der man har sitt 

opphav er viktig i folkehelseperspektiv og skaper trivsel i fraflyttede kommunedeler. Området 

det søkes på er overgrodd og uegnet til annen bruk. Dette området er ikke et attraktivt 

friluftsområde. PNU mener tiltaket kan føre til at området blir mer anvendelig og attraktivt. 

Tiltaket er positiv for bygdas samfunn, det vil føre til mer aktivitet og mangfold samt bedre 

infrastruktur. Viser til Dyrøy kommune samfunnsplan 2014-2026. 

Dyrøy kommune er i prosess med å utarbeide ny arealplan der dette området ikke er 

friluftsområde. 

 

Enst. vedtatt. 
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Side 7 av 7 
 

 

 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 17.08.2017 

Jordloven. 

Plan- og naturutvalget går inn for, og innvilger 0,5 daa fra gnr. 20 bnr. 2 til fritidsformål som 

omsøkt jfr. Jordlovens §§ 1, 9 og 12. 

Plan og bygningsloven. 

 

Det innvilges fradeling av ca. 0,5 daa samt dispensasjon for bygging i 100 m belte langs sjøen på 

eiendommen gnr. 20 bnr. 2 i Dyrøy kommune til fritidsformål. 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 19-2, 20-1 og 26-1 jamfør Plan og 

Bygningsloven §§ 27-1 og 27-4 stilles det vilkår om at tomta før oppsettelse er sikret rettighet til 

å føre nødvendig vann- og adkomst over annen manns eiendom. Avløp må sikres i godkjent 2-

kamret slamutskiller med infiltrasjon på foreskrevet måte. 

Det legges vekt på den positive effekten (ringvirkningen) av tiltaket ved å etablere et fritidshus 

på omsøkte området. Søkers tilknytning til plassen ved at man søker tilbake til der man har sitt 

opphav er viktig i folkehelseperspektiv og skaper trivsel i fraflyttede kommunedeler. Området 

det søkes på er overgrodd og uegnet til annen bruk. Dette området er ikke et attraktivt 

friluftsområde. PNU mener tiltaket kan føre til at området blir mer anvendelig og attraktivt. 

Tiltaket er positiv for bygdas samfunn, det vil føre til mer aktivitet og mangfold samt bedre 

infrastruktur. Viser til Dyrøy kommune samfunnsplan 2014-2026. 

Dyrøy kommune er i prosess med å utarbeide ny arealplan der dette området ikke er 

friluftsområde. 

 

 

 

 

  

  

Erla Sverdrup Geir Fjelleberg 

rådmann enhetsleder teknisk 
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Fra: Britt J Wangberg
Til: Katharina Smedsrud
Emne: VS: Innkalling til PNU-møte onsdag 5. juli 2017 kl. 10.00
Dato: 16. august 2017 14:50:49

Fra: Anette Jørgensen
Sendt: 29. juni 2017 09:59
Til: Britt J Wangberg < Britt.Wangberg@dyroy.kommune.no >
Emne: SV: Innkalling til PN U-møte onsdag 5. juli 2017 kl. 10.00

Hei!

Hensynet til barn og unges interesser er et vesentlig element i all arealplanlegging. Dette følger
av FN’s barnekonvensjon artikkel 3: “Ved alle handlinger som berører barn og som foretas av
offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller
lovgivende organer, skal det først og fremst tas hensyn til hva som gavner barnet best”
Som barnerepresentant støtter jeg kommunens avslag om bygging av fritidseiendom innenfor
100 meters beltet fra sjøen. Som nevnt i administrasjonens vurdering vil en evt bygging her virke
privatiserende på et viktig friluftsområde. Dersom hytten bygges på oversiden av Faksfjordveien
vil området fortsatt kunne brukes som et friluftsområde av de som ønsker det. Dette forslaget vil
dermed ivareta barnas interesser. Barnerepresentanten støtter avslaget på nåværende søknad,
men er positiv dersom søker ønsker å bygge på det alternative forslaget på oversiden av
Faksfjordveien.

Anette

Fra: Britt J Wangberg
Sendt: 28. juni 2017 16:17
Til: Kine Mari Hanssen (nestleder) < kine_mari86@hotmail.com>; Kristoffer Molund
< kristoffer_molund@hotmail.com >; Mariann Andreassen < mariann106@hotmail.com >; Terje
Johansen < terje@astema.no >; Tone Sørensen < tone_sor@hotmail.com >; Anette Jørgensen
< Anette.Jorgensen@dyroy.kommune.no >; Anne Larsen < anne.s.larsen56@gmail.com >; Anne
Marit Svendsen Nergård < annemarit.svendsen@gmail.com >; Bjørn Inge Samuelsen
< bjorn_inge_samuelsen@hotmail.com >; Dag Agnar Solbakk < dagagnso@online.no >; Levi Jensen
< levi@demas.no >; Nina Bolle < nina.bolle@gmail.com >; Per Gunnar Cruickshank
< pcruickshank@gmail.com >; Randi Vaeng < randi-va@hotmail.com >; Siv Irene Larsen
< sivirenelarsen@gmail.com >; Stig Arnesen ( stig.heide.arnesen@tromsfylke.no )
< stig.heide.arnesen@tromsfylke.no >; Thomas Rognli < trognli1@yahoo.no >; Tom Erik Forså
< tefors@gmail.com >; Venke Heide < venke.heide72@gmail.com >
Kopi: Geir Fjellberg < geir.fjellberg@dyroy.kommune.no >; Ragnvald Tollefsen
< Ragnvald.Tollefsen@dyroy.kommune.no >; Kjell-Rune Marthinsen < Kjell-
Rune.Marthinsen@dyroy.kommune.no >; Erla Sverdrup < Erla.Sverdrup@dyroy.kommune.no >;
Marlin Antonsen < Marlin.Antonsen@dyroy.kommune.no >; Marit Alvig Espenes
< marit.espenes@dyroy.kommune.no >; Helene Sætherskar
< Helene.Saetherskar@dyroy.kommune.no >; Britt J Wangberg
< Britt.Wangberg@dyroy.kommune.no >
Emne: Innkalling til PN U-møte onsdag 5. juli 2017 kl. 10.00
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Hei!
 
Vedlagt sendes innkalling og saksdokumenter til PNU-møte onsdag 5. juli 2017 kl. 10.00
 
Ettersending av 2 saker;   Det jobbes med å ferdigstille høringsdokumentene for
reguleringsendring hyttefelt Furstrand og Karonskogen.
 
 
 
Med hilsen
 
Britt Janne Wangberg
Sekretær teknisk
Tlf. 46 42 90 64
E.postadr. britt.wangberg@dyroy.kommune.no
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: L12 

Saksmappe: 2013/375 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 11.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

1/16 - Behandling av klage på bygningsmyndighetens vedtak - tiltak på 1/16-

1/11 i Dyrøy 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 33/17 18.10.2017 
 

Vedlegg 

1 1/16 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

2 Reguleringsplan Finnlandsnes - klage på kommunens vedtak av 23.08.17 

3 Svar på klage på bygningsmyndighetens vedtak i brev 23.08.17 - tiltak på 

1/16-1/11 i Dyrøy. 

 

Saksopplysninger 

Marius Johansen ble i brev av 23.08.2017 gitt tillatelse til tiltak for bygging av uthus og anneks 

på sin eiendom gnr/bnr 1/16.  For ett av byggene gjelder tillatelsen også delvis inn på 

eiendommen 1/11, forutsatt tinglyst erklæring fra hjemmelshaver for den eiendommen.  Byggene 

er allerede oppført, da i den tro at tiltakshaver ikke behøvde å søke tillatelse for disse byggene. 

 

Det administrative vedtaket om tillatelse til tiltak er påklaget av nabo.  I svarbrev fra kommunen 

til klager datert 15.09.17 fremkommer det at kommunen opprettholder sitt vedtak og klagen 

videresendes til PNU for behandling.   

Administrasjonens vurdering 

I klagebrevet fra nabo legges det fram flere påstander og stilles spørsmål, og vi vil så langt det 

lar seg gjøre redegjøre for disse forholdene.  

 

Til klagers oversikt eiendommer på gnr. 1: 

Alle opplistede hjemmelshavere er korrekt ihht. Matrikkelen. Korrespondanse i alle saker sendes 

til parters registrerte bostedsadresse.  Slik er det også med brev til Marius Johansen. Et søk i 

Folkeregisteret viser at hans registrerte bostedsadresse er Finnlandsveien 296.   

 

Til klagers spørsmål: 

Viser til overnevnte. Bostedsadresse har ikke relevans i forhold til behandling av byggesaken. 

 

Eiendommen 1/16 er regulert til boligformål. Det er helt korrekt at det ikke er bolighus på 

eiendommen pr dato, men det er ingen rekkefølgebestemmelser som sier at boligen skal bygges 

først på en boligeiendom. Hvilke planer hjemmelshaver har for eiendommen mht tidspunkt for 

boligbyggingen anses ikke som relevant i forhold til kommunens behandling av omsøkte tiltak. 
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Forøvrig vises det til tillatelsen hvor det blant annet er satt vilkår om tinglyst avtale mht. 

plassering av tiltak før brukstillatelse gis. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Administrativt vedtak om tillatelse til tiltak, gitt 23.08.17, opprettholdes. 

 

 

 

  

  

Øystein Rørslett  

fung. rådmann  
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

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

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 

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

 
Marius Helmer O Johansen 

Finnlandsveien 296 

9311  Brøstadbotn 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2013/375 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  L12 23.08.2017 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2013/375 

 

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 - L12, uthus/anneks på gnr/bnr 1/16. 

 

Delegasjonssak:  Tiltakshaver Marius Johansen 

 

 

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

30.05.2017, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  

 

Søknaden omfattes av pbl § 20-4 – Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver. 

 

Eiendommen ligger i område regulert til boligformål, og omsøkte tiltak faller inn under vurderingen av 

bygg som naturlig kan høre til ved bolig. Det er derfor ikke nødvendig å dispensasjonsbehandle saken.  

 

Nabomerknader, som nabo skulle sendt til tiltakshaver, er registrert i saken. Eventuell tvist om anlagt vei 

tilknyttet avkjørsel på annen eiendom er privatrettslig. Det samme gjelder innspillet mht plassering av 

anneks delvis inn på eiendommen gnr/bnr 1/11 – dette anses som en privatrettslig avtale mellom 

hjemmelshavere, noe som skal tinglyses. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

 Før brukstillatelse kan gis, må avtale om plassering av anneks delvis inn på gnr/bnr 1/11 være 

tinglyst. 

 

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 

Tiltakets art vurderes etter pbl § 20-4, og gjør at det ikke kreves erklæring om ansvarsrett. 
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 Side 2 av 4 

Søknaden 

Søknaden gjelder godkjenning av to uthus/anneks på gnr/bnr 1/16. Det ene uthuset har ifølge søknaden et 

bebygd areal (BYA) på 40 m² mens det andre har BYA på 14,7 m².  Plassering av tiltakene er ihht søknad 

på eiendommen 1/16.  Flyfoto av eiendommen viser imidlertid at det minste uthuset delvis er plassert på 

naboeiendommen 1/11. Dette forutsetter tinglyst avtale mellom hjemmelshaverne. 

 

Saksgang/historikk 

Søknaden er fremmet som del av sak om ulovlighetsoppfølging på eiendommene 1/11 og 1/16.  

 

Naboforhold og andres kommentarer 

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

Arne Johansen og Lill Kristin Arnesen har sendt sine merknader til Dyrøy kommune. Merknadene er 

registrert i saken og kommentert.  

 

Matrikkelen skal forøvrig oppdateres med registrering av bygg, dette gjelder for hele kommunen. 

 

Uttalelse fra andre myndigheter 

Ingen relevante i forhold til denne saken. 

 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Finnlandsneset vedtatt 27.09.1993. 

 

Det aktuelle området er regulert til boligformål. 

 

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, jfr. pbl § 29-2. 

 

Beliggenhet og høydeplassering 

Det kreves tinglyst erklæring for plassering av anneks inn på naboeiendommen 1/11. Med dette som 

betingelse godkjennes tiltaket, jfr. pbl § 29-4 tredje ledd. 

 

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

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

 

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

ferdigattest, jf pbl § 21-10. 

 

Sikkerhet mot fare 

Ingen registrert. 
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 Side 3 av 4 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ingen registrerte. 

 

Vann- og avløp 

Ingen.  

 

Dispensasjon 

Ikke relevant. 

Oppsummering og konklusjon 

Omsøkt tiltak godkjennes med betingelser nevnt i dette brev. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL     1 Kr.    957,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr.    957,- 

  

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: 

Torill M Storelvmo Finnlandsveien 304 9311 Brøstadbotn 

Knut Arne Johansen Finnlandsveien 298 9311 Brøstadbotn 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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 Side 4 av 4 

 

 

 

 

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 

9311 Brøstadbotn 

 

 

Klage på bygningsmyndighetens vedtak i brev 23.08.27 – tiltak på 1/16 – 1/11 i Dyrøy. 

Viser til nevnte brev. 

Vi eiere av naboeiendommen 1/7 har følgende innvendinger til vedtaket om oppført uthus og 

anneks. 

Oversikt eiendommer på gnr. 1 Finnlandsnes. 

Vedlagt følger utskrift av kartutsnitt fra «se eiendom» med gjeldende eiendomsgrenser. For oversikt 

over reell bygningsmasse o.l. vises det til tidligere oversendt bearbeidet utskrift fra googlemap. 

 

Hjemmelshavere:     Tildelt boligadresse: 

1/11 Torill Storelvmo     Finnlandsveien 304 

1/16 Marius Johansen     Samboer med Torill på samme adr. 

1/15 Karin og Grethe Arnesen    Finnlandsveien 296 

1/7 Lill K. Arnesen og Knut Arne Johansen  Finnlandsveien 298 

 

Bostedsadresser. 

Kommunen anvender konsekvent feil bostedsadresse i brev til Marius Johansen; Finnlandsveien 296. 

Denne adressen er imidlertid tildelt bolighushus på nåværende 1/15 – som opprinnelig var bolig på 

eiendommen 1/4 (tidligere eier Marius Johansen). Denne eiendommen ble solgt til andre for 5 år 

siden, og som jeg har påpekt tidligere – Marius Johansen bor på samme adr. som Torill Storelvmo; 

Finnlandsveien 304. Har vært slik de siste ca. 15 årene. 

 

Spørsmål: Er Marius Johansen feilaktig brukte boadresse Finnlandsnes 296 begrunnelse for 

godkjenning av de 2 nevnte bygningene – som uthus til bolighus på 1/15?  

Eiendommen 1/16 ligger i reguleringsplanens område B1. Der er ikke bolighus på denne 

eiendommen. Så vidt jeg vet foreligger det ingen planer om oppføring av bolighus på denne 

eiendommen (plass?). Realiteten er at disse godkjente byggene hele tiden har vært knyttet til bruk av 

1/11 («hytta»), og ikke til 1/15. 

 

Brøstadbotn 4. september 2017 

 

Med hilsen 

Lill Kristin Arnesen       Knut Arne Johansen 

 

Gjenpart til: Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø 
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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 

 

 

 

 Knut Arne Johansen og Lill Kristin Arnesen 

Finnlandsveien 298 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2013/375 

Kjell-Rune Marthinsen 

485 00 826 

L12 

 

15.09.2017 

 

                                                                                                                  

Svar på klage på bygningsmyndighetens vedtak i brev 23.08.17 - tiltak på 

1/16-1/11 i Dyrøy. 

Det vises til deres klagebrev datert 4.september 2017.   

 

Klagen videresendes til behandling i Plan- og naturutvalget (PNU). 

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Fjellberg 

rådgiver teknisk 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

Torill M Storelvmo Finnlandsveien 304 9311 Brøstadbotn 

Marius Helmer O Johansen Finnlandsveien 296 9311 Brøstadbotn 

Lill Kristin Arnesen Finnlandsveien 298 9311 Brøstadbotn 

FYLKESMANNEN I 

TROMS 

Postboks 6105 9291 TROMSØ 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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