
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Plan og Naturutvalget 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 12.03.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
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 1/20 Godkjenning av protokoll   

PS 2/20 Referatsaker   

RS 1/20 Anmodning om redegjørelse - fjøsbygning på 
gnr/bnr 30/12 

 2019/803 

RS 2/20 Anmodning om redegjørelse - fjøs og naust på 
gnr/bnr 33/5 

 2019/804 

RS 3/20 Svar på krav om sammenslåing av tinglyste 
matrikkelenheter, gnr/bnr 11/150 og 11/151 

 2020/117 

RS 4/20 Svar på krav om sammenslåing av matrikkelenheter 
- gnr/bnr 11/251 og 11/253 

 2020/130 

RS 5/20 Svar på oppdatering/revisjon av veglister i Troms og 
Finnmark - kommunale veger 

 2018/691 

RS 6/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg 
våningshus på gnr/bnr 3/13 

 2020/102 

RS 7/20 Svar på henvendelse angående kommunal 
vannforsyning/fri tilknytning 

 2019/802 

RS 8/20 Svar på deres henvendelse angående feiing, 
slamtømming og kommunale avgifter 

 2019/781 

RS 9/20 Oppretting av ny grunneiendom med gnr/bnr 3/162  2019/784 

PS 3/20 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak for 
etablering av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 

 2019/707 

PS 4/20 Behandling av søknad om dispensasjon for endret 
bruk av det gamle samvirkelaget på Bergan 

 2019/712 

PS 5/20 Behandling av søknad om tillatelse til legging av 
landstrømkabel for Salaks på gnr/bnr 44/3 

 2019/665 

PS 6/20 Behandling av søknad om fradeling av tomt til 
boligformål i LNFR område - gnr/bnr 11/31 

 2019/636 

PS 7/20 Behandling av klage på vedtak om 
overtredelsesgebyr 

 2018/569 

PS 8/20 Behandling av reguleringsplan Finnlandsmoen 
Demas 2 

 2017/1141 

 
 
Tone Sørensen 
utvalgsleder
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PS 1/20 Godkjenning av protokoll

PS 2/20 Referatsaker



 

Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
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 

 

  
  Otto Johan Hansen 

Finnfjordveien 327 
9309  Finnsnes 
 
 

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

 
2019/803 
Kjell Rune Marthinsen 
 
30/12/L53/L54 
 
16.12.2019 

 

 
 

Anmodning om redegjørelse - fjøsbygning på gnr/bnr 30/12 

En overordnet befaring av området på Dyrøya viser at fjøsbygningen på din eiendom gnr/bnr 30/12 
begynner å komme i dårlig stand. Se vedlagte bilder. 
 
Utdrag fra plan- og bygningsloven (pbl) § 31-3 Sikring og istandsetting: 
«Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik 
stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik 
at det ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. 
 
Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting.» 
 
Med bakgrunn i pbl § 31-3 Sikring og istandsetting ber vi deg redegjøre for hvilke tiltak du planlegger for 
å bringe bygningen til forsvarlig stand.  
Redegjørelsen sendes skriftlig til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.  
Du kan også sende elektronisk til postmottak@dyroy.kommune.no .  
 
Frist for innsending av redegjørelse er 15.januar 2020.  
 
Kontakt meg dersom noe er uklart. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 

1 Fjøs på 30 - 12 bilde 1 
2 Fjøs på 30 - 12 bilde 2 

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
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 

 

  
  Johan Julian Johansen 

Dyrøyveien 655 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2019/804 
Kjell Rune Marthinsen 
 
33/5/L53/L54 
 
16.12.2019 

 

 
 

Anmodning om redegjørelse - fjøs og naust på gnr/bnr 33/5 

En overordnet befaring av området på Dyrøya viser at fjøs og naust på din eiendom gnr/bnr 33/5 er i 
dårlig stand. Se vedlagte bilder. 
 
Utdrag fra plan- og bygningsloven (pbl) § 31-3 Sikring og istandsetting: 
«Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik 
stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik 
at det ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. 
 
Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting.» 
 
Med bakgrunn i pbl § 31-3 Sikring og istandsetting ber vi deg redegjøre for hvilke tiltak du planlegger for 
å bringe bygningene til forsvarlig stand. 
Redegjørelsen sendes skriftlig til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.  
Du kan også sende elektronisk til postmottak@dyroy.kommune.no .  
 
Frist for innsending av redegjørelse er 15.januar 2020.  
 
Kontakt meg dersom noe er uklart. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 

1 Fjøs på 33 - 5 
2 Naust på  33 - 5 bilde 2 
3 Naust på 33 - 5 bilde 1 

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
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 

 

  
  Roger Svendsen 

Brøstadveien 314 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

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

 
2020/117 
Kjell Rune Marthinsen 
 
 
 
18.02.2020 

 

 
 

Svar på krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter, gnr/bnr 11/150 
og 11/151 

 
De vises til krav om sammenslåing av matrikkelenhetene gnr/bnr 11/150 og 11/151 i Dyrøy kommune. 
 
Sammenslåingen er nå gjennomført i Matrikkelen, og vedlagte matrikkelbrev gjelder. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
enhetsleder teknisk 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 

1 Matrikkelbrev 11 - 150 
  

 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev

Kommune: 5420 - DYRØY
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

11
150

Utskriftsdato/klokkeslett: 18.02.2020  kl. 10:43

Produsert av: Kjell-Rune Marthinsen - 5420

Attestert av: Dyrøy kommune

Orientering om matrikkelbrev

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet

For matrikkelenhet:

www.kartverket.no/matrikkelbrev

Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d) er
matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på
fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan
også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre
innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon:

Side 1 av 718.02.2020 10.43
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Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn: BORG II
Etableringsdato: 16.11.1979
Skyld: 0,01
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 11 / 150 1 454,4

Eierforhold

Tinglyste eierforhold
AndelRolle Status Føds.d./org.nr Navn AdresseBruksenhet

SVENDSEN ROGER 1 / 1030175Hjemmelshaver BRØSTADVEIEN 314
9311 BRØSTADBOTN

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

18.02.2020 18.02.2020 MarthinkjellTinglyst 18.02.2020

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 5420 - 11/151 -990,6
Mottaker 5420 - 11/150 990,7

Sammenslåing

01.01.2020 01.01.2020 smatmyndTinglyst 01.01.2020

Omnummerert til: 5420 - 11/150
Omnummerert fra: 1926 - 11/150

Omnummerering

16.11.1979

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 11/10 -460
Mottaker 1926 - 11/150 460

Skylddeling

Side 2 av 718.02.2020 10.43 Matrikkelbrev for 5420 - 11 / 150
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Adresser

BRØSTAD3141006 Grunnkrets:Vegadresse 0102

Adressetype Adressenavn
Adressetilleggsnavn

Adressekode Adressenr Kretser

Brøstadveien
Dyrøy1Valgkrets:
DyrøyKirkesogn: 11030402
BRØSTADBOTN9311Postnr.område:

Tettsted:

Bygning og bygningsendring

Har heis:

Oppvarming:

Bebygd areal:
Bruksareal bolig:
BRA annet:
Bruksareal totalt:
Alternativt areal:

Ant. boliger:
Ant. etasjer:
Vannforsyning:
Avløp: Tatt i bruk:

Ferdigattest:
Midl. brukstillatelse:

Igangsettingstillatelse:
Rammetillatelse:

Bygningsnr:
Løpenr:
Bygningsendringskode:
Bygningstype:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilder:

0
1

0
0

50

21 301 841

Tatt i bruk

Garasjeuthus anneks til bolig
01.08.2005

Annet som ikke er næring

21.08.2003

01.12.2005
50

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

Kontaktpersoner
Rolle Føds.dato/org.nr Navn AdresseBruksenhet
Tiltakshaver SVENDSEN ROGER

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

Unummerert bruksenhet 11/1500 000

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 0 0.0 50.0 50.0

Side 3 av 718.02.2020 10.43 Matrikkelbrev for 5420 - 11 / 150
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Har heis:

Oppvarming:

Bebygd areal:
Bruksareal bolig:
BRA annet:
Bruksareal totalt:
Alternativt areal:

Ant. boliger:
Ant. etasjer:
Vannforsyning:
Avløp: Tatt i bruk:

Ferdigattest:
Midl. brukstillatelse:

Igangsettingstillatelse:
Rammetillatelse:

Bygningsnr:
Løpenr:
Bygningsendringskode:
Bygningstype:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilder:

1
1

0
0

0

191 572 254

Tatt i bruk

Enebolig
Bolig

0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

H0101 Bolig1006 Brøstadveien 314 11/1500 000

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 1 0.0 0.0 0.0

Side 4 av 718.02.2020 10.43 Matrikkelbrev for 5420 - 11 / 150
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Oversiktskart for 11 / 150 Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 33

N

Side 5 av 718.02.2020 10.43 Matrikkelbrev for 5420 - 11 / 150
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Teig 1 (Hovedteig)
11 / 150

Målestokk 1:500
EUREF89 UTM Sone 33

N

Side 6 av 718.02.2020 10.43 Matrikkelbrev for 5420 - 11 / 150
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Areal og koordinater
Areal: 1 454,4 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7664533 Øst: 605946

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7664514,09 605951,49 Jord
30,41

Stein med kors og vitner
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

2 7664537,08 605931,58 Ikke spesifisert
16,10

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

3 7664550,54 605940,41 Ikke spesifisert
38,29

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 5000

4 7664582,53 605961,45 Ikke spesifisert
30,50

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 5000

5 7664556,21 605976,86 Ikke spesifisert
33,03

Ukjent
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 5000

6 7664527,92 605959,81 Ikke spesifisert
16,14

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 5000

Grensepunkt / Grenselinje

Side 7 av 718.02.2020 10.43 Matrikkelbrev for 5420 - 11 / 150
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Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
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 

 

  
  Rakel Jensen 

Korgedalen 10 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2020/130 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L35/11/251 
 
20.02.2020 

 

 
 

Svar på krav om sammenslåing av matrikkelenheter - gnr/bnr 11/251 og 11/253 

 
Vi viser til krav om sammenslåing av matrikkelenhetene gnr/bnr 11/251 og 11/253 i Dyrøy kommune. 
 
Sammenslåingen er nå gjennomført i Matrikkelen, og vedlagt følger matrikkelbrev for enheten.   
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
enhetsleder teknisk 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 

1 Matrikkelbrev 11 - 251 
 
 
Ekstern kopi til: 

Jan Fredrik Leibnitz Korgedalen 10 9311 Brøstadbotn 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev

Kommune: 5420 - DYRØY
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

11
251

Utskriftsdato/klokkeslett: 20.02.2020  kl. 15:23

Produsert av: Kjell-Rune Marthinsen - 5420

Attestert av: Dyrøy kommune

Orientering om matrikkelbrev

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet

For matrikkelenhet:

www.kartverket.no/matrikkelbrev

Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d) er
matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på
fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan
også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre
innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon:

Side 1 av 620.02.2020 15.23

20



Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn:
Etableringsdato: 13.11.2013
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 11 / 251 944,8

Eierforhold

Tinglyste eierforhold
AndelRolle Status Føds.d./org.nr Navn AdresseBruksenhet

JENSEN RAKEL 1 / 2061173Hjemmelshaver KORGEDALEN 10
9311 BRØSTADBOTN

LEIBNITZ JAN FREDRIK 1 / 2190368Hjemmelshaver KORGEDALEN 10
9311 BRØSTADBOTN

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

20.02.2020 20.02.2020 MarthinkjellTinglyst 20.02.2020

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 5420 - 11/253 -141,3
Mottaker 5420 - 11/251 141,4

Sammenslåing

01.01.2020 01.01.2020 smatmyndTinglyst 01.01.2020

Omnummerert til: 5420 - 11/251
Omnummerert fra: 1926 - 11/251

Omnummerering

09.10.2019 09.10.2019 MarthinkjellTinglyst 09.10.2019

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 11/236 -141,4
Mottaker 1926 - 11/253 141,3

Oppmålingsforretning

Side 2 av 620.02.2020 15.23 Matrikkelbrev for 5420 - 11 / 251
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Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

09.10.2019 09.10.2019 MarthinkjellOppmålingsforretning

11.11.2013 11.11.2013 1926boiTinglyst 16.11.2013

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 11/236 -804,3
Mottaker 1926 - 11/251 804,2

Oppmålingsforretning

Adresser

BRØSTAD101007 Grunnkrets:Vegadresse 0102

Adressetype Adressenavn
Adressetilleggsnavn

Adressekode Adressenr Kretser

Korgedalen
Dyrøy1Valgkrets:
DyrøyKirkesogn: 11030402
BRØSTADBOTN9311Postnr.område:

Tettsted:

Bygning og bygningsendring

Har heis:

Oppvarming:

Bebygd areal:
Bruksareal bolig:
BRA annet:
Bruksareal totalt:
Alternativt areal:

Ant. boliger:
Ant. etasjer:
Vannforsyning:
Avløp: Tatt i bruk:

Ferdigattest:
Midl. brukstillatelse:

Igangsettingstillatelse:
Rammetillatelse:

Bygningsnr:
Løpenr:
Bygningsendringskode:
Bygningstype:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilder:

1
1

0
75

75

21 302 988

Tatt i bruk

Enebolig
15.10.2007

Bolig

15.10.2007

31.03.2008
0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

Kontaktpersoner
Rolle Føds.dato/org.nr Navn AdresseBruksenhet
Tiltakshaver DYRØY KOMMUNE

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

H0101 Bolig1007 Korgedalen 10 11/251Kjøkken 1 1375

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 1 75.0 0.0 75.0

Side 3 av 620.02.2020 15.23 Matrikkelbrev for 5420 - 11 / 251
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Oversiktskart for 11 / 251 Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 33

N

Side 4 av 620.02.2020 15.23 Matrikkelbrev for 5420 - 11 / 251
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Teig 1 (Hovedteig)
11 / 251

Målestokk 1:500
EUREF89 UTM Sone 33

N

Side 5 av 620.02.2020 15.23 Matrikkelbrev for 5420 - 11 / 251
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Areal og koordinater
Areal: 944,8 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7665791 Øst: 607424

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7665765,08 607415,80 Jord
13,91

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

2 7665772,26 607403,89 Jord
9,80

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

3 7665782,05 607403,50 Jord
34,80

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

4 7665811,49 607422,06 Jord
23,54

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

5 7665798,72 607441,84 Jord
2,37

Stein med kors og vitner
Ikke hjelpelinje

94 GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK) 5

6 7665797,54 607443,90 Jord
34,93

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

94 GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK) 5
14

7 7665771,12 607421,05 Jord
8,00

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

94 GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK) 12
14

Grensepunkt / Grenselinje

Side 6 av 620.02.2020 15.23 Matrikkelbrev for 5420 - 11 / 251
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

 

  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

Statens Vegvesen Region Nord 
Postboks 1403 
8002  BODØ 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
Anne Merete Jenvin 
Hågensen 

2018/691-4 Kjell Rune Marthinsen 12.02.2020 

 

Svar på oppdatering/revisjon av veglister i Troms og Finnmark - kommunale 
veger 

 
Vi viser til deres brev av 05.02.20 angående veglister i Troms og Finnmark – kommunale veger. 
I forhold til innholdet i brevet har vi følgende kommentarer: 
 
En sjekk av listene, og også vegkartløsningen deres, viser at FV 7840, som går fra 
kommunegrensen mot Sørreisa og til Sørfjord, for det meste har BkT8/40 som klassering. Det er 
kun gjennom sentrum av Brøstadbotn at den har Bk10/50, noe som da gjør at den kan benyttes 
etter denne klasseringa på lik linje med FV7842 og FV 852/FV84 mot Salangen. Mot Sørreisa er 
det derimot ikke mulig å kjøre Bk10/50-ekvipasjer ut fra Dyrøy. Dette anses som veldig uheldig. 
 
Hva er årsaken til at FV7840 har Bk8/40-klassing? Vi vet at det er ei bru på Espenesmyra som 
kanskje er begrensende, og det er beklagelig all den tid vi har et industriområde med 
dypvannskai på Espenes, og slik sett er avhengig av Bk10/50-vei for å kunne kjøre fulle lass med 
f.eks. grus som leveres over kai. Veien fra Espenes til grensa mot Sørreisa har antaklig også 
bruer som kan være begrensende ift. klassing. 
At FV7840 har Bk8/40 gir såvidt vi vet også ei utfordring ift. renovasjonsbilene som har større 
akseltrykk enn 8 tonn. Men dette gjelder flere kommuner. 
 
I forhold til de punktvise spørsmålene deres svarer vi på det som er relevant for oss.   
 
Punkt 2 i deres brev: 
Vegnummer Strekning Ny bruksklasse Vogntoglengde Fra dato 
KV1013 HP1 m0-222 Bk10/50 19,50 meter 01.03.2020 
KV1012 HP1 m0-500 Bk10/50 19,50 meter 01.03.2020 

 
Vi ønsker Bk10/50-klasse på både KV1013 og KV1012. Dette er kommunale veier inn til 
industriområdene på Finnlandsmoan og Espenesbogen som vi mener kan klasses slik siden de er 
bygd for å tåle nettopp tung trafikk. Ingen bruer som begrenser dette. Umiddelbar virkning. 
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Punkt 3 i deres brev: 
Veger for bussruter står i både Bk10 og BkT8. Vi konstaterer at lange fylkesvegstrekninger (jfr 
FV7840) ikke har Bk10, og her ferdes busser i «full» størrelse. Dersom bussrutene må legges om 
pga. denne klassingen tenker vi at Troms og Finnmark Fylkeskommune har ei utfordring mht. 
offentlig transport i Dyrøy kommune.  
Der dette kommer inn på kommunale veger har vi KV1011 til Betholmen som er BkT8-vei og 
hvor buss kjører. Den har hittil snudd like over Betholmbrua, men her jobber vi med å finne ei 
snuløsning før brua. Denne veien er da ikke noe problematisk i forhold til buss.  På de øvrige 
kommunale veiene med BkT8-klassing benyttes mindre buss, og da er ikke vekt noe problem ift. 
veien. 
 
Punkt 4 i deres brev: 
Det er ikke samsvar mellom bruksklasse på veiene og vekt/størrelse på renovasjonsbiler. Dette 
gjelder både fylkeskommunale og kommunale veier. Ifølge opplysninger fra avfallsselskapet 
ligger typisk aksellast på renovasjonsbiler på rundt 9 tonn. I praksis gjør dette at 
renovasjonsbilene ikke kan laste full bil, noe som gjør at kapasitet på bil ikke kan utnyttes fullt 
ut.  Dette er det som gjøres i praksis – noe annet alternativ finnes ikke for å få gjennomført 
renovasjonsordningen. Dette regner vi med er gjennomgående problematikk i alle kommuner. 
 
Punkt 5 i deres brev: 
Det er BkT8/50- veier til begge kommunale industriområder. Se forøvrig svar på deres pkt. 2. 
For melketransport har vi henting på Vinje (bruker KV 1026 og KV 1027). Denne veien har 
BkT8/50. Her er ikke bruer som vil være begrensende for vektklassinga, slik at vi anser ikke 
vegen som utsatt ift. aksellaster. Vi har ikke sjekket med Tine ift maks akseltrykk på 
melkebilene.  
Det skal også nevnes at BkT8-klassing også gjelder fylkesvei fra Brøstadbotn til Sørfjord, en vei 
hvor det også ligger melkebruk i tillegg til annen næringsvirksomhet hvor Bk10-klassing hadde 
vært å foretrekke. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

 

  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

Kjell-Jostein Lillegård 
Espenesveien 18 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/102-2 Kjell Rune Marthinsen 18.02.2020 

 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg våningshus på gnr/bnr 3/13 

 
Delegasjonssak:  
 
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om tilbygg til våningshus med tegninger, kart og beskrivelser 
mottatt 07.02.2020, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2.  
 
Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at 
forskrifter til loven følges. 
 
 
Dispensasjon 
Omsøkte tiltak gjelder tilbygg på våningshus. Eiendommen ligger i LNFR-område i kommunen, 
og våningshus er dermed innenfor formål i plan.  Tiltaket er derfor ikke underlagt regler om 
dispensasjonsbehandling. 
 
Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B 3 Behandling av sak etter pbl §20-1 a)     1 Kr. 520,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 520,- 

  
Faktura ettersendes. 
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Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves 
purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til 
purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
 
Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold 
Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å 
bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl § 21-6. 
 
Bortfall av tillatelse 
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket 
begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i 
gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. 
Fristene kan ikke forlenges, jf pbl § 21-9 første ledd. 
 
Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering)  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og 
bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl § 21-10.  
 
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle 
endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og 
bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften §§ 8-
1 og 8-2. 
 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. 
 
Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i 
plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger. 
 
Vi gjør spesielt oppmerksom på 

 Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av 
fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før 
klage er avgjort skjer på egen risiko. 

 Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. 
 

 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Irina Lillegård Espenesveien 18 9311 Brøstadbotn 
Kine Svendsen    
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

 

  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

Maren-Ann Hansen 
Mohamnveien 2 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/802-3 Kjell Rune Marthinsen 19.02.2020 

 

Svar på henvendelse angående kommunal vannforsyning/fri tilknytning 

Utbyggingen av nytt vannverk for Dyrøy kommune startet i 2011 og omfatter flere løpende 
byggetrinn.  Samtlige tiltak og finansiering fremgår av vedtatte investeringsbudsjetter og 
økonomiplaner.  Hovedplan vann for perioden 2018 -2023 er vedtatt i kommunestyret og 
omfatter fremtidige tiltak. 
Når det gjelder spørsmål om tilknytning til kommunal vannforsyning fremgår bla følgende av  
Plan- og bygningsloven, kap. 27 Tilknytning infrastruktur,   §27-1 Vannforsyning 

«Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal 
bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med 
uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. 

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig vannledning når 
særlige hensyn tilsier det.» 

 
Når Dyrøy kommune bygger ut vannverk med ledningsnett (forsyningsnett) i nærhet av 
bebyggelse kan kommunen i medhold av bestemmelsene i Plan- og bygningsloven kreve at 
bygninger på eiendommer i nærhet av ledningsnettet tilknytter seg den kommunale 
vannforsyningen. Kommunen kan i denne sammenheng utvise skjønn og godkjenne andre 
ordninger. 
 
De 3 gamle vannverkene i Dyrøy kommune som nå er erstattet av ett nytt felles vannverk 
tilfredsstilte ikke kravene i drikkevannsforskriften.  Disse hadde heller ikke kapasitet, verken i 
råvannskilde eller ledningsnett til å forsyne alle innbyggere med kommunalt vann. 
Følgelig ville det ikke være aktuelt å kreve at innbyggere med private vannverk eller brønner 
skulle tilknytte seg kommunal vannforsyning før nytt vannverk ble bygget. 
   
Etter hvert som nytt forsyningsnett bygges ut vil Dyrøy kommune, der det ligger til rette for det,  
kreve at eiendommer/bygninger tilknytter seg kommunale vannforsyning fra det nye 
vannverket.  Kommunen ønsker i tråd med gitte politiske signaler ikke å bruke tvang, men vil 
tilby aktuelle eiendommer fritak fra tilknytningsavgift dersom tilknytningen skjer i sammenheng 
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med at ledningsnett bygges nær eiendommen. Dersom abonnenter kan tilknytte seg/anbore 
samtidig med at forsyningsledningen føres frem vil kommunen spare penger ettersom 
kommunen unngår å grave for anboring i ettertid.  
  
Dyrøy kommune skal gjennomgå/oppdatere reglement/gebyrregulativer for en rekke områder 
vedr. kommunale oppgaver og tjenesteytelser. Retningslinjerer for tilknytning til kommunalt 
vann og avløp vil inngå i dette arbeidet.  Inntil videre følges eksisterende retningslinjer og 
regulativ så langt dette er dekkende. Utover dette kan kommunen i tråd med bestemmelsene i 
Plan- og bygningsloven utøve og godkjenne andre ordninger, som f.eks. i dette tilfellet ved å 
tilby fritak for tilknytningsavgift for å få nye abonnenter til å tilknytte seg kommunal 
vannforsyning der dette kan gjøres mest mulig kostnadseffektivt både for kommunen og 
abonnenten. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

 

  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

Fred Arne Torsteinsen 
Dyrøyveien 715 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/781-7 Kjell Rune Marthinsen 18.02.2020 

 

Svar på deres henvendelse angående feiing, slamtømming og kommunale 
avgifter 

Det vises til deres mail hvor du spør etter opplysninger ifm. feiing og slamtømming på din 
eiendom. 
 
Jeg har snakket med feier, og han har jobbet her siden 2014. Første gangen han var hos dere for 
å feie fikk han beskjed om at det ikke trengtes feiing siden dere ikke brukte ildstedet. Dette er 
grunnen til at han ikke har vært siden. Hadde han fått beskjed om at dere har gjenopptatt 
bruken av ildstedet ville han selvfølgelig lagt dere inn i systemet sitt igjen.  
Feiing er et selvkostområde beregnet utfra antall boliger (og nå også fritidshus) som skal inngå i 
tjenesten, og årlig pris omfatter både feiing og tilsyn.  Feiing og tilsyn er behovsprøvd, men skal 
minimum gjennomføres hvert fjerde år. 
 
Slamtømming ble dessverre utført senere enn planlagt høsten 2019. Grunnen til det var at 
Perpetuum hadde feil med sitt utstyr, og dermed måtte forskyve tømminga til etter at vinteren 
hadde kommet. Både vi og Perpetuum ønsker å gjøre dette i barmarksesongen, siden det er 
enklere å gjennomføre for alle parter. 
 
Utbyggingen av nytt vannverk for Dyrøy kommune startet i 2011 og omfatter flere løpende 
byggetrinn.  Samtlige tiltak og finansiering fremgår av vedtatte investeringsbudsjetter og 
økonomiplaner.  Hovedplan vann for perioden 2018 -2023 er vedtatt i kommunestyret og 
omfatter fremtidige tiltak. 
Når det gjelder spørsmål om tilknytning til kommunal vannforsyning fremgår bla følgende av  
Plan- og bygningsloven, kap. 27 Tilknytning infrastruktur,   §27-1 Vannforsyning 

«Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som 
ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor 
kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. 

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig vannledning når særlige 
hensyn tilsier det.» 
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Når Dyrøy kommune bygger ut vannverk med ledningsnett (forsyningsnett) i nærhet av 
bebyggelse kan kommunen i medhold av bestemmelsene i Plan- og bygningsloven kreve at 
bygninger på eiendommer i nærhet av ledningsnettet tilknytter seg den kommunale 
vannforsyningen. Kommunen kan i denne sammenheng utvise skjønn og godkjenne andre 
ordninger. 
 
De 3 gamle vannverkene i Dyrøy kommune som nå er erstattet av ett nytt felles vannverk 
tilfredsstilte ikke kravene i drikkevannsforskriften.  Disse hadde heller ikke kapasitet, verken i 
råvannskilde eller ledningsnett til å forsyne alle innbyggere med kommunalt vann. 
Følgelig ville det ikke være aktuelt å kreve at innbyggere med private vannverk eller brønner 
skulle tilknytte seg kommunal vannforsyning før nytt vannverk ble bygget. 
   
Etter hvert som nytt forsyningsnett bygges ut vil Dyrøy kommune, der det ligger til rette for det,  
kreve at eiendommer/bygninger tilknytter seg kommunale vannforsyning fra det nye 
vannverket.  Kommunen ønsker i tråd med gitte politiske signaler ikke å bruke tvang, men vil 
tilby aktuelle eiendommer fritak fra tilknytningsavgift dersom tilknytningen skjer i sammenheng 
med at ledningsnett bygges nær eiendommen. Dersom abonnenter kan tilknytte seg/anbore 
samtidig med at forsyningsledningen føres frem vil kommunen spare penger ettersom 
kommunen unngår å grave for anboring i ettertid.  
  
Dyrøy kommune skal gjennomgå/oppdatere reglement/gebyrregulativer for en rekke områder 
vedr. kommunale oppgaver og tjenesteytelser. Retningslinjerer for tilknytning til kommunalt 
vann og avløp vil inngå i dette arbeidet.  Inntil videre følges eksisterende retningslinjer og 
regulativ så langt dette er dekkende. Utover dette kan kommunen i tråd med bestemmelsene i 
Plan- og bygningsloven utøve og godkjenne andre ordninger, som f.eks. i dette tilfellet ved å 
tilby fritak for tilknytningsavgift for å få nye abonnenter til å tilknytte seg kommunal 
vannforsyning der dette kan gjøres mest mulig kostnadseffektivt både for kommunen og 
abonnenten. 
 
Vera Torsteinsen får kopi av dette brevet siden hun er hjemmelshaver på eiendommen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
Kopi til: 
Vera Torsteinsen Dyrøyveien 715 9311 Brøstadbotn 
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Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
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 

 

  
  ROLF ESPENES 

Heimveien 128 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

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

 
2019/784 
Kjell Rune Marthinsen 
 
611 
 
25.02.2020 

 

 
 

Oppretting av ny grunneiendom med gnr/bnr 3/162 

Det vises til oppretting av ny grunneiendom med gnr/bnr 3/162 i Dyrøy kommune. Denne er tinglyst 
25.02.2020, og gebyrer for fradeling og oppretting av eiendom belastes søker. 
 

Gebyr 

Gebyr for arbeid etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m), Matrikkellovens §32 og 
Matrikkelforskriftens §16 i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020.  Eiendommens 
størrelse er ihht. matrikkelbrevet 2140,3 m². 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
C 2-1 Fradeling av tomt  til byggeformål, der 
tomtedelingene er fastsatt i reguleringsplan 

    1 Kr.   1.041,- 

H 1.1.1 Oppretting av grunneiendom, areal fra 500-
2000 m² 

    1 Kr. 19.049,- 

H 1.1.1 areal fra 2001 m² - økning pr påbegynte da     1 Kr.      885,- 
Tinglysningsgebyr, oppretting av grunneiendom     1 Kr.      525,- 
Totalt gebyr å betale  Kr. 21.500,- 

 
Faktura ettersendes. 
 

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.  
 
Før overdragelse til ny eier kan gjøres må ny eier levere «Egenerklæring om konsesjonsfrihet» til 
behandling i kommunen.  
Skjema finner du på denne linken: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=7924  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
enhetsleder teknisk 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 

1 Matrikkelbrev 3 - 162 
  

 
 
 
 
Intern kopi til: 

Kine Svendsen 
 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev

Kommune: 5420 - DYRØY
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

3
162

Utskriftsdato/klokkeslett: 25.02.2020  kl. 13:53

Produsert av: Kjell-Rune Marthinsen - 5420

Attestert av: Dyrøy kommune

Orientering om matrikkelbrev

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet

For matrikkelenhet:

www.kartverket.no/matrikkelbrev

Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d) er
matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på
fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan
også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre
innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon:

Side 1 av 525.02.2020 13.53
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Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn:
Etableringsdato: 25.02.2020
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 3 / 162 2 140,2

Eierforhold

Tinglyste eierforhold
AndelRolle Status Føds.d./org.nr Navn AdresseBruksenhet

DYRØY KOMMUNE 1 / 1864994032Hjemmelshaver Dyrøytunet 1
9311 BRØSTADBOTN

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

25.02.2020 25.02.2020 MarthinkjellTinglyst 25.02.2020

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 5420 - 3/62 -2 140,3
Mottaker 5420 - 3/162 2 140,2

Oppmålingsforretning

Side 2 av 525.02.2020 13.53 Matrikkelbrev for 5420 - 3 / 162
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Oversiktskart for 3 / 162 Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 33

N

Side 3 av 525.02.2020 13.53 Matrikkelbrev for 5420 - 3 / 162
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Teig 1 (Hovedteig)
3 / 162

Målestokk 1:500
EUREF89 UTM Sone 33

N

Side 4 av 525.02.2020 13.53 Matrikkelbrev for 5420 - 3 / 162
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Areal og koordinater
Areal: 2 140,2 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7667003 Øst: 607824

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7666970,42 607804,22 Ikke spesifisert
29,65

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

2 7666994,15 607786,45 Ikke spesifisert
62,73

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

3 7667029,05 607838,57 Ikke spesifisert
13,31

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

4 7667036,31 607849,73 Ikke spesifisert
30,53

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

5 7667007,81 607860,68 Ikke spesifisert
67,72

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

Grensepunkt / Grenselinje

Side 5 av 525.02.2020 13.53 Matrikkelbrev for 5420 - 3 / 162
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/707 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 24.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om tillatelse til tiltak for etablering av permanent lavvo på 
gnr/bnr 14/13 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 3/20 12.03.2020 

 

Vedlegg 
1 Søknad dispensasjon lavvo 
2 Søknad om dispensasjon 
3 Kart 
4 Tegning 
5 NVEs uttalelse - Høring - Søknad om dispensasjon for bygging av permanent lavvo på GBnr 

14/13 ved Durmålsvatnet - Dyrøy kommune 
6 Tilrår ikke dispensasjon 
7 Uttalelse vedrørende søknad om bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13, Dyrøy 

kommune 
8 Dyrøy kommune: Høring vedrørende søknad om bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 

 

Rådmannens innstilling: 

Søknad om tillatelse til bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 avslås.  
 

Saksopplysninger 

Sten Ruben Erlandsen og Helene Killi Tvenning har søkt om dispensasjon for å bygge en permanent lavvo 
på eiendommen gnr/bnr 14/13. Lavvoen er omsøkt med plassering like nord av Durmålsvatnet, på 
omlag 320 m.o.h. Størrelsen på lavvoen vil være ca 15 m² i grunnflate. 
 

          
Utforming av lavvo                                                    Plassering ved Durmålsvatnet 
 
Søker sier i dispensasjonssøknaden at lavvoen skal benyttes til ly ved hogst i utmark, jakt på egen 
eiendom og ellers som turmål for familie. Den skal ifølge søknaden også være tilgjengelig for andre etter 
søkers samtykke og som ly for vær og andre nødstilfeller.  Se forøvrig fullstendig begrunnelse i søknaden 
og eget brev. 
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Søknaden har vært sendt på høring til berørte sektormyndigheter. Av disse har vi fått høringssvar fra 
Troms Fylkeskommune (Kulturetaten), Sametinget, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og NVE. I tillegg 
har søker ettersendt en redegjørelse i tillegg til dispensasjonssøknaden.  Hjerttind reinbeitedistrikt har 
ikke uttalt seg i saken. 
 
Kulturetaten hos Troms Fylkeskommune uttaler at de ikke har noen merknader til saken.  
  
Sametinget uttaler at de ikke har noen kulturminnefaglige merknader til søknaden, og heller ikke 
kjenner til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i området. For hensyn som angår 
reindrifta forutsettes det dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldene reinbeitedistrikt. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark anbefaler å 
avslå søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen er at 
planlagte lavvo ligger innenfor Hjerttind 
reinbeitedistrikt, og området benyttes som 
høst/vinter og vårbeite, og områdene øst for 
Durmålsvatnet benyttes som kalvingsland. Se 
bilde 1 for illustrasjon av vårbeite.  
Kalvingsland er definert som særverdiområde for 
reindrifta da reinen på denne tiden av året er 
svært sårbar for forstyrrelser.   Det omsøkte 
tiltaket vil sannsynligvis påvirke reinens arealbruk 
og adferd i negativ retning, og som en følge av det 
også reindriftens produksjon og økonomi. Se 
forøvrig vedlagte høringsuttalelse for utfyllende 
informasjon.  
 
NVE uttaler at tiltaket ligger innenfor NGIs 
aktsomhetskart for snø- og steinsprang, som 
anbefales brukt sammen med aktsomhetskart for 
jord- og flomskred.  NVE sier videre at reell fare 
skal være avklart på siste plannivå. Ved en 
byggetillatelse gjelder som kommunen oppgir 
kravene i PBL § 28-1. Det anbefales derfor at 
dispensasjon ikke gis før reell fare er avklart. Se 
bilde 2 for illustrasjon av utløpsområde 
steinsprang og snøskred. 
 
 
Det har i tillegg kommet inn private uttalelser, både fra søker og andre. Disse uttalelsene er ikke tillagt 
betydning i vurdering av det planfaglige med kriterier som benyttes til avveiing av fordeler og ulemper 
ihht. plan- og bygningslovens bestemmelser. 
 

Administrasjonens vurdering 

Sten Ruben Erlandsen og Helene Killi Tvenning ønsker å bygge en permanent lavvo i nærheten av 
Durmålsvatnet. I kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt i juni 2019, er området regulert til LNFR-
område (Landbruk, Natur, Friluftsliv og Reindrift).  
Lokaliseringen er i til dels bratt og ulendt terreng og ifølge søker på ei fjellhylle, og området er ikke 
bebygd fra før. Ønsket med etableringen er å ha en lokalitet som kan benyttes som turmål, ved arbeid i 
skogen og til jakt. Stedet er ifølge søker ikke tilgjengelig med motorisert kjøretøy.  
Omsøkt plassering ligger ifølge reindriftskart i vår-, høstvinter- og vinterbeite. Området er intensivt 
brukt som seinvinterland pga sikkerhet mot store snømengder og nedising. Det er også viktig vårområde 

Bilde 1: utsnitt fra Kilden med kartlag vårbeite aktivert

Bilde 2: utsnitt fra Tromsatlas med aktsomhetsområde skred

43



der okserein og fjorårskalver oppholder seg i kalvingstida. Det omsøkte tiltaket vil legge til rette for mer 
menneskelig aktivitet i området, noe som vil kunne føre til forstyrrelser av rein i negativ retning. Dette 
vil også kunne påvirke reindriftas produksjon og økonomi.   
I forhold til landbruk vil omsøkte tiltak også føre til drifts- og miljømessige ulemper siden det pr i dag 
ikke er noen forstyrrende elementer i beiteland for småfe.   
Sett ut fra et sikkerhetsmessig punkt vil plassering av tiltaket være utsatt siden det ligger i sannsynlig 
utløpsområde for snøskred og steinsprang. Dette er en områdevurdering som er grovmasket, og vi ser 
av blant annet senere tids hendelser at snøskred kan ha langt større omfang enn det som tidligere er 
kartlagt.  
Kommunens vurdering etter PBL § 19-2 (dispensasjonsvedtaket) er at hensynene bak bestemmelsene 
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt dersom det 
gis dispensasjon. I tillegg vil ikke fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  Det kan heller ikke ses bort fra det sikkerhetsmessige aspektet mht omsøkt 
plassering, da sett i forhold til fare for snøskred og steinsprang.  
Rådmannen tilrår med dette som bakgrunn at det ikke gis dispensasjon til etablering av permanent 
lavvo på omsøkte plassering ved Durmålsvatnet. 
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Sten Ruben Erlandsen                                              Vår dato: 16.12.2019 
Brøstadveien 674                                                       
9311 Brøstadbotn 
 
Dyrøy kommune                                                        Deres ref: 2019/707 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 
 

Dispensasjon – tiltak på gnr. 14 bnr. 13 i Dyrøy kommune 
 

I forbindelse med innsyn i sak ang sakstittel: 14/13 Søknad om tillatelse til tiltak – fritidsbolig /lavvo, - 
legges det ved uttalelse fra søker/grunneier av eiendom. 
 
Grunneier/søker informerer om at tiltaket med plassering av lavvo rett nord av Durmålsvannet vil være 
av lite eller ingen inngrep i naturen således mtp størrelse av byggverket på 15 kvm, som vil være en 
frittstående lavvo rett på bakke i skul og le. 
 
For å oppklare det kommunen måtte se på som evt utfordringer med dispensasjonen, informerer 
søker/grunneier om at når det gjelder at planlagte lavvo ligger innenfor Reinbeitedistrikt 20 
Stallonjarha/Hjerttinden øst for Durmålsvannet, er selve vannet lokalisert i bratt terreng med bratte 
høydekurver både under og over lokaliseringen. 
Stedet ligger ca 300 moh, under tregrensen, og har en unaturlig gjennomgang for ferdsel da stedet 
ligger i en fjellhylle med bratte skråninger både i nord og sør side av vannet, som ellers ligger godt 
skjermet fra selve fjellheimen generelt.  
 
Det vil ikke være mulig å komme til med noe form for kjøretøy så vel som fornuftig å komme til 
stedet/lavvo med snøscooter på vinterstid. Da planlagte helårslavvo er i privat sammenheng vil ikke 
dette være med på å øke ferdsel i området mer en tidligere da området i alle år har i sommerhalvåret 
hatt normal ferdsel til fots som f.eks telting/overnattinger, dagsturer og passeringer via Durmålsvannet 
for videre gange til fjells av grunneiere og øvrig lokalbefolkning i området generelt.  
 
Vil for øvrig påpeke at ferdsel generelt i og rundt området Durmålsvannet pr i dag har avtatt betydelig 
sammenlignet med før i tiden.  
 
Foruten generell ferdsel kan det nevnes ferdsel som småvilt jakt før i tiden, også vinterstid, og 
nedlagte gårdsbruk med sau på fjellet, og sauesanking. Menneskelig aktivitet er nok også betydelig 
redusert i områdene ifm vedhogst der en kan se gamle vedstrenger/wire som går helt opp til 
Durmålsvannet og omegn der folk tok ut ved. I dag er omtrent all denne aktivitet borte. 
 
Stedet vil erfaringsmessig og praktisk sett bli i all hovedsak besøkt/benyttet i sommer halvåret 
(sommer og høst etter snøsmelting) for enklere adkomst til stedet, da det er nokså fysisk krevende tur. 
 
Lavvo vil selvfølgelig være tilgjengelig til de som søker ly for vær og andre nødstilfeller. 
 
I lys av dette håper vi at det forenkler kommunens vurdering av dispensasjonen, og vedtaket. 
 
 
Mvh  
 
 
 
Sten Ruben Erlandsen                                                 Helene Killi Tvenning 
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Ds. regn iwmmamr

Søknad  om dispensasjon

\- L» ‘v. ,” a m  '-

r?"

Navn:

I
,1, *

‘ »  +  '1Adresse: «**—7 - li; ~-

Postnr:  \ % %— Poststed:

Berørt eiendom  Gnr.: "'( Bnr.: Fnr.:

Søker  om  dispensasjon  fra  (sett kryss):

.  Kommuneplanens arealdel E]

D

.  Reguleringsplan  (PBL 1985) /  områdereguleringsplan (PBL 2008)

.  Bebyggelsesplan (PBL 1985) /detaljreguleringsplan (PBL 2008)

.  Forbud mot fradeling i  100 meters beltet langs sjø  etc.

EIDE]

.  Forbud mot bygging i 100 meters beltet langs sjø  etc.

(PBL 1985 =  plan- og bygningsloven av 1985  / PBL 2008 =  plan— og bygningsloven av 2008)

Beskrivelse  av  tiltaket:

,” '- (L — Lg: .  _, ;. Lri »,  ..)—.,.  Nasji E“: a, ..»- L1 L:;

Begrunnelse  for  dispensasjonssøknaden, jf.  plan- og bygningslovens  §  19-1:

' ‘ — '. ' f .  9  , Vi f  . 'a *— M ”*.- ., % 7 ,N I  .  * *—

'  xi. f  .  . '. ' .  ,_ a  ...i -— '-' ‘L "k ' '

'» .,: '. ' '  ;‘\_ "ull— (H *...

+ .  ( «. '. ?  a .  .;  '  ä, 1  .' ”:*-z Li ; -', 7% - >1 '! »:  .
!

X «' !, ”i Å....(A «; * , Å. Å.,— ,  '  1  -. »  i  i  '  «  7:- '.

\. »  '» : . -  _  Å.; ., x. *. If «  a' L (Vw r = XJ v. u  »  *

»  &. V—l. T; ', XL '  ‘3 '  " ": ' ' !. "x. ;, '. C‘x‘bt "  ,-_ '  3.

1. v  V  =.  =  RCA? ' .-'-. *)  ... .«V"'  .=  ;  .  =. N-» k, I  .. ', '  ')”- Xia ;* i. TJ; (

..; ,  +  kri ;"

Dato: -' ' '

«. , >5, ;»

Underskrift søker/Åere

Søknaden  sendes til: Dyrøy kommune, Dyrøytunet  1, 9311 BRØSTADBOTN.

E—post: ocstmottakffld rcX kommune.no . tlf. 77 18 92 00
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Fortsettelse av begrunnelse for dispensasjon
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15.08.19

Kort informasjon ifm Søknad om dispensasjon

Lavoen skal stå frittstående oppå bakke ved støtte av naturstein fra området hvor den skal stå, uten

inngrep i bakken  /  jorda.

Den blir fraktet opp komplett ved helikopter og får dermed ingen spor  i  naturen av motoriserte

kjøretøy eller andre midler som kan gjøre inngrep i naturen.

Lavoen sjenerer ikke naturen og passer godt inn i omgivelsene.

Den vil stå plassert nord av Durmålsvannet i en fjellhylle som vil være unnavei for annen trafikk og

turgåere i området.

Etter egen mening skal ikke lavoen ha innvirkning på reintråkk  /  ferdesel  /  drift da lavo står  i  en

fjellhylle som ikke har naturlig gjennomgang av noe som helst ferdsel verken av kjøretøy, rein eller

folk (folk som ikke bevisst tar den avstikkeren for å spesifikt oppsøke området her).

Lavoen skal være tilgjengelig for andre turgåere om ønskelig.

Lokalt er ikke vi i området kjent med kulturminner eller fredet området der hvor Iavo skal stå. Lavo

står også på egen eiendom (Helene Killi Tvenning og Sten Ruben Erlandsen).

jfw fé/(m/JW
en Ruben Erlandsen
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet. 1 

9311 BRØSTADBOTN 

 

   

Vår dato: 10.12.2019         

Vår ref.: 201913535-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 18.11.2019 Eva Forsgren 

Deres ref.: 2019/707 

   

22959616/efor@nve.no 

1 

NVEs uttalelse - Høring - Søknad om dispensasjon for bygging av 

permanent lavvo på GBnr 14/13 ved Durmålsvatnet  - Dyrøy kommune 

 

Vi viser til høring av søknad. NVE er nasjonal forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, 

tiltak som berører vassdrag og vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. NVE er høringspart i 

plansaker hvor energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres.  

Det søkes om dispensasjon til bygging av permanent lavvo. Tiltaket ligger innenfor NGIs 

aktsomhetskart for snø- og steinsprang som vi anbefaler brukes (der det finnes) sammen med 

aktsomhetskart for jord- og flomskred. 

 

Reel fare skal være avklart på siste plannivå. Ved en byggetillatelse gjelder som kommunen oppgir 

kravene i PBL § 28-1. Vi anbefaler derfor at det ikke gis dispensasjon inntil reel fare er avklart.  

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  25.11.2019  2019/13358 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  18.11.2019  2019/707 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Bjørn Einan, 77642105 
  
 
 
  

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

  
 

Dispensasjon – tiltak på gnr. 14 bnr. 13 i Dyrøy kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 18. november i år, hvor vi 
inviteres til å gi uttalelse til søknad om dispensasjon fra plansituasjonen. 
 
Eiendommen ligger i et LNF-område. Tiltaket krever derfor dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Dette er regulert i Plan og bygningsloven § 19-2 hvor det blant annet heter at 
kommunen ikke kan gi dispensasjon fra arealdelen i kommuneplanen dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Planlagte lavvo ligger innenfor Reinbeitedistrikt 20 Stallonjarha/Hjerttinden. Området benyttes 
som høst/vinter og vårbeite, områdene øst for Durmålsvatnet benyttes som kalvingsland.  
Kalvingsland er definert som særverdiområde for reindriften da reinen på denne tiden av året er 
svært sårbar for forstyrrelser. Planlagte lavvo er lokalisert langt fra vei og bebyggelse, og man 
må regne at det vil føre til økt menneskelig ferdsel. Drektig rein og kalvende simler, samt 
kalvesimler i pregningstiden, vil ved forstyrrelser kunne kaste/forlate kalven. I tillegg til at dette 
er en dyrevelferdsmessig problemstilling, er det også en utfordring som vil forringe reindriftens 
produksjon og dermed økonomi. Samlet sett vil det omsøkte tiltaket sannsynligvis påvirke 
reinens arealbruk og reinens adferd i negativ retning, og som følge, reindriftens produksjon og 
økonomi. 
 
Fylkesmannen anbefaler Dyrøy kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
Seksjonsleder plan 

  
 
Bjørn Einan 
rådgiver plan 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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  Side: 2/2 

 
 
 
Kopi til: 
Troms fylkeskommune Postboks 3374 9276 TROMSØ 
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Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

19/4915 - 3 19/30435 2019/707 20.11.2019  

 

Uttalelse vedrørende søknad om bygging av permanent lavvo på 
gnr/bnr 14/13, Dyrøy kommune 
 
Vi viser til deres brev av 18.11.2019. 
 
Sámediggi / Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt. 
 
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at det er registrert 
automatisk freda, samiske kulturminner i det aktuelle området. 
 
Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter eldre aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi 
beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket. 
 
Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 1918 er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd. 
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller 
skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
Vi viser til egen uttalelse fra Troms fylkeskommune. 

 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Andreas Stångberg Jon Gunnar Blom 
fágajođiheaddji/fagleder Ráđđeaddi/Rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
 

Kopiija / Kopi til:    
Romssa fylkkasuohkan - 
Troms fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 

 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Jon Gunnar Blom 

Tel: +47 78 47 41 16 
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Kulturetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Dyrøy Kommune  

 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

19/7245-2 Harald G. Johnsen 140&18 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

65012/19 77 78 82 08 2019/707  19.11.2019 

 

 

Dyrøy kommune: Høring vedrørende søknad om bygging av permanent lavvo på 

gnr/bnr 14/13 

 

 

Vi viser til henvendelse av 18.11.2019. Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen 

merknader til saken. For opplysninger om samiske kulturminner viser vi til Sametinget. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Anne-Karine Sandmo 

fylkeskonservator                    Harald G. Johnsen

                    konservator/arkeolog
  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

Kopi: 

Sametinget 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/712 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 27.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om dispensasjon for endret bruk av det gamle samvirkelaget 
på Bergan 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 4/20 12.03.2020 

 

Vedlegg 
1 A21-001 Situasjonsplan 
2 Uttalelse til høring av søknad om dispensasjon fra formål i arealplanen og byggegrense mot 

fylkesvei 
3 8_TEGN_TegningEksisterendePlan_Brøstabotn Samvirkelag eksisterende.pdf 
4 9_TEGN_TegningNyPlan_Flerbruksbygg Byggemelding 12.12.19.pdf 
5 10_TEGN_TegningNyPlan_Brøstabotn Samvirkelag Byggemelding 12.12.19.pdf 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endret bruk av deler av eksisterende 
bygning. Dette gjelder arealet som i søknaden er beskrevet med opphold/bespisning og 
tilhørende dusj/toaletter og soverom som det gis dispensasjon til. Arealet gis formål 
tjenesteyting. 

2. Det gis dispensasjon fra bestemmelsene i pbl § 1-8 for bygging av flerbrukshus innenfor 100-
metersbeltet langs sjø og vassdrag.  

3. Det gis rammetillatelse for omsøkte tiltak ihht. søknad og revidert situasjonsplan. Vilkår for 
tillatelsen er at Troms og Finnmark Fylkeskommune gir dispensasjon etter veglovens §29 for 
etablering av tiltak nærmere enn 15 meter fra midt i fylkesvei. 

 

Saksopplysninger 

Tre Allservice AS søker om tillatelse til tiltak (rammetillatelse) for ombygging og utvidelse av kombinert 
bygg, nybygg flerbruksbygg og etablering av faste parkeringsplasser på eiendommen gnr/bnr 11/41 i 
Dyrøy kommune. I denne forbindelsen søkes det også om dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens bestemmelser om forbud mot tiltak innenfor 100-
metersbeltet langs sjø og vassdrag (pbl § 1-8). 
 
Teigen hvor det søkes ombygging og nybygg er på 3,6 dekar. Eiendommen, sammen med gnr/bnr 12/7, 
er på totalt 23,4 dekar. 
Den aktuelle teigen er i kommuneplanens arealdel avsatt til «Bebyggelse og Anlegg» med bolig- og 
næringsformål som hovedformål. Siden deler av ombygging og nybygging går ut over det som tolkes inn 
i formålet i kommuneplanens arealdel for området må disse deler av tiltaket behandles etter 
dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven.  
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Avkjørsel og parkering:  
Den omsøkte eiendommen har adkomst fra 
FV 7840. Hovedbygningen på eiendommen 
huset tidligere det lokale samvirkelaget, og 
det er av den grunn opparbeidet areal for 
parkering på begge sider av fylkesveien. 
Som situasjonsplanen fra søknaden viser 
planlegges det nå tilrettelegging på 
nordvestsiden av fylkesveien for å gi mer 
ordnede avkjørsels- og parkeringsforhold til 
eiendommen.  
Parkeringsløsningen vil være underlagt 
dispensasjonsbehandling hos Statens 
Vegvesen siden denne søkes etablert 5,5 
meter fra midt i fylkesvei. Minste avstand 
er ihht. veglovens §29 på 15 meter.   
Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK) 
sier i sitt høringsbrev at de vil behandle 
søknaden etter §29 i vegloven etter at 
kommunen har fattet vedtak om 
dispensasjon etter kapittel 19 i plan- og 
bygningsloven. 
Kommunen mener at området hvor det 
søkes dispensasjon fra gjeldende 
byggegrense mot fylkesveien er oversiktlig i 
begge retninger. Eventuelle sikringstiltak 
og andre vilkår vil beskrives av TFFK i deres 
behandling av dispensasjon etter veglovens 
§29. 
 
Reindrift:  
Området som søkes bebygd berøres ikke av noen årstidsbeiter for rein.  
 
 
Miljø:  
Omsøkte ombygging og nybygg gir behov for vann og avløp ut over dagens behov. Oppgradering og 
etablering av ny utslippsløsning hvor begge bygninger ses samlet vil være gjenstand for egen behandling 
før søknad om igangsetting kan behandles.  
 
Kulturminner: 
Ifølge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det ikke registrert noen kulturminner på 
eller i nærheten av omsøkte areal.  
 
Kulturlandskap: 
De omsøkte tiltakene vil gi en fornying av 
bygningsmassen samtidig som 
hovedelementene fra opprinnelig 
bebyggelse beholdes. Tiltakets virkning på 
omgivelsene og endring i kulturlandskapet 
vil være positive sett fra 
bygningsmyndighetens side.  
 
 
 

Figur 1: Dagens situasjon

Figur 2: Situasjonsplan ihht søknad. Denne er revidert etter 
høringssvaret fra Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Figur 3: Illustrasjon - fasade mot fylkesvei
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Landbruk: 
Arealet er regulert til bygg og anlegg, og tiltaket vil med det som bakgrunn ikke ha betydning for 
landbruket eller dets interesser.  
 
Naturmangfoldloven: 
Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn 
ved behandling av saker som berører 
naturmangfoldet. I denne saken er omsøkte 
areal bebygd og er i gårdskart registrert 
som annet markslag. Omsøkte tiltak vil 
derfor ikke endre vesentlig på situasjonen i 
forhold til i dag. Ifølge naturbase 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 Tromsatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke registrert fare i forhold til jord og 
snøskred (Kartgrunnlag fra NVE). Arealet som søkes bebygd består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av hav- 
og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet. 
Hovedbygningen skal i all hovedsak bygges om med et lite tilbygg, mens den nye bygningen skal bygges 
på eksisterende fylling. Den eksisterende fyllingen ble etablert i 1983-84, og det ble i forkant av det 
arbeidet foretatt geoteknisk grunnundersøkelse v/Geoteam AS, avd. Harstad. I utdrag fra rapporten 
heter det blant annet: 
 
GRUNNFORHOLD 
Bor-resultatene viser et øvre lag med liten sondermotstand, hvoretter sondermotstanden raskt øker med dybden. 
Boringene er avsluttet på dybder fra 4 til 7 meter med stor til meget stor sondermotstand. Fjell er ikke påvist i noen 
av borpunktene. 
Den optatte prøveserien viser en leire med enkelte sandkorn. Leiren er bløt i den øverste 0,5 meter. Fastheten i 
leiren øker så raskt med dybden, og på 2,5 meters dybde er leiren fast. 
Da fastheten i leiren øker raskt med dybden regner vi ikke med at det vil oppstå langtidssetninger av betydning. 
KONKLUSJON OG SLUTTBEMERKNINGER 
En oppfylling av tomteområdet til ca. 2,5 meter over middelvannstand vil ikke medføre stabilitetsproblemer. Vi 
regner ikke med at det vil oppstå langtidssetninger i undergrunnen av betydning. 
 
Fyllingen har ligget i rundt 35 år uten at det er registrert setninger eller utglidninger, så grunnforholdene 
anses som avklart og trygge. 
 
 

Administrasjonens vurdering 

 
Dispensasjoner: 
Området er i kommuneplanens arealdel regulert til «Bebyggelse og Anlegg». Hovedformål for området 
er nærings- og boligformål.  Siden deler av ombygd areal og hele nybygd areal ikke tolkes inn under 
disse formålene behandles søknaden etter dispensasjonsbestemmelsene.   
 
Formål i plan:  
Det vurderes som positivt at gjeldende bygning bygges om og rehabiliteres til fornyet bruk. Innsendte 
tegninger og illustrasjoner viser at bygningens nåværende hovedtrekk ivaretas samtidig som bygningen 
gis et oppdatert formspråk. Bruksendring av deler av bygget anses som fordelaktig for å kunne gi en 
fleksibel bruk av bygningen sett opp mot øvrig bruk av eiendommen. 
 

Figur 4: Illustrasjon - fasade mot sjøen
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Pbl § 1-8 (byggeforbud i 100-metersbeltet): 
Plan- og bygningslovens bestemmelse om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet fra sjø og vassdrag har til 
hensikt å ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.   
I denne saken gjelder søknaden om bygging av et flerbrukshus hvor det pr i dag er etablert to mindre 
bygninger på eksisterende fylling ut i sjø. Ved å fjerne eksisterende bygninger og bygge et nytt bygg ihht. 
søknaden vil eiendommens uttrykk bli mer helhetlig samtidig som det estetiske uttrykket forbedres. 
Dette gjelder særlig sett fra sjøsiden. 
Eiendommens nåværende og tidligere bruk har gjort at det ikke er naturlig med allmenn ferdsel i 
strandsonen her, og omsøkte nybygg vil ikke endre på dette. 
 
Etter en samlet vurdering ihht. pbl § 19-2 mener kommunen se at fordelene ved å gi dispensasjoner er 
klart større enn ulempene.  Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir heller ikke vesentlig tilsidesatt. 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

DYRØY KOMMUNE 
   
9311 BRØSTADBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/04681-4 Anne Øvrejorde Rødven 

   
21.02.2020 

Uttalelse til høring av søknad om dispensasjon fra formål i arealplanen og 
byggegrense mot fylkesvei 

Dyrøy kommune har sendt på høring en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
datert 2.1.2020. Tre Allservice AS søker om tillatelse til tiltak for ombygging og utvidelse av kombinert 
bygg, nybygg og flerbruksbygg og etablering av faste parkeringsplasser på eiendommen gnr. 11 bnr. 41.  
 
Omsøkt areal er på 3,6 dekar. Arealet er ifølge kommunen angitt til «bebyggelse og anlegg» med bolig- 
og næringsformål som hovedformål i kommuneplanens arealdel, samt at omsøkte tiltak også ligger 
innenfor 100-metersbeltet. Ifølge søknaden vil deler av omsøkt tiltak også ligge innenfor byggegrensen 
mot fylkesveg 7840.  
 
Samferdsel 
Troms og Finnmark fylkeskommune overtok forvalteransvaret for fylkesvegene 1. januar 2020. Det er 
derfor fylkeskommunen som skal behandle søknader om dispensasjon fra byggegrense langs fylkesveg. 
Ut fra situasjonsplanen, som er vedlagt søknaden, ser vi at omsøkt parkering går inn på fylkesveggrunn. 
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tillater tiltak på veggrunn.  
 
Fylkeskommunen vil behandle søknaden etter § 29 i vegloven når kommunen har fattet vedtak om 
dispensasjon etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven.  
 
 
Automatisk freda kulturminner  
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanlegging jf. lov om kulturminner av 
1978 og PBL av 2008.  
Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til området. Så langt vi kjenner 
til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.  
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil vi derfor vise til 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på spor etter tidligere 
menneskers aktivitet jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle arbeidet 
oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må vi få melding 
umiddelbart. Det foresettes at dette pålegget bringes videre til de som skal utføre arbeidet i marken.  
For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til eget brev fra Sametinget. 
 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har utover dette ingen merknader til søknad om dispensasjon etter 
plan- og bygningsloven. 
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Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
DYRØY KOMMUNE 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
Statens vegvesen 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: Q66 

Saksmappe: 2019/665 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 28.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om tillatelse til legging av landstrømkabel for Salaks på 
gnr/bnr 44/3 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 5/20 12.03.2020 

 

Vedlegg 
1 Uttalelse til høring - søknad om dispensasjon for  legging av landstrømkabel for Salaks - 

Mohamn, Dyrøy kommune 
2 Uttale: Nabovarsel - legging av landstrømforbindelse - fylkesveg 7840 - eiendom 44/3 - Dyrøy 

kommune 
3 Høring vedrørende søknad om tillatelse til legging av landstrømkabel - Salaks 
4 Uttalelse vedrørende søknad om tillatelse til legging av landstrømkabel, gbnr. 44/3, Dyrøy 

kommune 
5 Dyrøy kommune Troms og Finnmark - Høringssvar - Søknad om tillatelse til legging av 

landstrømkabel ved Mohamn - Salaks AS 
6 Vedlegg 1 Tiltenkt kabelgrøft til sjø 
7 Vedlegg 4 Kartutsnitt som viser hvilke områder i kommuneplan sjøkabelens trase vil gå 

gjennom. 
8 Svar fra Kystverket - Søknad fra Salaks AS om legging av sjøkabel til akvakulturanlegg - Lokalitet 

34057 Mohamn - Dyrøy kommune - Troms fylke 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Det gis dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel for legging av landstrømkabel i 
LNFR-område etter korrigert trasè beskrevet i figur 2 i saksopplysningene. 

2. Det gis dispensasjon fra bestemmelsene i pbl § 1-8 for legging av landstrømkabel i 100-
metersbeltet langs sjø og vassdrag. Dispensasjonen gjelder også etablering av tilknytningspunkt 
til sjødelen av kabelen. 

3. Det gis dispensasjon fra bestemmelsenes til Kystsoneplanen for Midt-Troms for etablering av 
sjøkabel i NFFF-område. Vilkår ift Fiskeridirektoratet er: 

o Ingen fiskere kan holdes ansvarlig for skader som måtte bli påført kabelen under utøvelse av 
fiske. 

o Kabelen må ikke bli hengende oppe i vannsjiktet noen steder. 
o Alle arbeider som skal foretas må gjennomføres på en så skånsom måte som mulig. 
o Det innføres ikke forbud mot fiske, herunder fiske med trål, der sjøkabelen legges. 
o Kabelen, med lodder eller annen forankring, må utformes slik at fiskeredskaper ikke hefter. 
o Kabelens posisjoner blir lagt inn på tilgjengelige kart. 
o Tiltakshaver kan bli erstatningspliktig dersom kabelen forårsaker skade på fiskeredskap eller tap 

av fangst. 
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Saksopplysninger 

Salaks AS søker om tillatelse til legging av landstrømkabel til sin lokalitet ved Mohamn. Kabelen skal ihht. 
søknaden legges over teig av eiendommen gnr/bnr 44/3, og denne er regulert til LNFR-område 
(landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) i kommuneplanens arealdel.  
Delen ut i sjø som berøres av søknaden er i Kystplan for Midt-Troms regulert til NFFF-formål 
(flerbruksområde for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv) og AF (område avsatt til flerbruksområde med 
akvakultur). 
 
Eiendommen gnr/bnr 44/3 er på 122,6 daa. 
Arealet på eiendommen fordeler seg på 17,7 daa 
fulldyrka og overflatedyrka jord, 54,4 daa 
produktiv skog, 46,7 daa uproduktiv skog samt 
øvrig areal (jorddekt fastmark og bebygd areral). 
Arealet hvor kabelen søkes lagt er registrert som 
fulldyrka og overflatedyrka jord, produktiv skog 
og uproduktiv skog. Opprinnelig omsøkt 
kabeltrasè ville krysset både fulldyrka og 
overflatedyrka jord. Se forøvrig figur 1 hvor 
denne trasèen er inntegnet.  
 
Landbruk: 
Arealet er regulert til landbruk. Områdene på 
teigen har forskjellig status, og dette 
fremkommer ved fargekoding i kartløsningen til 
Nibio (gårdskart). Kartløsningen er forøvrig også 
brukt av tiltakshaver ved inntegning av ønsket 
kabeltrasè. 
 
I kartutsnittene figur 1 og 2 vises følgende 
statuser for teigen:  
Fulldyrket jord (oransje)  
Overflatedyrket jord (gult)  
Produktiv skog (grønt) og  
Uproduktiv skog (grå).   
Figur 1 viser hvor tiltakshaver opprinnelig ønsket 
å grave ned kabelen. Denne trasèen ville da 
krysset både fulldyrka og overflatedyrka jord. 
Disse områdene er grøftet og drenert, og graving 
av ledningstrasè slik det var omsøkt ville med 
stor sannsynlighet kunne ødelegge denne 
dreneringen. Selv om arealet pr i dag ikke er i 
bruk er det viktig å ta vare på ressursen i et 
langsiktig perspektiv i tråd med jordlovens 
formål.  
 
Kommunen anbefalte derfor at kabelen legges 
utenom det som er fulldyrka eller overflatedyrka 
jord. Trasèen som vises i figur 2 er ei løsning som 
vil være akseptabel sett fra landbrukets side. Da legges kabelen i overkant og ved siden av verdifull jord.  
  

Figur 1: Kabeltrasè på land – opprinnelig omsøkt plassering

Figur 2: Korrigert trasè for landstrømskabel. Denne er 
forelagt søker og akseptert av grunneier.
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Reindrift:  
Området hvor landstrømskabelen søkes lagt er i ifølge reindriftskart ikke berørt av årstidsbeiter, trekklei, 
flyttlei eller oppsamlingsområde for rein. Omsøkte tiltak må derfor kunne la seg gjennomføre uten 
ulempe for reindriften.  
 
Miljø:  
Omsøkte tiltak gir ikke behov for vann eller kloakk.  Det er heller ikke kommunal vann- eller 
avløpsledning som krysser eiendommen. 
 
Kulturminner: 
Ifølge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det ikke registrert noen kulturminner på 
eller i nærheten av omsøkte areal.  
 
Kulturlandskap: 
Omsøkte tiltak gjelder nedgravd landstrømskabel, og vil ikke gi endring i kulturlandskapet bortsett fra 
trær og vegetasjon som må ryddes langs trasèen. Tiltaket vil derfor ha liten eller ingen betydning for 
kulturlandskapet.  
 
Naturmangfoldloven: 
Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører naturmangfoldet. I 
denne saken er omsøkte areal i gårdskart registrert med forskjellige kvaliteter. Etter anleggsarbeidets 
ferdigstillelse vil det ikke være vesentlig endring av situasjonen, gitt at terrenget tilbakestilles etter 
inngrep. Ifølge naturbase 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 Tromsatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke registrert fare i forhold til jord og 
snøskred (Kartgrunnlag fra NVE). Arealet som søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av 
«Marin strandavsetning, sammenhengende dekke» – definert som «Marine strandvaskede sedimenter 
med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen, stedvis som 
strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men 
sand og grus er vanligst. Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller 
andre sedimenter.»  
Kabelgravingen er relativt beskjeden i omfang, og oppgravde masser tilbakefylles slik at massebalansen 
blir lik etter inngrepet.  Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil utgjøre noen form for risiko for å 
komme i berøring av eller belaste sprøbruddmateriale.  
 
Dispensasjoner: 
Området hvor tiltaket er omsøkt ligger i LNFR-område på land (formål vedtatt i kommuneplanens 
arealdel 2019) mens sjøkabelen søkes etablert i område regulert til NFFF og AF (vedtatt i kystplan for 
Midt- og Sør-Troms 2019). I tillegg søkes tiltaket etablert innenfor 100-metersbeltet langs sjø og 
vassdrag hvor det ihht. plan- og bygningsloven (pbl) §1-8 er forbud mot tiltak.  
 
For å kunne dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av pbl kan ikke hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig 
tilsidesatt.  I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dette er beskrevet i pbl § 19-2 (dispensasjonsvedtaket). 
 
Vurdering i forhold til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel:  
Graving av grøft for og legging av landstrømkabel vil etter kommunens vurdering ikke tilsidesette 
hensynene i lovens formålsbestemmelse i vesentlig grad. Dette forutsetter graving utenfor fulldyrka og 
overflatedyrka jord slik kommunen redegjør for.  
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Vurdering i forhold til NFFF-formål i kystplan for Midt- og Sør-Troms:  
Bestemmelsene i Kystplan for Midt-Troms §2.1 sier at «Tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur, 
friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke tillatt. Dette er likevel ikke til hinder for legging og vedlikehold av 
infrastruktur som ikke er til ulempe for formålet (sjøledninger for vann, avløp, strøm- og telenett mm.) 
eller etablering av enkeltstående båtfortøyning/anker.»  
Kommunen anser etablering av landstrømkabel som å ikke være i konflikt med formålet i plan, og 
tiltaket trenger ikke dispensasjonsbehandling etter denne bestemmelsen. 
 
Vurdering i forhold til PBL §1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag: 
Landstrømskabelens omfang og virkning innenfor 100-metersbeltet mot sjø vil være beskjedent. 
Koblingsskap/-boks mellom land- og sjøkabel forutsettes da i beskjeden størrelse og uten restriksjoner 
for ferdsel rundt og i nærheten av denne. Med dette som bakgrunn vil tiltaket etter kommunens skjønn 
ikke tilsidesette hensynene bak bestemmelsene eller formål i vesentlig grad. Fordelen med å dispensere 
fra bestemmelsene anses som større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Høringssvar fra sektormyndigheter 
Av sektormyndighetene har Sametinget, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Fiskeridirektoratet og 
Kystverket uttalt seg. 
 
Sametinget og kulturetaten hos Troms og Finnmark Fylkeskommune har ingen merknader til saken.  
 
Som veieier sier fylkeskommunen at dersom tiltaket skal gjøres over, under eller langs fylkesveien skal 
det søkes særskilt dit om det. De har forøvrig ingen merknader til søknaden. 
 
Fiskeridirektoratet sier i sitt svar at det er positivt at det legges til rette for landstrøm til anlegget, slik at 
det kan drives uten behov for å kjøre dieselgenerator permanent. De har ingen innvendinger mot at det 
gis tillatelse under forutsetning at følgende vilkår stilles: 

o Ingen fiskere kan holdes ansvarlig for skader som måtte bli påført kabelen under utøvelse av 
fiske. 

o Kabelen må ikke bli hengende oppe i vannsjiktet noen steder. 
o Alle arbeider som skal foretas må gjennomføres på en så skånsom måte som mulig. 
o Det innføres ikke forbud mot fiske, herunder fiske med trål, der sjøkabelen legges. 
o Kabelen, med lodder eller annen forankring, må utformes slik at fiskeredskaper ikke hefter. 
o Kabelens posisjoner blir lagt inn på tilgjengelige kart. 
o Tiltakshaver kan bli erstatningspliktig dersom kabelen forårsaker skade på fiskeredskap eller tap 

av fangst. 
 
Kystverket sier i sin uttalelse at skilting for merking av sjøkabel er søknadspliktig, og slik tillatelse må 
innhentes fra Kystverket Troms og Finnmark før skilting gjøres. 
 

Administrasjonens vurdering 

Kommunen mener at etablering av landstrømskabel for elektrifisering av bedriftens anlegg ved Mohamn 
er positiv, særlig sett fra et miljømessig perspektiv. Det vil redusere utslipp fra anlegget samtidig som 
støy fra dagens dieselgenerator minker betraktelig i omfang. Dette har også betydning for 
arbeidsmiljøet til ansatte på anlegget. 
Kabelen skal legges i et område som er regulert til LNFR, og det er i dispensasjonsbehandlingen viktig at 
eventuelle tillatelser som gis blir gjort så skånsomt som mulig og med færrest mulig ulemper for det som 
er satt som formål i plan.  I denne saken vil fordelene ved å gi tillatelse være klart større enn ulempene, 
og administrasjonen tilrår å gi tillatelse slik søknaden ligger med korrigert plassering av tiltaket. 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

DYRØY KOMMUNE 
   
9311 BRØSTADBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
2019/665 20/06966-4 Anne Øvrejorde Rødven 

   
21.02.2020 

 
 

Uttalelse til høring - søknad om dispensasjon for  legging av landstrømkabel for 
Salaks - Mohamn, Dyrøy kommune 

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 8.1.2020 Det søkes om 
dispensasjon fra arealformålene LNFR og NFFF i kommuneplanens arealdel og kystplan for 
Midt- og Sør Troms for etablering av landstrømkabel til Salaks AS sine lokaliteter ved Mohamn.  
 
 
Vurdering og anbefaling 
 
Det er ikke oppgitt hvilken avstand tiltaket har fra fylkesvegen, men det er oppgitt at kabel skal 
tilknyttes eksisterende trafo. Vi har bakgrunn av dette følgende merknad: 
 
Gravetillatelse 
For legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler over, under og langs fylkesveg samt graving, skal 
det alltid sendes søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune, både for trasé og gravearbeid. 
 
Arbeidsvarsling 
I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan. 
 

 
Vi viser for øvrig til egen uttalelse 3.2.2020 vedrørende kulturminnevern og har ingen flere ytterligere 

til søknaden. 
 
 
Med hilsen  
  

Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 

         Arealplanlegger 

  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Mottakere: 
DYRØY KOMMUNE 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
Statens vegvesen 
Sametinget 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

   
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/04646-2 Helga Elisabet Instanes 

   
05.02.2020 

 
 

Uttale: Nabovarsel - legging av landstrømforbindelse - fylkesveg 7840 - eiendom 
44/3 - Dyrøy kommune 

 
Viser til nabovarsel datert 16.12.2019. 
 
Saksopplysninger 
Det varsles om at Salaks AS ønsker å etablere permanent landstrømsanlegg for havbrukslokalitet i 
Mohamn i Dyrøy kommune. Det planlegges trase for jordkabel fra eksisterende nettstasjon på nedsiden 
av fv. 7840, til tilkoblingspunkt for sjøkabel. Videre vil det bli lagt ut sjøkabel som er spesielt utviklet for 
havbruk. Etableringen er planlagt gjennomført i første del av 2020. 
 
Vår uttale 
Troms og Finnmark fylkeskommune uttaler seg både som vegholder/ grunneier og som vegmyndighet. 
 
Vi tar nabovarslet foreløpig til orientering. 
 
Vi vil gjøre oppmerksom på at vår saksbehandling av nabovarslet ikke innebærer at vår rolle som berørt 
myndighet er ivaretatt. Vi forutsetter at saken blir forelagt oss fra kommunen og/ eller tiltakshaver 
dersom tiltaket betinges av vår uttalelse eller tillatelse. Eksempelvis vil dette være dersom tiltaket er i 
strid med fastsatt byggegrense langs riks- eller fylkesvegen, medfører søknad om ny, endret eller utvidet 
bruk av avkjørsel, anlegg av ledninger m.v. over, under eller langs vegen, ikke er i samsvar med godkjent 
reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel m.m. Kommunen skal for øvrig påse at alle nødvendige 
tillatelser eller uttalelser fra andre myndigheter er innhentet ved behandling av søknad om tiltak. 
 
Dyrøy kommune orienteres ved kopi av dette brev. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Helga Elisabeth Instanes 
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Kopi til: 
DYRØY KOMMUNE 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

Dyrøy kommune 
   
9311 BRØSTADBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/06966-2 Harald G. Johnsen 

   
03.02.2020 

 
 

Høring vedrørende søknad om tillatelse til legging av landstrømkabel - Salaks 

 
Avdeling for kulturarv i fylkeskommunen har ingen innvendinger til det planlagte tiltaket. 
 
 
Med hilsen 
 
Anne-Karine Sandmo 
fylkeskonservator 

Harald 
Johnsen 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
Dyrøy kommune 
 
 
Kopi til: 
Samferdsel, Bjørn Henrik Kavli 
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Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/182 - 2 20/2853 2019/665 29.01.2020  

 

Uttalelse vedrørende søknad om tillatelse til legging av 
landstrømkabel, gbnr. 44/3, Dyrøy kommune 
 
Vi viser til deres brev av 08.01.2020. 
 
Sámediggi / Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt. 
 
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at det er registrert 
automatisk freda, samiske kulturminner i det aktuelle området. 
 
Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter eldre aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi 
beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket. 
 
Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 1918 er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd. 
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller 
skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
Vi viser til egen uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Andreas Stångberg Stine Barlindhaug 
fágajođiheaddji/fagleder Senioráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
 

Kopiija / Kopi til:    
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Stine Barlindhaug 

Tel: +47 78 47 41 02 
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Dyrøy kommune Troms og Finnmark - Høringssvar - Søknad om 

tillatelse til legging av landstrømkabel ved Mohamn - Salaks AS  

Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev av 08.01.2020 om det ovennevnte.   

 

Det er positivt at det legges til rette for landstrøm på anlegget, slik at det kan drives 

uten behov for å kjøre dieselgenerator permanent.  

 

Forslaget til trasé i sjø ligger i et område der Havforskningsinstituttet har registrert 

gytefelt for torsk. Vi har ikke registreringer av fiskeriaktivitet i det aktuelle området, 

men kan heller ikke utelukke at det forekommer fiske.  

 

Vi kan ikke se at tiltaket vil medføre negative konsekvenser for marint biologisk 

mangfold eller for fiskeriinteressene, og har følgelig ingen innvendinger mot at 

kommunen gir tillatelse. Dette under forutsetning av at det stilles vilkår i vedtaket for 

å unngå skader, fare, forhindre restriksjoner, mv. i det farvannet som berøres av 

tiltaket, jf. lov om havner og farvann § 29, tredje ledd. Vi peker spesielt på følgende:  

 

 Ingen fiskere kan holdes ansvarlig for skader som måtte bli påført kabelen 

under utøvelse av fiske.  

 Kabelen må ikke bli hengende oppe i vannsjiktet noen steder.  

 Bukter og gruntvannsområder er viktige for økosystemet langs vår kyst, blant 

annet som oppvekstområder for fisk og skalldyr. Alle arbeider som skal foretas 

i forbindelse med en eventuell tillatelse må gjennomføres på en så skånsom 

måte som mulig, slik at det omkringliggende miljø i så liten grad som mulig 

påvirkes.  

 

Videre ber vi om at:  

 Det innføres ikke forbud mot fiske, herunder fiske med trål, der denne 

sjøkabelen/rør legges.  

 Adm.enhet: Kyst- og havbruksseksjonen i region Nord     

Saksbehandler: Audun Århus 

Telefon: 91310717 

Vår referanse: 20/568 

Deres referanse: 2019/685 

Dato: 20.01.2020 

 

 

Dyrøy kommune 

Att:   

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 
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Vår referanse: 20/568 

Side: 2/3 

 Kabelen/rør, med lodder eller andre forankringer, må utformes slik at 

fiskeredskaper ikke hefter.  

 Kabelens/rørs posisjoner blir lagt inn på tilgjengelige kart. 

 

Vi vil videre opplyser om at tiltakshaver kan bli erstatningspliktig dersom kabelen 

forårsaker skade på fiskeredskap eller tap av fangst.  

 

 

 

Vi tilrår at en i så stor grad som mulig legger nye kabler i eksisterende traseer. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Otto Andreassen 

seksjonssjef 

 

Audun Århus 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Vår referanse: 20/568 

Side: 3/3 

Mottakerliste: 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

 

 

Kopi til: 

Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
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Regionkontor Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

SALAKS AS 
Lavangsnesveien 793 
9350 SJØVEGAN 
 
Att: John Erling Rydningen 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2019/3476-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Chris-Thomas Jørgensen 

Dato: 
30.09.2019 

Svar fra Kystverket - Søknad fra Salaks AS    om legging av sjøkabel til 
akvakulturanlegg - Lokalitet 34057 Mohamn - Dyrøy kommune - Troms fylke 
Viser til Deres søknad datert 18.09.2019 vedrørende ovennevnte. 
Tiltaket befinner seg i kommunens sjøområde jf. Forskrift om farleder, og må følgelig få slik 
tillatelse fra kommunen jf. havne- og farvannsloven §§ 7,9 og 27 første ledd.  
I søknaden beskriver dere at «Det vil bli satt opp forskriftsmessige skilt på land for merking 
av sjøkabel». Kystverket påpeker at slikt tiltak er søknadspliktig jf. havne- og farvannsloven 
§ 19 annet ledd, jf. Forskrift om farvannsskilt m.m. § 4, og må få slik tillatelse fra Kystverket 
Troms og Finnmark. 
Kystverket har ingen ytterliggere merknader til søknaden. 
Dersom dere har noen spørsmål vedrørende ovennevnte, kan dere ta kontakt med 
undertegnede saksbehandler. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Chris-Thomas Jørgensen 

regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 

Dyrøy kommune  9311 BRØSTADBOTN 
 
 
Vedlegg: 

1 Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger - Vedlegg 1 - Farvannsskilt 
 
 
 

Troms og Finnmark
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 11/31 

Saksmappe: 2019/636 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 04.12.2019 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om fradeling av tomt til boligformål i LNFR område - gnr/bnr 
11/31 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 6/20 12.03.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Plan og bygningsloven: 
Søknad om dispensasjon fra formål i plan for fradeling av boligtomt på ca 3,5 daa fra 
eiendommen gnr/bnr 11/31 i Dyrøy kommune til boligformål avslås.  
Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, og 26-1  
 

Kort sammendrag 
I PBL § 19-2 andre ledd står det: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.» Slik administrasjonen ser det er ulempene ved å gi dispensasjon klart større 
enn fordelene.  
 

Saksutredning 
Martin Espejord søker om fradeling av 3,5 daa 
til boligformål fra eiendommen 11/31 i Dyrøy 
kommune. Av dette er det ca. 3 daa produktiv 
skog.  
 
Driftsenheten gnr/bnr 11/31 og 3/12 er på 644 
daa. Av dette er 26 daa fulldyrket, 11 daa 
innmarksbeite og 462 daa produktiv skog. 
Arealet som søkes fradelt er i gårdskart i 
hovedsak registrert som som produktiv skog.  
Det omsøkte arealet ligger i Brøstadbotn på 
innsiden av korgedalen boligfelt. (se rød pil 
bilde 1 t.h.). (Det er også søkt om et mindre 
tilleggsareal til gnr/bnr 11/232. Dette blir 
behandlet som egen sak.) 

Bilde 1
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Saken har ikke vært på høring til regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt.  

Administrasjonens vurdering 
Avkjørsel:  
Den omsøkte eiendommen vil benytte seg av veien korgedalen, som er kommunal, og som også i 
dag går til eiendommen. Ei deling til boligformål vil gi endra bruk av veien. Det må derfor ved 
en eventuell oppretting av eiendom være godkjent avkjørsel fra offentlig veg av vedkommende 
vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43. 
 
Reindrift:  
Det omsøkte arealet ligger inneklemt mellom innmarksarealer og er derfor ikke berørt av 
reindriften. 
 
Miljø:  
Etter de planene som nå foreligger er det planlagt tilkobling til offentlig anlegg for vann og 
kloakk. Dersom eiendommen skal tilknyttes vann og avløp vil dette være gjenstand for en egen 
søknad.  
 
Kulturminner og Kulturlandskap: 
Ut over kirkestedet Brøstad kirke er det ikke registrert fredete kulturminner innenfor en radius på 
1,2 km. Det nærmeste kulturminnet er etter oppslag i Askeladden et løsfunn på oversiden av 
Finnlandsveien i Sollia. Arealet ligger i et område med flere bolighus. En fradeling av omsøkte 
areal vil derfor ikke føre til større endringer i kulturlandskapet. På den andre siden gir det å 
plassere boliger inn i et aktivt landbruksområde ulemper for landbruket. Og når det gjelder 
kulturlandskapet er landbruket kanskje den viktigste leverandøren.  
 
Landbruk: 
Omsøkte tiltak ligger i et område som er regulert til landbruk. Det ligger også i hensynssone 
lanbruk H510_6 Brøstad i kommunens arealplan. I arealplanens retningslinjer for hensynssone 
landbruk der formål er LNFR står det: 
«Innenfor områder angitt som hensynssone 
H510_1 til 12 landbruk bør det ikke bygges 
eller utvikles virksomheter som påregnes å 
bidra til omdisponering av landbruksjord eller 
begrense ordinær landbruksdrift. 
Dyrka og dyrkbar mark skal her tillegges stor 
vekt ut fra ressursvernhensyn. Utbygging til 
landbruksformål skal søkes lagt til mindre 
viktige areal ut fra en langsiktig 
ressursutnytting for næringen.» 
De dyrka arealene rundt det omsøkte arealet er 
i god tilstand og aktiv drift. Det er 
husdyrproduksjon som preger bygda. Med det 
følger det støv, støy og lukt fra beitedyr og 
arbeid i tilknytning driften. Å legge til rette for 
omsøkte tiltak inn i området vil være en 
driftsmessig ulempe for landbruket. Når det 
gjelder arealene som det søkes dispensasjon 
fra formål for er kvaliteten på arealet i 
hovedsak produktiv skog og en del av det 
omsøkte arealet er klassifisert som dyrkbart 
areal. Siden det er bare knappe 75 meter til 
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første ledige tomt i Korgedalen boligfelt har tiltaket i hovedsak personlige interesser og det 
foreligger i minimal grad samfunnsinteresse som taler for tiltaket (se bilde 2).  
Etter jordlova vil derfor tillatelse til deling vanskelig kunne gis.  
 
Naturmangfoldloven: 
Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører 
naturmangfoldet. I denne saken er omsøkte areal i hovedsak klassifisert som produktiv skog. 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: 
Tiltaket ligger ikke i aktsomhetsområde for snø og steinsprang fra NGI. Arealet som søkes 
fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av marin strandavsetning, tykt dekke.  
 
Dispensasjoner: 
Arealet som søkes fradelt ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er regulert til LNF. 
Området ligger også i hensynssone Landbruk i kommuneplanens arealdel og det er kort avstand 
til Korgedalen boligfelt. For omsøkte tiltak må det dispenseres fra formål i Arealplanen. Rundt 
arealet som er søkt fradelt ligger det dyrka jord i et område hvor det drives aktivt jordbruk. Det å 
opprette eiendommer til boligformål i slike områder kan føre til drifts og miljømessige ulemper 
for nåværende og framtidig landbruk. Parsellen er fritt omsettelig, og kan overdras til personer 
uten tilknytting til landbruksdrift med de krav om restriksjoner dette kan føre med seg på en 
ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift i området. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: L45 

Saksmappe: 2018/569 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 24.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av klage på vedtak om overtredelsesgebyr 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 7/20 12.03.2020 

 

Vedlegg 
1 1/1 Klage på vedtak om overtredelsesgebyr 
2 Vedtak om overtredelsesgebyr 
4 Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr 
5 18_170780-4Anmoder om ulovlighetsoppfølging av tiltak - eiendommen gnr. 1 bnr. 1 ved 

Finnlandsnes i Dyrøy kommune 
6 11 – Svar på søknad om igangsettingstillatelse del 2, Rorbuer 
7 11 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse 
8 11 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse – Sjøbuer 
9 27754001_Geo 01 Geoteknisk vurdering Finnlandsneset sjøhus og molo 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Statens vegvesens klage tas til følge hva gjelder plassering av rorbuer. 
2. Med hjemmel i pbl. § 32-8 første ledd bokstav a), jfr. byggesaksforskriften § 16-1 første ledd 

bokstav a), c) og g), ilegges Finnlandsnes Eiendom AS et samlet overtredelsesgebyr på kr. 
15.000,- for uaktsom eller forsettlig overtredelse av plan- og bygningslovgivningen. 

 

Saksopplysninger 

Finlandsnes Eiendom AS fremmet søknad om tillatelse til tiltak som gjaldt utbygging av 
reiselivsanlegg på Finlandsnes. Søknad ble fremmet som søknad om rammetillatelse – datert 
06.10.2016 med senere supplerende opplysninger og søknad om dispensasjoner, som gjaldt 
etablering av molo, flytebrygge, parkeringsplass, servicehus og 4 sjøhus i kjede. Tiltaket krevde 
dispensasjon fra reguleringsplan for området, samt Kystsoneplan. Etter høring hos 
sektormyndighetene, ble det innvilget rammetillatelse for tiltaket som omsøkt – datert 
10.01.2017. 
 
Tiltakshaver søkte på dette grunnlag om igangsettingstillatelse 1 for oppfylling av steinmasser for 
fundamentering av rorbuer og utfylling av molo, noe som ble innvilget i vedtak av 21.02.2017. 
Deretter ble det søkt igangsettingstillatelse 2 for rorbuer og sløyebu, som ble innvilget i vedtak av 
22.05.2017. 
 
Tiltakene ble i sin helhet gjennomført og avsluttet i 2018. Tiltakshaver søkte om ferdigattest 
27.07.2018. I forbindelse med behandling av denne ble det registrert avvik på plassering av molo, 
sløyebu, rorbuer og parkeringsplass i forhold til det som var omsøkt. 
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Dyrøy kommune utstedte den 29.11.2018 forhåndsvarsel om ulovlighetsoppfølging, hvor det ble gitt 
frist til 21.12.2018 for skriftlig uttalelse. Finnlandsnes Eiendom AS kom med uttalelse/begrunnelse 
for de avvik som var registrert, samtidig som det ble fremmet søknad om tillatelse til de endringer 
som var utført uten forutgående søknad eller tillatelse.  Behandling av endringssøknaden er en del 
av ulovlighetsoppfølgingen. Denne ble i sin helhet behandlet i Plan- og naturutvalget i møtet den 
26.04.2019 hvor tillatelse ble gitt, delvis med vilkår. 

 
I videre ulovlighetsoppfølging fra Dyrøy kommunes side, ble det den 1. nov 2019 sendt 
forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr jfr.. pbl. § 32-8 tredje ledd. I forhåndsvarselet 
ble det fra kommunens side signalisert et samlet gebyr på kr. 40 000,-, vurdert ut fra SAK10 §16-1 
bokstav a), c) og g), jf SAK10 §16-2 første, tredje og syvende ledd. Tiltakshaver ble gitt en frist for 
uttalelse på 4 uker, jfr. pbl. § 32-8 tredje ledd. 

Tiltakshaver sendte sitt tilsvar den 7.november 2019, hvor det ble argumentert rundt de endringer som 
var gjort. Dyrøy kommune behandlet saken endelig den 6. desember 2019, hvor gebyret ble fastsatt til 
kr. 0,-. Det ble i vedtaket ikke synliggjort en begrunnelse for gebyrets størrelse. 

Statens vegvesen fremmet klage på fastsettelse av gebyrets størrelse i brev av 18.12.2019. Klagen 
begrunnes med at overtredelsen ansees som alvorlig og at overtredelsesgebyret fastsettes til kr. 
40 000,- i tråd med forhåndsvarselet. 
 

Administrasjonens vurdering 

 
1. Klagerett 

Å ilegge gebyr er en frivillig mulighet for kommunen, og beslutningen om det skal ilegges 
overtredelsesgebyr er opp til kommunens frie skjønn og kan ikke overprøves ved en eventuell klage. 
Men i aktuelle tilfelle er spørsmålet om ileggelse av gebyr tatt opp til behandling hvor det er fattet 
enkeltvedtak om at gebyret settes til kr. 0,-. Størrelsen på gebyrer er ilagt lovbundet skjønn, og kan 
overprøves fullt ut ved en eventuell klage. Jfr. Pbl § 1-9 (3) kan berørte statlige organ påklage 
enkeltvedtak etter loven dersom vedtaket direkte berører vedkommende myndighets saksområde. 
Statens vegvesen vurderes derfor å ha klageadgang for den del av saken som gjelder krenkelse av 
byggelinje mot veg. 
 

2. Den videre behandling av saken 
Med bakgrunn i at den fremsatte klagen avgrenses til å gjelde krenkelse av byggelinje mot veg, dvs. 
plassering av rorbuer, vil rådmannens innstilling til Plan- og naturutvalget kun gjelde denne delen av 
saken. Men i og med at det administrative vedtaket om å sette gebyret til kr. 0,- manglet en begrunnelse 
for vedtaket, så velger rådmann å drøfte hele saken for derved å synliggjøre de administrative 
vurderingen ligger til grunn. 
 

3. Skyldkrav som vilkår for ileggelse av overtredelsesgebyr 
Skyldkravet følger av loven, jf. pbl. § 32-8 første ledd. Overtredelsesgebyr kan ilegges for 
forsettlige eller uaktsomme overtredelser. Skyldspørsmålet må vurderes av kommunen. I dette 
ligger om hvorvidt ansvarlige visste eller burde ha visst at handlingen var ulovlig. 
 
I forhåndsvarslet konkluderte kommunen som bygningsmyndighet at overtredelsen er forsettlig, 
bl.a. med bakgrunn i at tiltakshaver i mail av 04.12.2018 “...plasseringen av rorbuene var en 
praktisk avveining av flere hensyn og hva som var mulig å få til innafor dokken og veien.” Videre 
opplyses det i samme mail at “Når det gjelder moloen, måtte den nødvendigvis bygges der det var 
tilstrekkelig vanndybde. Det er langgrunt, og hovedstammen ble strukket noen meter lenger ut. 
 
I tiltakshavers uttalelse til forhåndsvarsel om ileggelse av gebyr, opplyses følgende; ”det ble gjort noen 
endringer / justeringer som var nødvendige for å få til en hensiktsmessig løsning. Vi oppfattet disse som 
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lovlige. Disse ble tegnet inn og sendt kommunen ved første anledning. Normal rådgiving fra kommunen 
ville avklart at dette måtte vi søke på og vi ville søkt omgående”. 
 
Etter pbl. § 29-4  skal kommunen i forbindelse med behandlingen av søknader, godkjenne byggverkets 
plassering. Byggesaksforskriften § 6-3 regulerer hvilke oppgaver kommunen har i forbindelse med 
plassering av tiltaket i marken. Bestemmelsen angir at kommunen skal godkjenne tiltakets plassering og i 
den utstrekning det er nødvendig fremskaffe situasjonskart for eiendommer berørt av det planlagte 
tiltaket, samt oppgi toleransegrense for plassering av tiltaket i situasjonsplan og i marken. Med 
toleransegrense menes hvor stort avvik fra det angitte som kan godtas av bygningsmyndighetene.  
 
Bakgrunnen for at bygningsmyndigheten må ta aktivt stilling til en slik toleransegrense er at; «det ofte 
kan oppstå behov for justeringer i forbindelse med påvisning i marken. Hva som kan godtas som 
toleranse vil være opp til kommunen å vurdere, med unntak av byggegrenser som er å anse som 
minimumsavstand». (Dibk´s veiledning) 
 
For å synliggjøre hva som kan være akseptable toleranser viser Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) i sin 
veiledning til fagstandarden ”Plassering og beliggenhetskontroll” utgitt av Statens kartverk, som hjelp til 
en slik vurdering. I denne standarden opererer man med fire områdetyper ut fra hvor tiltaket er 
plassert, dvs. en gradering fra byområde (1) til fjell/utmark (4). Angjeldende område må betraktes som 
områdetype 3, Spredtbygd/dyrket mark/skog. For angjeldende tiltak vil en plasseringstoleranse være fra 
250 cm (byggverk) til 500 cm (molo) innenfor denne områdetypen.  
 
Dyrøy kommune har i sitt vedtak knyttet til tillatelse til tiltakene ikke angitt toleransekrav slik kravet 
fremkommer i byggesaksforskriftens § 6-3. I kommunens vurdering av om det skal ilegges gebyr er dette 
vurdert som et vesentlig moment da det fra tiltakshavers side særlig henvises til behovet for justering av 
tiltakene ifm. utstikking, og at dette både var nødvendig og må betraktes som innenfor gitte tillatelse.  
 
En manglende tydeliggjøring av toleranser, må da sees i sammenheng med et absolutt krav om at 
forseelsen må betraktes som forsettlig eller uaktsom for at det kan ilegges gebyr.  
 
I Dibk´s veiledning påpekes det at siden overtredelsesgebyr omfattes av den europeiske 
menneskerettskonvensjonen (EMK), stilles noe strengere krav til sannsynlighetsovervekten enn for 
vanlige vedtak i byggesaken. Kommunen må være overbevist om at vedkommende kjente til eller 
forestod handlingen.  En vurdering av uaktsomhet vil i første rekke være problematisk der det 
foreligger uklare regler, som gamle planer, eller hvis det er gitt misvisende utsagn fra ansatte i 
kommunen i forhåndskonferanse e.l. 
 

4. Vurdering av aktsomhetskrav knyttet til justert plassering av molo 
Ifm. ulovlighetsoppfølgingen er det nå gjort en grundig vurdering av utført fyllingsarbeid opp mot 
geoteknisk vurdering fra Sweco AS av 19.12.2016. Denne lå til grunn for tillatelse til 
fyllingsarbeidet, og utførelsesmetodikken som ble skissert må derfor ansees som tilstrekkelig av 
bygningsmyndigheten.  
 
I rapporten opplyses bl.a.  at stedlige undersøkelse ble utført ved å slå ned 6 stk. 12mm 
stålstenger i 6m lengde i grunnen. Plassering av molo viser noe avvik i forhold til kontrollpunkter 
som fremkommer på skisse i den geotekniske rapporten. Rapporten konkluderer dog med at en 
sondeboring som dette er forbundet med betydelig usikkerhet og isolert sett hadde liten verdi. 
Etter forslag fra utførende entreprenør ble det derfor bestemt at løpende graveprøver utført i 
forkant av fylling ville gi et mer betryggende bilde av grunnforholdene og at Sweco anbefalte 
denne prosedyren som grunnlag for utførelse: 
 

1. Før utfyllingen starter, etableres et nivå på ca kote -1 like utenfor eksisterende fylling. 
Ved lavvann foretas så prøvegraving fra dette nivået. Det benyttes maskinstørrelse 
minimum 25 tonn. Gravemaskinen rekker da forholdsvis dypt ned i sjøbunnen utenfor 
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fyllingen. Det bør graves til fast fjell eller minimum 3-4 m ned i løsmassene. 
Dersom man ikke treffer bløte masser kan utfylling fortsette. 

2. Videre utfylling foretas først opp til kote +1. Ytterst på ny molo anrettes et område på 
kote -1 og det foretas en lignede prøvegraving som under punkt 1. 
Dersom man ikke treffer bløte masser her kan fylling fortsette. 

3. Mens fyllingen er på nivå kote +1 legges plastring fra sjøbunnen og opp til kote +1 
4. Det foretas profilering av ferdig fylling og plastring for å sikre at fyllingen er lagt 

             tilstrekkelig langt ut.  
5. Oppfylling til kote +3 og plastring opp til kote +3.  

 
Vi anser dette vil være en rimeligere utførelse enn å utføre geoteknisk sonderboring fra flåte. 
 
Entreprenøren bekrefter i sin kontrollerklæring i byggesaka at fyllingarbeidet er utført i tråd med 
anbefaling i Geoteknisk vurdering fra Sweco. Dette er i tillegg, på forespørsel fra rådmann, 
spesifikt bekreftet fra entreprenøren i forbindelse med ulovlighetsoppfølgingen. 
 
Man må derfor legge til grunn at arbeidet er utført i tråd med anbefaling i geoteknisk vurdering, 
på tross av at plassering av molo har et visst avvik i forhold til omsøkt trasé, og at krav til 
nødvendig aktsomhet derved er ivaretatt. 
 
 

6. Konklusjon 
 

a) Plassering av molo og sløyebu. 
Dyrøy kommune har i forbindelse med godkjenning av tiltakenes plassering jfr. Pbl § 29-4, ikke 
angitt toleransekrav for plassering av tiltaket i situasjonsplan og i marken jfr. Byggesaksforskriften 
§ 6-3 (se ovenfor). Dette må ansees som en feil i saksbehandlingen som er vesentlig for vurdering 
av grunnlaget for å ilegge overtredelsesgebyr. Det kan derved heller ikke vurderes slik at 
skyldkravet for ileggelse av et slikt gebyr er tilfredsstilt.  
 

b) Plassering av rorbuer 
Når det gjelder plassering av rorbuer, så ble det også her påpekt fra tiltakshavers side at man anså 
justeringen som nødvendig av terrengmessige årsaker. Dessuten var det fra kommunens side 
skapt uklarhet i forhold til hva som var korrekt byggegrense mot veg. Kommunen oppgav først 15 
m for deretter å justere denne til 12,5m som er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Ved 
behandling av klagen fra Statens vegvesen vurderer rådmannen det slik at de feile opplysningene 
som fremkom fra Dyrøy kommune side ikke har betydning i denne sammenheng, da endelig 
plassering på nærmeste punkt er ca. 10,5m, dvs. innenfor begge disse linjene. Manglende 
opplysning om toleransekrav for plassering vil heller ikke være relevant, da byggegrense er å anse 
som en minsteavstand. Rådmannen innstiller derfor på at klagen fra Statens vegvesen tas i til 
følge hva gjelder denne delen av ulovlighetsoppfølgingen, men at overtredelsesgebyret fastsettes 
samlet til kr. 15 000,-, noe som ansees å være en naturlig andel av det opprinnelige varslede 
gebyret på kr. 40 000,-. 
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DYRØY  KOMMUNE
Statens vegvesen ?

Z  3  DES 2019

Dyrøy kommune S.beh.: [< H  Saksnr.: [  ‘31:?)

Dyrøytunet 1 Kopi' 5.

9311 BRØSTADBOTN

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

GeH'Magne Lorentsen  / 18/170780—21 2018/569 18.12.2019

77617119

Klage på vedtak om overtredelsesgebyr  —  eiendommen gnr. 1 bnr. 1 ved

Finnlandsnes i Dyrøy kommune

Vi viser til brev datert 06.12.19 mottatt her 11.12.19.

Statens vegvesen påklager Dyrøy kommune sitt vedtak om overtredelsesgebyr for

eiendommen gnr. 1 bnr. 1 ved Finnlandsnes i Dyrøy kommune (kommunens referanse

2018/569).

Sakshistorikk

Statens vegvesen anmodet Dyrøy kommune  i  brev datert 21.09.18 om å foreta en

ulovlighetsoppfølging av oppført rorbu på eiendommen gnr. 1 bnr. 1. Bakgrunnen var at

rorbua var oppført innenfor byggegrense til fylkesveg i  reguleringsplan, uten at det var søkt

og gitt  dispensasjon. ltillegg var en internveg opparbeidet og anlagt inne på

eiendomsområdet til Statens vegvesen/ Troms fylkeskommune, også her uten søknad og

tillatelse. Statens vegvesen så på disse forholdene som svært kritikkverdige, noe vi ga

uttrykk for i vårt brev til kommunen.

Med bakgrunn  i  vår anmodning om ulovlighetsoppfølging ble utbygger Finnlandsnes

Eiendom AS forelagt et forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr på kr. 40,000,—

for ulovligheten av Dyrøy kommune. ivedtaket som kommunen har fattet er

overtredelsgebyret redusert til kr. 0,-

Begrunnelse for klage

Statens vegvesen ser på denne ulovligheten som svært kritikkverdig. Vi støtter

bygningsmyndigheten  i  kommunen sin begrunnelse  i  forhåndsvarslet om å ilegge

overtredelsesgebyr på kr. 40,000. Statens vegvesen har samme oppfatning som

bygningsmyndigheten om at overtredelsen er forsettlig, blant annet med bakgrunn  i  epost

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Stakkevollvegen 35—37 Statens vegvesen

9010 TROMSØ Regnskap

Postboks 702

Org.nr1971032081 9815 Vadsø
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fra utbygger av  04.1  2.1  8  hvor utbygger skriver at  «plasseringen  av  rorbuene  var en  praktisk

avveining av  flere hensyn  og hva som var  mulig å få til  innafor dokken  og veien.»

Det foreligger også flere andre eposter som dokumenter at overtredelsen er forsettlig, jfr.

bygningsmyndigheten sitt forhåndsvarsel.

På grunn av ulovlighetens karakter og allmennpreventive hensyn påklager Statens vegvesen

kommunens vedtak om overtredelsesgebyr på kr. 0,—. Vi ber om at overtredelsgebyret settes

til kr. 40,000,—, i  tråd med forhåndsvarslet.

Vegavdeling Troms

Plan og forvaltning

Med hilsen

Øyvind Strømseth

seksjonsleder Lorentsen Geir Magne

Dokumenter er godkjent e/e/(f/vn/Sk og har  derfor  Mgen  fmnc/s/(re me 5/g/7an/rer.

Kopi

Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ

NORGES VASSDRAGS— OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD, Postboks 5091

Majorstua, 0301 OSLO

Troms fylkeskommune, Postboks 6600 Langnes, 9296 TROMSØ
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Avsender: Statens vegvesen
Postboks 6706 Etterstad
0609  OSLO

108799-524-17

Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 BRØSTADBOTN

Vedr.  18-170780-21  - Klage  på  vedtak  om overtredelsesgebyr  -  eiendommen gnr. 1 bnr. 1  ved

Finnlandsnes i Dyrøy kommune

Innbyggere kan  motta  post digitalt fra Statens vegvesen. For å motta post digitalt må du opprette digital

postkasse hos eBoks eller Digipost.  Dette  kan du gjøre på www.norge.no

Virksomheter mottar digital post i Altinn
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Dyrøy kommune  
       Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 FINNLANDSNES EIENDOM AS 

Heimveien 122 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

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

 
2018/569 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L45/1/1 
 
06.12.2019 

 

Delegert vedtak 
 

Vedtak om overtredelsesgebyr 

etter pbl §§ 32-8 og SAK10 kap. 16 
 
Eiendom: Gnr/bnr 1/1 
Tiltakets adresse: Finnlandsnesveien 311-317 
Tiltakets art: Ulovlig endring av tiltak 
Tiltakshaver:  Finnlandsnes Eiendom AS 
 
 
Saken gjelder: 
Den 01.11.2019 sendte bygningsmyndigheten forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr 
grunnet ulovlig utførte endringer i forhold til gitt tillatelse.  
 
I forhåndsvarselet ble det opplyst at det ville kunne bli fatte vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr. 
Det ble også opplyst at før vedtaket ble fattet, hadde dere rett til å uttale dere, jf plan- og bygningsloven 
(pbl) § 32-8 tredje ledd. 
 
 
Begrunnelse for overtredelsesgebyr: 
Ved søknad om ferdigattest for omsøkte anlegg med rorbuer, molo, sløyebu og parkeringsplasser ble 
det oppdaget større og mindre utførte endringer i forhold til gitt tillatelse. I søknaden om ferdigattest 
ble det ikke redegjort for disse endringene – det ble her påstått at det ikke var utført søknadspliktige 
endringer av tiltaket. 
 
Etter pbl § 32-8 første ledd kan overtredelsesgebyr kun ilegges dersom overtredelsen er «forsettlig eller 
uaktsom». Med dette menes at den ansvarlige må ha visst eller burde ha visst at handlingen var ulovlig. 
Det følger at O.prp. nr. 45 (2007-2008) s.355 at «aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt 
være lett å konstatere om en av bestemmelsene i loven eller forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i 
strid med reglene i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne konstateres å være uaktsom uten en 
vanskelig vurdering av skyldspørsmålet.» 
 
Bygningsmyndigheten er av den oppfatning at overtredelsen i dette tilfellet er forsettlig, også med 
bakgrunn i de redegjørelser dere har gitt ift. vårt varsel om ulovlighetsoppfølging. Her skriver dere blant 
annet i mail av 04.12.2018 at «...plasseringen av rorbuene var en praktisk avveining av flere hensyn og 
hva som var mulig å få til innafor dokken og veien.» Videre skriver dere i samme mail at «Når det gjelder 
moloen, måtte den nødvendigvis bygges der det var tilstrekkelig vanndybde. Det er langgrunt, og 
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hovedstammen ble strukket noen meter lenger ut. Går ut fra at enhver utbygger ville gjort det samme. 
Når det gjelder tegningsmaterialet som var innsendt, var det ikke nøyaktig nok sett i ettertid all den tid 
jeg måtte gjøre praktiske avveininger for å få plass til internvei, bygg og molo. Tegninger kan endres.» 
 
I deres brev av 20.12.2018 skriver dere blant annet at «Ingen tiltak er med hensikt utført annerledes enn 
planlagt. Alle valg ved endelig plassering av byggene er gjort etter beste evne ut fra hva som var praktisk 
mulig, og ikke ut fra at man ønsket å endre noe.» Videre heter det i samme brev at « Molo måtte bygges 
der det var vann. Opprinnelig tegning tok ikke tilstrekkelig hensyn til at det var så langgrunt, og ved 
storfjære faller sjøen tørr der avslutningen av molo er tegnet. Hovedstammen måtte økes noe, og ble fylt 
noen meter lenger ut rundt en jernpåle som har stått siden krigen.»  Dere bekrefter også i samme brev 
at fileteringshuset (sløyebua) er endret i størrelse og plassering i forhold til søknad og godkjent 
plassering. 
 
Overnevnte mail og brev bekrefter at endringene som er gjort i forhold til gitt tillatelse er gjort forsettlig. 
Finnlandsnes Eiendom AS (tiltakshaver) ble, etter søknad og redegjørelse for kvalifikasjoner, gitt 
anledning til å opptre som ansvarlig søker i prosessen. Det påligger ansvarlig søker å kjenne til 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, og sett i forhold til gitt kompetanse 
er det dermed naturlig at ansvarlig søker skulle kjenne til at utførelse av endringer i forhold til gitt 
tillatelse er søknadspliktige. 
 
Den 07.11.2019 er det mottatt uttalelse til forhåndsvarslingen fra Rolf Espenes, som er styreleder i 
Finnlandsnes Eiendom AS. Uttalelsen går hovedsaklig ut på at selskapet oppfattet at saken var avsluttet, 
og at selskapet trenger all økonomi og støtte for å få til videreutvikling av turistanlegget. Kommunens 
vurdering av uttalelsene er at det ikke fremkommer nye opplysninger som endrer vårt syn på saken. Se 
nærmere under begrunnelse for vedtaket. 
 
 
Andre opplysninger 
Ansvar i byggesaker fremkommer i plan- og bygningsloven kapittel 23. Det er i utgangspunktet 
eiers/tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven, herunder tidligere gitt tillatelse, overholdes jf pbl 
§§ 23-1 og 23-2. Videre fremkommer det i pbl § 23-4 ansvarlig søkers ansvar. 
 
Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter pbl § 32-8 
siste ledd.  
Overtredelsesgebyret må betales selv om det klages på vedtaket. 
 
 
Gebyrets størrelse 
I henhold til SAK10 (byggesaksforskriften) § 16-1 heter det at «Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr 
inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. 
Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige 
eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. 
 
Overtredelsesgebyrets størrelse varierer fra inntil kr. 10.000,- til inntil kr. 50.000,- og inntil kr. 200.000,- 
for hvert av tilfellene nevnt i bokstav a) og c) og inntil kr. 10.000,- til inntil kr. 100.000,- for tilfellene 
nevnt i bokstav g). Samlet overtredelsesgebyr kan ikke overstige kr. 400.000,- for ett tiltak. 
 
I vårt varsel om overtredelsesgebyr var kommunen av den oppfatning at samlet gebyr for disse 
forholdene vil ligge i størrelsesorden kr. 40.000,- vurdert ut fra SAK10 § 16-1 bokstav a), c) og g), jf 
SAK10 § 16-2 første, tredje og syvende ledd. Dette fremkommer slik: 
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SAK10 § 16-1 bokstav a lyder: 
Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, jf. § 20-2 og § 20-4 uten 
at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr: 
1. inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven 
2. inntil kr 50 000 der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven 
3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 
 
Det er endret på utførelsen av alle deler av tiltaket i forhold til gitt tillatelse.  Rorbuanlegget er endret i 
størrelse og flyttet nærmere fylkesveien, sløyebua er endret i størrelse og plassert på annen måte mens 
moloen er fylt ut i langt større utstrekning enn det som er godkjent.  
Det var på utfyllingstidspunktet for moloen ikke gjennomført grunnundersøkelser som kunne bekreftet 
at det var tilstrekkelig sikkerhet mot fare for ras. At moloen ble fylt ut i langt større grad enn tillatelsen 
sa kunne i verste fall medført utglidning av undersjøiske masser med de potensielle farene dette hadde 
medført.  
 
Vurderingen etter bokstav a) ble derfor gjort etter punkt 3 hvor gebyret kunne vært satt inntil kr. 
200.000,-.  
Vurderingen ble gjort meget moderat og er i varselet om overtredelsesgebyr beregnet til kr. 15.000,-. 
Her er også SAK10 § 16-2 syvende ledd benyttet i vurderingen. 
 
 
SAK10 § 16-1 bokstav c lyder: 
Den som prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 
20-1 til § 20-4 i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, ilegges gebyr: 
1. inntil kr 10 000 ved mindre avvik fra krav i byggteknisk forskrift, regler for plassering mv. samt plan, 
plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 
2. inntil kr 50 000 ved avvik fra krav i byggteknisk forskrift, regler for plassering mv., samt plan, plankrav 
og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 som ikke er mindre 
3. inntil kr 200 000 der overtredelsen har ført til, eller ved fare for at den kan føre til personskade, 
alvorlig materiell skade eller skade for miljøet, samt ved vesentlige avvik fra plan, plankrav og forbudet i 
plan- og bygningsloven § 1-8. 
 
Det er som nevnt under vurderingen etter SAK10 § 16-1 bokstav a) endret på utførelsen av alle deler av 
tiltaket i forhold til gitt tillatelse.  Rorbuanlegget er endret i størrelse og flyttet nærmere fylkesveien, 
sløyebua er endret i størrelse og plassert på annen måte mens moloen er fylt ut i langt større 
utstrekning enn det som er godkjent. Alle gitte tillatelser er innenfor 100-metersbeltet mot sjø, hvor det 
ihht pbl § 1-8 er byggeforbud. Endringer av tillatelse krever derfor også ny dispensasjonsbehandling. 
  
At moloen ble fylt ut i langt større grad enn tillatelsen sa kunne i verste fall medført utglidning av 
undersjøiske masser med de potensielle farene dette hadde medført. Det var på utfyllingstidspunktet 
ikke gjennomført grunnundersøkelser som kunne bekreftet at det var tilstrekkelig sikkerhet mot fare for 
ras.  
 
Vurderingen etter bokstav c) ble derfor gjort etter punkt 3 hvor gebyret kunne vært satt inntil kr. 
200.000,-.  
Vurderingen ble gjort meget moderat og er i varselet om overtredelsesgebyr beregnet til kr. 20.000,-. 
Her er også SAK10 § 16-2 syvende ledd benyttet i vurderingen. 
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SAK10 § 16-1 bokstav g lyder: 
Den som utfører eller lar utføre tiltak og virksomhet som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6 første ledd 
i strid med et klart forbud eller påbud i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel, ilegges gebyr: 
1. inntil kr 10 000 ved vesentlige brudd på rettslig bindende kommuneplan og reguleringsplan 
2. inntil kr 100 000 ved vesentlige brudd på rettslig bindende kommuneplan og reguleringsplan som har 
ført til, eller gir stor mulighet for at det kan føre til, personskade, vesentlig materiell skade eller skade for 
miljøet. 
 
Flyttingen av rorbuanlegget har medført at bygget står nærmere fylkesveien enn regulert byggegrense, 
som i vedtatt plan er 12,5 meter fra midt i vei.  Dette gjør at veieier (Troms Fylkeskommune/Statens 
Vegvesen) får begrensede muligheter til å bruke veigrunn utenfor veilegemet. Byggegrense er satt utfra 
hensyn til trafikksikkerhet, veivedlikehold og drift av veien, arealbehov ved utbedring av veien og 
eventuelt behov for gang- og sykkelsti samt for å ivareta hensynet til miljøet langs veien. Byggegrensen 
er overskredet med 2,0 meter, og dette betraktes som et vesentlig brudd på rettslig bindende 
reguleringsplan.  Vurderingen etter bokstav g) ble gjort etter punkt 1 hvor gebyret kunne vært satt inntil 
kr. 10.000,-.  
 
Vurderingen ble gjort moderat og er i varselet om overtredelsesgebyr beregnet til kr. 5.000,-. Her er 
også SAK10 § 16-2 syvende ledd benyttet i vurderingen. 
 
Dette gir et samlet varslet overtredelsesgebyr på kr. 40.000,-. 
 
 
Vedtak om overtredelsesgebyr: 
Med hjemmel i pbl § 32-8 første ledd bokstav a), jf byggesaksforskriften § 16-1 første ledd bokstav a) 
ilegges Finnlandsnes Eiendom AS et overtredelsesgebyr på kr. 0,- for uaktsom eller forsettlig 
overtredelse av plan- og bygningslovgivningen. 
Med hjemmel i pbl § 32-8 første ledd bokstav a), jf byggesaksforskriften § 16-1 første ledd bokstav c) 
ilegges Finnlandsnes Eiendom AS et overtredelsesgebyr på kr. 0,- for uaktsom eller forsettlig 
overtredelse av plan- og bygningslovgivningen. 
Med hjemmel i pbl § 32-8 første ledd bokstav a), jf byggesaksforskriften § 16-1 første ledd bokstav g) 
ilegges Finnlandsnes Eiendom AS et overtredelsesgebyr på kr. 0,- for uaktsom eller forsettlig 
overtredelse av plan- og bygningslovgivningen. 
 
 
Myndighet 
Rådmannen behandler denne saken etter myndighet tildelt 11.10.2018 og gjeldende fra 01.01.2019. 
 
 
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 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 frem. 
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Med hilsen 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann 
 

 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
rådgiver 

 
 

 

Ekstern kopi til: 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 

STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

TROMS FYLKESKOMMUNE Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Kjell-Rune Marthinsen (Kjell-Rune.Marthinsen@dyroy.kommune.no)
Sendt: 29.11.2019 08:23:00
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: VS: Svar på varsel om overtredelsesgebyr
Vedlegg: 
 

Fra: Rolf Espenes <rolf@espenes.com> 
Sendt: 7. november 2019 21:35
Til: Tore Uthaug <Tore.Uthaug@dyroy.kommune.no>
Kopi: Camp Solbergfjord <solbergfjord@gmail.com>; Marit Alvig Espenes <marit.espenes@gmail.com>
Emne:
 

Til rådmannen, Dyrøy kommune
 

Viser til brev av 01.11.19.
Vår oppfatning er at alle forhold nå i orden for våre utbygginger på
Finnlandsnes. Vi har fått godkjente vedtak etter at vi gjorde avtale med
rådmannen i desember 2018 om å søke på nytt. Vi har dermed betalt nye
gebyrer for ny behandling, dvs alt betalt to ganger når vi tar med det
opprinnelige. Ingen forbehold er tatt fra kommunens side, og vår klare
oppfatning er at krav ble  frafalt når årsaken til endringene ble klarlagt og vi
godtok å søke på nytt.
 

Minner ellers om at vi hadde godkjent rammeavtale for et turistanlegg med
ulike tiltak. Det ble gjort noen endringer / justeringer som var nødvendige
for å få til en hensiktsmessig løsning. Vi oppfattet disse som lovlige. Disse
ble tegnet inn og sendt kommunen ved første anledning. Normal rådgiving
fra kommunen ville avklart at dette måtte vi søke på og vi ville søkt
omgående.
 

Vi er påført merkostnader nok, og har hatt vansker med å få utnyttet våre
ressurser/mulige besparelser f eks gjennom å ta stein på egen eiendom. 
Vi er fortsatt i prosessen med videreutvikling av vårt anlegg, og trenger all
økonomi og støtte for å få det til.
 
 

Brøstadbotn, 07.11.19
 

Rolf Espenes

Sendt fra min iPad
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Dyrøy kommune  
Den lærende kommune 
 
 

 

  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

FINNLANDSNES EIENDOM AS 
Heimveien 122 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/569-27 Kjell Rune Marthinsen 01.11.2019 

 

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr 

jf pbl §§ 32-8 og SAK10 kapittel 16 
 
Eiendom:   Gnr/Bnr 1/1  
Tiltakets adresse: Finnlandsnesveien 311-317 
Tiltakets art: Ulovlig endring av tiltak 
Tiltakshaver: Finnlandsnes Eiendom AS 
 

Saken gjelder: 

Dyrøy kommune sendte 29.11.2018 forhåndsvarsel om ulovlighetsoppfølging for utførte 
endringer i forhold til gitt tillatelse til tiltak. Rammetillatelse for tiltaket ble gitt 10.01.2017, 
igangsettingstillatelse for molo og oppfylling for fundamentering til rorbuer ble gitt 21.02.2017 
mens igangsettingstillatelse for resterende av tiltaket ble gitt 22.05.2017. 
Bakgrunnen for varselet om ulovlighetsoppfølging var at det ved deres søknad om ferdigattest for 
tiltaket 27.07.2018 ble oppdaget flere utførte endringer i tiltaket som er gjort uten søknad om 
endringstillatelse. 
I varselet om ulovlighetsoppfølging ble det også beskrevet at kommunen vurderer 
overtredelsesgebyr jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 32-8.   
Utførelse av endringer er søknadspliktige jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1, og kan etter 
pbl § 32-8 første ledd bokstav a) belegges med overtredelsesgebyr dersom de gjøres uaktsomt 
eller forsettlig i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.  
 

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr: 

I henhold til pbl § 32-8 tredje ledd gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i pbl 
§ 32-8 første ledd bokstav a), jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav a),  c) 
og g) vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr. Det følger av bestemmelsen 
at kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr ved denne type overtredelser. 
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Begrunnelse for forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr: 

Ved deres søknad om ferdigattest for omsøkte anlegg med rorbuer, molo, sløyebu og 
parkeringsplasser ble det oppdaget større og mindre utførte endringer i forhold til gitt tillatelse.  I 
søknaden om ferdigattest ble det ikke redegjort for disse endringene - det ble her påstått at det 
ikke var utført søknadspliktige endringer av tiltaket. 
 
Etter pbl § 32-8 første ledd kan overtredelsesgebyr kun ilegges dersom overtredelsen er 
”forsettlig eller uaktsom”. Med dette menes at den ansvarlige må ha visst eller burde ha visst at 
handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) s. 355 at ”aktsomhetsnormen 
bør være streng. Det vil normalt være lett å konstatere om en av bestemmelsene i loven eller 
forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i strid med reglene i plan- og bygningsloven vil som 
oftest kunne konstateres å være uaktsom uten en vanskelig vurdering av skyldspørsmålet.” 
 

Bygningsmyndigheten er av den oppfatning at overtredelsen i dette tilfelle er forsettlig, også med 
bakgrunn i de redegjørelser dere har gitt ift. vårt varsel om ulovlighetsoppfølging. Her skriver 
dere blant annet i mail av 04.12.2018 at “...plasseringen av rorbuene var en praktisk avveining 
av flere hensyn og hva som var mulig å få til innafor dokken og veien.” Videre skriver dere i 
samme mail at “Når det gjelder moloen, måtte den nødvendigvis bygges der det var tilstrekkelig 
vanndybde. Det er langgrunt, og hovedstammen ble strukket noen meter lenger ut. Går ut fra at 
enhver utbygger ville gjort det samme.  Når det gjelder tegningsmaterialet som var innsendt, var 
det ikke nøyaktig nok sett i ettertid all den tid jeg måtte gjøre praktiske avveininger for å få plass 
til internvei, bygg og molo. Tegninger kan endres.”  

I deres brev av 20.12.2018 skriver dere blant annet at “Ingen tiltak er med hensikt utført 
annerledes enn planlagt.  Alle valg ved endelig plassering av byggene er gjort etter beste evne ut 
fra hva som var praktisk mulig, og ikke ut fra at man ønsket å endre noe.” Videre heter det i 
samme brev at “Molo måtte bygges der det var vann. Opprinnelig tegning tok ikke tilstrekkelig 
hensyn til at det var så langgrunt, og ved storfjære faller sjøen tørr der avslutningen av molo er 
tegnet. Hovedstammen måtte økes noe, og ble fylt noen meter lenger ut rundt en jernpåle som har 
stått siden krigen.” Dere bekrefter også i samme brev at fileteringshuset (sløyebua) er endret i 
størrelse og plassering i forhold til søknad og godkjent plassering. 
 
Disse brevene bekrefter at endringene som er gjort i forhold til gitt tillatelse er gjort forsettlig. 
Finnlandsnes Eiendom AS (tiltakshaver) ble, etter søknad og redegjørelse for kvalifikasjoner, gitt 
anledning til å opptre som ansvarlig søker i prosessen. Det påligger ansvarlig søker å kjenne til 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, og sett i forhold til gitt 
kompetanse er det dermed naturlig at ansvarlig søker skulle kjenne til at utførelse av endringer i 
forhold til gitt tillatelse er søknadspliktige. 
 

Andre opplysninger: 

Ansvar i byggesaker fremkommer av kapittel 23 i pbl. Det er i utgangspunktet eiers/ tiltakshavers 
ansvar at plan- og bygningsloven, herunder tidligere gitt tillatelse, overholdes jf pbl §§ 23-1 og 
23-2. Videre fremkommer det i pbl § 23-4 ansvarlig søkers ansvar. 
 
Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter pbl 
§ 32-8 siste ledd. 
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Gebyrets størrelse: 

I henhold til SAK 10 (byggesaksforskriften) § 16-1 heter det at «Foretak kan ilegges 
overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettelige eller uaktsomme overtredelser 
som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av 
angitte beløpsgrenser for forsettelige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h.» 
 
Overtredelsesgebyret størrelse varierer fra inntil kr. 10.000,- til inntil kr. 50.000,- og inntil kr. 
200.000,- for hvert av tilfellene nevnt i bokstav a) og c) og inntil kr. 10.000,- til inntil kr. 
100.000,- for tilfellene nevnt i bokstav g). Samlet overtredelsesgebyr kan ikke overstige kr. 
400.000,- for ett tiltak. 
 
Kommunen er av den oppfatning at samlet overtredelsesgebyr for disse forholdene vil ligge i 
størrelsesorden kr. 40.000,- vurdert utfra SAK10 §16-1 bokstav a), c) og g), jf SAK10 §16-2 
første, tredje og syvende ledd. 
 

Deres rettigheter: 

Dere har rett til å uttale dere før vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr fattes. Frist for dette 
settes til 4 uker fra brevets dato, jf. pbl § 32-8 tredje ledd.  Dere har også rett til å avstå fra å 
uttale dere til dette varselet. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 Rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus 

Damsveien 1 
9800 VADSØ 

STATENS VEGVESEN Brynsengfaret 6A 0667 OSLO 
TROMS FYLKESKOMMUNE Strandvegen 13 9007 TROMSØ 
NORGES VASSDRAGS- OG 
ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

Middelthuns gate 29 0368 OSLO 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Mellomveien 40 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9007 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

  

 

   

 

  

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

Region nord Geir Magne Lorentsen / 

77617119 

18/170780-4 2018/569 21.09.2018 

     

      

Anmoder om ulovlighetsoppfølging av tiltak - eiendommen gnr. 1 bnr. 1 ved 

Finnlandsnes i Dyrøy kommune 

Vi viser til brev datert 15.08.18 og beklager lang behandlingstid. 

 

Statens vegvesen anmoder med dette Dyrøy kommune om å gjennomføre en 

ulovlighetsoppfølging av oppført rorbu på eiendommen gnr. 1 bnr. 1 ved Finnlandsneset i 

Dyrøy kommune. Rorbua er oppført innenfor regulert byggegrense uten at det på forhånd er 

søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen. Dette ser Statens vegvesen på som svært 

kritikkverdig. Vi gjør oppmerksom på at kommunen plikter å følge opp ulovligheter i 

henhold til plan- og bygningslovens 5. del, kapittel 32. 

 

Det opplyses i høringsbrevet fra kommunen at rekken av rorbuer var omsøkt og godkjent 

med plassering på linje i en avstand av 15 m fra midten av fylkesvegen. Underveis i 

byggeprosessen har søker funnet det nødvendig å vri og flytte bygget. Denne endringen av 

byggets plassering ble gjort uten at det var søkt om endringstillatelse på forhånd. Resultatet 

er at bygningen er oppført nærmere vegen enn tillatt og innenfor regulert byggegrense. 

Ifølge kommunens opplysninger viser reguleringsplankartet for Finnlandsnes at 

byggegrensen mot fylkesvegen er 12,5 m. Måling på orthofoto viser at bygningen er oppført 

i en avstand på 10,5 m fra midtlinja på fylkesvegen.   

 

Det søkes nå i etterkant om dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense og Statens 

vegvesen bes om å gi en uttalelse. Vegvesenet ser alvorlig på at tiltaket er oppført i strid 

med gjeldende reguleringsplan og vi vil derfor ikke realitetsbehandle 

dispensasjonssøknaden. Vi anmoder i stedet kommunen om å gjennomføre en 

ulovlighetsoppfølging av tiltaket som omtalt ovenfor. 
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2 

Plan og forvaltning Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Øyvind Strømseth 

seksjonsleder  Geir Magne Lorentsen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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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 

 

 

FINNLANDSNES EIENDOM AS 

Heimveien 122 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

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

 

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

 

Saksopplysninger: 

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

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

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

og utfylling av molo. 

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

 

 

Vurderinger: 

Søknad om igangsettingstillatelse omfatter alt av bygningsmessige arbeider over grunnarbeider. 

Til søknaden ligger erklæringer om ansvarsrett for følgende områder: 

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

Christensen. 

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

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

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

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

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

Christensen. 

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

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

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

 

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

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

Byggesaksforskriftens § 11-4, 2.-4.ledd.  
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Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 

 

FORETAK L/S* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 

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

betongkonstruksjoner og murarbeider / våtrom 

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

Tømrerarbeider oppføring av bygninger / våtrom 

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

Plan-Evo AS     L PRO / 1 / Brannteknikk 

Høyland AS     L UTF / 1 / plasstøpte betongkonstruksjoner og murarbeid 

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

bunnledninger 

Byggkontroll Nord AS 

 

 

     L 

 

 

Uavhengig kontroll, lufttetthet og våtrom 

  

 

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

 

 

Vedtak: 

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

forutsettes utført ihht rammesøknad med situasjonsplan og godkjente tegninger. Eventuelle 

endringer i ansvarsretter skal meldes skriftlig. 

 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

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

opparbeidet, jf pbl § 18-1. 

 

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

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

 

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

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

 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

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

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

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

   

Totalt gebyr å betale  Kr.  5.459,- 

  

129



 

 Side 3 av 3 

Purregebyr 

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

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

med morarenteloven fra forfallsdato.  

 

Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Fjellberg                 

Enhetsleder teknisk 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

Rådgiver teknisk 

 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

ODD ELLING CHRISTENSEN Rørbakken 9350 SJØVEGAN 

TERMOWOOD AS Postboks 837 Drammen 3007 DRAMMEN 

PLAN-EVO AS Sjøvegan Strandveien 7 9350 SJØVEGAN 

BYGGKONTROLL NORD AS Strandveien 7 9350 SJØVEGAN 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 

dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

FINNLANDSNES EIENDOM AS 

Heimveien 122 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
 

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

 2016/618 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:   21.02.2017 

 

1/1 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse 

 

Saksopplysninger: 

Finnlandsnes Eiendom AS har fått innvilget rammetillatelse for rorbuer, fylling, molo, sløyebu 

og flytebrygge med båtplasser.  Det søkes nå om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket. 

 

 

Vurderinger: 

Søknad om igangsettingstillatelse for fyllingsarbeider (utfylling for rorbuer) samt etablering av 

molo er omsøkt med entreprenørfirma Svendsen Maskin AS som ansvarlig prosjekterende og 

utførende foretak. Foretaket har sentral godkjenning for utførelse av grunnarbeider og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2. Det søkes om lokal godkjenning som prosjekterende for 

tiltaket. 

 

 

Vedtak: 

Det gis igangsettingstillatelse for følgende deler av prosjektet: 

o Oppfylling av steinmasser for fundamentering av rorbuer i strandsonen. 

o Utfylling av molo. 

 

Arbeidene utføres ihht. situasjonsplan forelagt ved søknad rammetillatelse og prosjektering for 

molo innsendt sammen med erklæring ansvarsrett for Svendsen Maskin AS. 
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Gebyr 

Gebyr for behandling etter Plan- og bygningslovens §§ 21-2 og 22-1 i henhold til kommunens 

gebyrregulativ for 2017. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

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

B5-1 Behandling av ansvarsrett, lokal godkjenning     1 Kr.    766,- 

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

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 2.395,- 

  

Purregebyr 

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

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

med morarenteloven fra forfallsdato.  

 

 

 

 

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

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

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

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

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

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

132



 

Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

 FINNLANDSNES EIENDOM AS 

Heimveien 122 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2016/618 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

 

 

10.01.2017 

 

 

1/1 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse – Sjøbuer, 

parkeringsplass, molo, servicehus, flytebrygger 

 

Det vises til søknad om tillatelse til tiltak – Rammetillatelse – av 06.10.2016 med senere 

supplerende opplysninger og søknad om dispensasjoner.  Søknaden gjelder for etablering av 

molo, flytebrygge, parkeringsplass, servicehus og 4 sjøhus i kjede. Moloen skal etableres i 

forlengelse av dagens steinsatte fylling ut i sjøen for å skjerme småbåtanlegget mens de 4 

sjøhusene planlegges bygd på fylling ut i sjøen. 

 

Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser og Kystsoneplanens 

bestemmelser har vært på høring hos sektormyndighetene. Av disse har Kystverket, NVE og 

Statens Vegvesen gitt uttalelser og merknader. 

 

Kystverket har ingen innvendinger eller merknader til tiltaket. 

 

NVE beskriver i sin merknad hvilke prosedyrer som skal følges iht deres veileder 7/2014 

«Sikkerhet mot kvikkleireskred». Tiltakshaver har også engasjert Sweco Narvik AS til å utføre 

en geoteknisk vurdering av arbeidene ut i sjø. Dette ivaretas av ansvarlig søker. 

 

Statens Vegvesen anmerker at planlagt parkeringsplass på motsatt side av FV212 ikke kan 

anlegges nærmere enn 10 meter fra fylkesveiens veikant.  Ifølge vedlagte kart til 

rammesøknaden måles denne avstanden til ca 14 meter, og er således utenfor minsteavstanden. 

Området hvor denne parkeringsplassen planlegges er i reguleringsplanen for Finnlandsneset 

benevnt som «Friluftsområde».  

Fra bestemmelsene i reguleringsplanen finner man at «Innenfor regulerte friluftsområder kan det 

ikke settes i verk tiltak som er til hinder for allmennhetens ferdsel eller områdets bruk som 

friluftsområde. Bygningsrådet kan tillate oppført bygg eller innretninger tilknyttet eiernes drift 

av området, slik som naust». 

Parkeringsplass må i denne sammenheng anses som innretning tilknyttet eiernes drift av 

området, og således ligger innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Etablering av 

parkeringsplass kan derfor gjøres under forutsetning av at den også kan benyttes av 

allmennheten. 
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Vedtak: 

1. Finnlandsnes Eiendom AS gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven (PBL) § 11-7 pkt. 

6 og den interkommunale Kystsoneplanens bestemmelser pkt. 2.1 b). 

2. Finnlandsnes Eiendom AS gis ihht plan- og bygningsloven (PBL) §§ 20-1 og 21-2 

Rammetillatelse for tiltak på gnr. 1 bnr. 1. Rammetillatelse gjelder etablering av sjøhus 

med 4 enheter, servicehus, parkering, molo og flytebrygge. 

 

Finnlandsnes Eiendom AS godkjennes som ansvarlig søker for tiltaket. 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL, Rammetillatelse (90% av 

sats B3 200-600 m² gir 3.737,- x 0,9) 

    1 Kr. 3.363,- 

B5-1 Ansvarsrett, lokal godkjenning     1 Kr.    747,- 

D3 Dispensasjon fra arealformål Kystsoneplanen     1 Kr. 1.121,- 

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 5.231,- 

  

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.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk                                            rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 201605458-3NVEs merknad til søknad om bygging av sjøhus, småbåthavn og molo i 

Finnlandsnes (rorbuanlegg) - Brøstadbotn - Dyrøy kommune 

2 Uttalelse til dispensasjonssøknad - Finnlandsnes - Dyrøy kommune - Troms fylke 

3 16_169398-2Uttalelse til høring - Finnlandsnes Eiendom AS - gnr.1 bnr. 1 - Dyrøy 

kommune 

 

 

Ekstern kopi til: 

Tom Erik Forså Heimveien 122 9311 Brøstadbotn 

 

 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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N O TAT
KUNDE / PROSJEKT

Finnlandsneset Eiendom
Finnlandsneset Sjøhus, Dyrøy. Geoteknisk vurdering

PROSJEKTLEDER

Harald Sverre Arntsen
DATO

19.12.2016

PROSJEKTNUMMER

27754001

OPPRETTET AV

Harald Sverre Arntsen
Reidun Nikolaisen (KS)

REV. DATO

DISTRIBUSJON : FIRMA NAVN

TIL: Finnlandsneset Eiendom Rolf Espenes

KOPI TIL:

27754001 - Geo 01 Geoteknisk vurdering Finnlandsneset sjøhus
og molo

1 Innledning

Finnlandneset Eiendom planlegger sjøhus og molo ved Finnlandsneset i Dyrøy. Sweco er
engasjert som geoteknisk rådgiver. D et planlegges sjøhus i strandsona og forlengelse av
eksisterende molo. Nordøst for sjøhusområdet planlegges campingplass, men dette er ikke en
del va denne vurderingen.

2 Bakgrunnsmateriale

Vedlegg 1 viser kart over området og tegning over planlagt utbygging .

Vedlegg 2 viser merknader fra NVE. NVE påpeker at grunnforholdene må være kjent før
utfylling foretas.

Vedlegg 3 viser rapport fra grunnundersøkelse utført med stang stål .

3 Terreng og grunnforhold

Vedlegg 4 viser vannstandsnivå ved tidspunkt for sonderboring. Ut fra dette er sjøbunn - nivå ved
planlagt molo beregnet. Nedenfor benyt tes høydenivå i hht Normalnull 1 954.

Det presiseres at dette er omtrentlige verdier.

Ved punkt 4 ligger sjøbunnen på ca kote - 3,7, i hht Normalnull 1 954.

Vedlegg 5 viser kart med boredybder. Vedlegg 6 viser kart over området og profil . Sjøbunnen
heller med ca 1 :1 8 fra strandsona og utover t il ca kote - 6. Derfra heller sjøbunnen med ca 1 :3
ned til kote - 1 1 . Fra kote - 1 1 til kote - 21 er det slaker med snitt på 1 :6. Dette er helninger ut fra
sjøkartet. Lodding vil gi mer nøyaktig profil.

Eksisterende molo ser ut til å ligge med topp på kote +2, 8. Det antas at den nye moloen legges
med topp på ca kote +3. Den planlagte moloen vil da ytterst få en fyllingshøyde på ca 7 m.

Grunnundersøkelsen utført av Willy Jakobsen og Rolf Espenes, vedlegg 3, viser et øvre lag av
forholdsvis løst lagret materiale, sannsynligvis sand. I 1 - 1 ,8 meters dybde har armeringsstanga
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stoppet i faste masser. Det opplyses at det var god appell når man slo på stanga, og således 
kan det ha vært fjell.  

Statens vegvesen har utført grunnundersøkelse i forbindelse med utfylling for Dyrøybrua, ca 1 
km sydvestover langs Fv212. Det ble da påvist kvikk leire i området. Rapport fra dette er 
etterlyst hos Statens vegvesen og vil bli tatt hensyn til ved videre vurdering og oppfølging av 
arbeidene. 

4 Prosjekteringsforutsetninger 

Prosjekteringsforutsetningene vurderes i henhold til NS –EN 1990:2002/NA:2008. 

Det er et enkelt moloanlegg og sjøhus som skal bygges.  

Moloarbeidet anses å være grunn- og fundamenteringsarbeider ved enkle og oversiktlige 
grunnforhold. Det er ikke omkringliggende naboer som må hensyntas. Pålitelighetsklasse 
CC/RC vurderes å være 1. 

Sjøhusene anses å komme i kategorien «Småhus, rekkehus, mindre lagerhus», og vil også få 
pålitelighetsklasse 1.  

Geoteknisk kategori vurderes i henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008. Geoteknisk kategori 
anses å være i kategori 1. 

Dersom det er sensitiv leire eller kvikk leire, må prosjektet endres til CC/C 2 og geoteknisk 
kategori 2. 

5 Geoteknisk vurdering 

Ut fra utstyr som vanligvis benyttes ved geoteknisk sonderboring så må den utførte 
undersøkelsen anses å være en svært usikker metode. Det er benyttet forholdsvis tynn stang, 
og med lengde på 3-4 m mellom båt og sjøbunn så er stanga bøyelig og vil kunne knekke ut 
eller i hvert fall gi usikre resultater. Imidlertid er det fjell i dagen i strandsona, samt at alle 
sonderingene viser like resultater, slik at det er sannsynlig at det er et løsere lag over fast lag 
eller fjell. Det kan imidlertid ikke utelukkes at borestanga har stoppet i fast lag og at det kan 
være bløtere lag under det faste laget.  

Vi ser ikke noen hensikt å utføre stabilitetsberegning her i og med at grunnforholdene er så vidt 
dårlig kjent. Dersom det er fast lag som beskrevet i grunnundersøkelsen, så vil fyllingen være 
stabil. Dersom det er bløte masser under det faste laget, så vil fyllingen kunne rase ut. Dette 
avhenger selvfølgelig av hvor bløt massene er, samt faktorer som fyllingshelning og 
oppfyllingshastighet. 

For å få avkreftet at det ikke er bløte masser må det enten foretas grunnboringer med 
geoteknisk boreutstyr eller foretas prøvegraving. I følge Rolf Espenes foreslår 
graveentreprenøren å utføre prøvegraving i forbindelse med utfyllingen. Dette kan være 
tilstrekkelig dersom prøvegravingene kommer så dypt at man er helt sikker på at det ikke er 
bløtere masser under. 

Vi anbefaler derfor følgende prosedyre: 
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1. Før utfyllingen starter, etableres et nivå på ca kote -1 like utenfor eksisterende fylling. 
Ved lavvann foretas så prøvegraving fra dette nivået. Det benyttes maskinstørrelse 
minimum 25 tonn. Gravemaskinen rekker da forholdsvis dypt ned i sjøbunnen utenfor 
fyllingen. Det bør graves til fast fjell eller minimum 3-4 m ned i løsmassene. 
Dersom man ikke treffer bløte masser kan utfylling fortsette. 

2. Videre utfylling foretas først opp til kote +1. Ytterst på ny molo anrettes et område på 
kote -1 og det foretas en lignede prøvegraving som under punkt 1. 
Dersom man ikke treffer bløte masser her kan fylling fortsette. 

3. Mens fyllingen er på nivå kote +1 legges plastring fra sjøbunnen og opp til kote +1. 

4. Det foretas profilering av ferdig fylling og plastring for å sikre at fyllingen er lagt 
tilstrekkelig langt ut. 

5. Oppfylling til kote +3 og plastring opp til kote +3. 

Vi anser dette vil være en rimeligere utførelse enn å utføre geoteknisk sonderboring fra flåte. 

Sjøhusene antas å kunne fundamenteres direkte på fjell eller fast grunn. 

6 Videre geoteknisk arbeid 

Vi anbefaler kontroll av geoteknisk kyndig person ved følgende tidspunkt: 

- Ved prøvegraving punkt 1 

- Ved prøvegraving punkt 2, og samtidig kontroll av utført plastring. 

- Eventuelt også etter ferdig utført plastringsarbeid. Dette vurderes nærmere. 

Prosjektering av plastringslag må utføres. 

 

 

Vedlegg: 

- 1. Kart 

- 2. Merknad fra NVE 

- 3. Grunnundersøkelse med stangstål 

- 4. Vannstandsnivå 

- 5. Kart med boredybder 

- 6. Sjøkart og profil 
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VEDLEGG 1 OVERSIKTSKART, PLANLAGT 

UTBYGGING 

 

 
Figur 1. Oversiktskart. Kilde Rolf Espenes. 

 
Figur 2. Oversiktskart. Kilde Rolf Espenes. 
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VEDLEGG 1 OVERSIKTSKART, 
PLANLAGT UTBYGGING 

 

 

 
Figur 3. Detaljkart. Kilde Rolf Espenes. 
 
 
 

 
Figur 4. Planlagt utbygging. Kilde Rolf Espenes. 
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VEDLEGG 2 MERKNAD FRA NVE  
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VEDLEGG 2 MERKNAD FRA NVE  
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VEDLEGG 3 GRUNNUNDERSØKELSE MED 

STANGSTÅL 
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VEDLEGG 3 GRUNNUNDERSØKELSE 
MED STANGSTÅL 
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VEDLEGG 4 VANNSTANDSNIVÅ 

 

 
Kilde: www.sehavniva.no 

 
 
Vannstandsnivå for Finnlandsneset opplyses av www.sehavniva.no som følger 
 

 

Normalnull 1954 er 144 cm høyere enn 
sjøkartnull. Dvs at kotene på sjøkartet 
ligger 144 cm lavere i hht Normalnull 1954 
enn sjøkartet viser.  
 

 

Antatte dybdenivåer i pkt 4:

Antar boring i pkt 4 kl 11:00

Vannstand 10.12.2016 kl 11:00 0,4 Kotenivå i forhold til normalnull 1954

Vanndybde oppgitt til: 4,1

Nivå sjøbunn -3,7 Kotenivå i forhold til normalnull 1954

Boredybde i pkt 4 1,2

Nivå fast lag/fjell -4,9 Kotenivå i forhold til normalnull 1954

144

http://www.sehavniva.no/


 
 

 
 

 

 

   

VEDLEGG 5 KART MED BOREDYBDER  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: L12 

Saksmappe: 2017/1141 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 05.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av reguleringsplan Finnlandsmoen Demas 2 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 8/20 12.03.2020 
Kommunestyret  24.03.2020 

 

Vedlegg 
1 Uttalelse til 2.gangs høring og offentlig ettersyn, reguleringsplan Finnlandsmoen Demas 2 
2 NVE trekker innsigelse - 2. gangs offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 

2 - GBnr 3/28, 146 og 156 - Dyrøy kommune 
3 2015001 kart finnlandsmoen Demas 2 - 261119 
4 Reguleringsbestemmelser Finnlandsmoen Demas 2 261119 
5 Planbeskrivelse Finnlandsmoen Demas 2 261119 
6 Datarapport Geoteknisk undersøkelse 
7 Notat - Vurdering av sikkerhet mot skred 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 2 med planID 2015001 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 

a) Plankart, sist revidert 26.11.2019. 
b) Planbestemmelser for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
c) Planbeskrivelse for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
d) Datarapport Geoteknisk undersøkelse. 
e) Notat – vurdering av sikkerhet mot skred. 

 

Saksopplysninger 

Det har vært arbeidet med reguleringsplanarbeidene for området over flere år. Bakgrunnen for arbeidet 
er at Dyrøy kommune ga Demas opsjon på inntil 7 dekar av det som i dag er friluftsområde for 
nødvendig utvidelse av bedriftens areal.  Arealet må derfor gjennomgå reguleringsplanendring for 
tiltenkt formål. 
Det ble meldt oppstart på planarbeidene i 2015. Av forskjellige årsaker ble ikke dette arbeidet prioritert 
høyt, hovedsaklig pga. at tidligere saksbehandler gikk av med pensjon og at kommunen gikk inn i en 
krevende fase på plansiden med kommuneplanens arealdel. 
 
Arbeidet med denne planen ble tatt opp igjen i 2017, og plandokumenter ble sendt på førstegangs 
høring i november 2017. Til denne høringen kom det inn en rekke merknader i tillegg til innsigelse fra 
NVE. Innsigelsen hadde sin bakgrunn i at grunnforholdene ikke var dokumentert som sikre. Etter flere 
runder med aktuelle geotekniske firma ble arbeidet med grunnboring bestilt og utført sommeren 2019. 
Resultatet av denne undersøkelsen viser at det ikke er sprøbruddmaterialer i det aktuelle området, og 
kravet fra NVE ift. dokumentasjon av områdesikkerhet er derfor oppfylt. 
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Planen ble derfor sendt på andregangs høring i desember 2019. Til denne høringen er det ved fristens 
utløp kommet to svar. 
Troms Fylkeskommune sier i sitt svar at deres merknad fra førstegangs høring er ivaretatt i 
rekkefølgebestemmelsene til planen, og at de ikke har merknader til planforslaget slik det nå ligger. 
NVE sier i sitt høringssvar at de trekker sin innsigelse til planen med bakgrunn i gjennomført 
grunnundersøkelse og rapport som sier at det ikke er kvikkleire eller sprøbruddmateriale i området.  
 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen ser nødvendigheten av at næringslivet har forutsigbarhet ift. mulighetene for ekspansjon. 
Gjennomføring og vedtak av denne reguleringsplanen gir nettopp det, og det anbefales at planen vedtas 
slik den nå ligger.
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

DYRØY KOMMUNE 
   
9311 BRØSTADBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
2017/1141 20/00470-2 Anne Øvrejorde Rødven 

   
03.03.2020 

 
 

Uttalelse til 2.gangs høring og offentlig ettersyn, reguleringsplan Finnlandsmoen 
Demas 2 

Vi viser til deres oversendelse, datert 12.12.2019 med frist for innspill 1.3.2020.  

Formålet med revideringen av reguleringsplanen er å legge til rette for endret utnyttelse av 
området og bruk av friluftsområder gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser. 
Fortrinnsvis gjelder dette omregulering av areal fra friluftsområde til blandet formål 
forretning/industri. 
 
Planforslaget ble ved første gangs høring møtt med innsigelse på grunn av manglende ROS-
analyse fra NVE og tilstrekkelig avklaring av faren for mulig kvikkleireskred i eller utenfor 
planområdet. Det har nå blitt gjennomført geoteknisk grunnundersøkelse av området for å 
kartlegge stabilitet og eventuelle indikasjoner på sprøbruddmateriale. 
 
Fylkeskommunen hadde også en merknad til 1. gangs høring angående manglende 
rekkefølgebestemmelse for stenging av eksisterende avkjørsel ved etablering av ny avkjørsel til 
Fossmovegen. En slik rekkefølgebestemmelse er nå innarbeidet i planforslaget bestemmelser. 
 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget. 
 
 
 
Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Mottakere: 
DYRØY KOMMUNE 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
Statens vegvesen 
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Dyrøy kommune 

Dyrøytunet. 1 

9311 BRØSTADBOTN 

 

   

Vår dato: 02.03.2020         

Vår ref.: 201709049-8     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 12.12.2019 Eva Forsgren 

Deres ref.: 2017/1141 

   

22959616/efor@nve.no 

1 

NVE trekker innsigelse - 2. gangs offentlig ettersyn - Reguleringsplan 

for Finnlandsmoen Demas 2 - GBnr 3/28, 146 og 156 - Dyrøy kommune 

Vi viser til oversendelse av dokumenter for 2. gangs høring. Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- 

og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft.  
 

NVE fremmet 5.1.2018 innsigelse til reguleringsplan for Finnlandsmoen med bakgrunn i manglende 

geotekniske undersøkelser. Det er nå utført en geoteknisk undersøkelse og vurdering av Multiconsult 

(datert 28.8.2019). Det er ikke funnet kvikkleire eller annen sprøbruddmaterial i området. 

Med bakgrunn i geoteknisk vurdering og oversendt informasjon vil NVE frafalle innsigelse til planen. 

 

Konklusjon: 

Basert på oversendt geoteknisk rapport trekker NVE innsigelse datert 29.8.2019. 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  

Detaljregulering Finnlandsmoen Demas 2 
 

Utarbeidet : 17.10.2017 (planid 19262015001) 

Revidert: 26.11.2019 

 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som i plankartet er avgrenset med 

reguleringsformål, planid 19262015001. 

 

 

§1 GENERELT 
Det regulerte området er vist på plankart datert 17.10.2017, sist revidert 26.11.2019 med 

reguleringsplangrense. 

 

Området reguleres til: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG Jfr. PBL §12-5 nr. 1 

Fellesbestemmelser 

Forretning / industri - BKB 

Forsamlingslokale - BFL 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Jfr. PBL §12-5 nr. 2 

Gang- og sykkelvei - SGS 

 

GRØNNSTRUKTUR Jfr. PBL §12-5 nr. 3 

Naturområde - GN 

 

 

§2 FELLESBESTEMMELSER 
 

2.1 Kulturminner 
Det vises til meldeplikt etter kulturminnelovens §8, 2.ledd. Det pliktes å melde fra til 

kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 

 

2.2 Landskap 
Nye tiltak skal tilpasses landskapet og ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. Eksisterende 

vegetasjon søkes bevart der det er mulig. 

 

2.3 Andre anlegg 
Innenfor planområdet er det innpasset nødvendige trasèer og anlegg for offentlig vann, avløp og 

andre tekniske installasjoner.  Ved utbygging innenfor planområdet skal disse hensyntas.  

Areal som berøres av grøfter for tekniske anlegg eller andre inngrep skal dekkes med stedegne 

masser og vegetasjon så langt det lar seg gjøre. Skjæringer/fyllinger skal mures opp med naturstein. 
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§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.1 Fellesbestemmelser 
 

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

b) Bebyggelsen skal gis en tiltalende utforming når det gjelder volumer, fasadeutforming, 

materialbruk og farger. 

c) Ved oppføring av gjerder innenfor planområdet skal tilgjengelighet til formålsområdene 

ivaretas. 

d) Fast avfall og søppel håndteres i henhold til Dyrøy kommunes gjeldende vedtekter for 

søppelhåndtering. 

 

3.2 Forretning/industri - BKB 
 

a) Området skal benyttes til blandet formål Forretning/industri. I området tillates ikke etablert 

virksomhet som vil medføre ulemper som støy, røyk eller lukt for tilstøtende områder. 

Maksimalt bebygd areal (BYA) er 40% av formålsarealet. 

b) Før byggearbeider starter innenfor området kreves det godkjent detaljert situasjonsplan. 

Denne skal fastlegge arealbruk og utforming av bygninger, anlegg og uteareal for 

utbyggingen. Den skal også vise hvordan bortledning av overvann tenkes løst. 

c) Innenfor området skal det gis tillatelse til drift og vedlikehold av kommunale anlegg. 

d) Bygninger innenfor området utformes og oppføres med volum, høyder, røsting og 

takkonstruksjon tilpasset eksisterende bebyggelse innenfor tilstøtende område regulert til 

formål forretning/industri. Den ubebygde delen av arealet tillates ikke brukt til lagring.  

e) Avkjørsel til området plasseres ihht reguleringsplan.  Tilstøtende areal skal være fri for 

vegetasjon og andre sikthindrende elementer i en høyde av 0,5 meter over planet mellom 

avkjørsel og Gang- og sykkelvei/kommunal vei. 

f) Innenfor området skal det avsettes tilstrekkelig manøverplass og plass for av- og pålessing 

samt minst 1 biloppstillingsplass pr 100 m² gulvflate forretning/industri. 

 

3.3 Forsamlingslokale - BFL 
 

a) I område BFL – Forsamlingslokale kan det oppføres bygninger og opparbeides anlegg for 

ungdomshus, herunder parkeringsplasser.  

b) Bygning innenfor området utformes og oppføres med røsting og takkonstruksjon tilpasset 

eksisterende bebyggelse innenfor tilstøtende område regulert til formål Almennyttig formål. 

 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

4.1 Gang-/sykkelveg - SGS 
 

Gang-/sykkelveg  er til offentlig formål og skal dimensjoneres for brøyte- og utrykningskjøretøyer. 

Forøvrig skal det så langt det er mulig etableres effektiv stenging for uønsket trafikk. 
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§ 5 GRØNNSTRUKTUR 
 

5.1 Naturområde grønnstruktur - GN 

 

Naturområde skal nyttes til friluftsformål. I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller sette 

opp bygningsmessige installasjoner. 

 

 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSE JFR. PBL § 12-7 nr. 10 
 

Det kan ikke igangsettes utbygging innenfor planområdet før avkjørsel fra Fossmoveien og siktlinjer i 

avkjørsel mot kommunal vei er etablert. 
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Finnlandsmoen – Demas 2, planid 19262015001 
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1. SAMMENDRAG 
Planområdet er lokalisert ved Tverrveien i Brøstadbotn sentrum, Dyrøy kommune.   

Formålet med revideringen av reguleringsplanen er å legge til rette for endret utnyttelse av 

området og bruk av friluftsområder gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.  

Reguleringsarbeidet ble varslet oppstartet gjennom annonsering og utsendelse til 

sektormyndighetene i januar 2015. Planen ble sendt på høring 09.11.2017. Til høringen ble 

det fremmet innsigelse fra NVE siden det fremlagte planmaterialet ikke ga tilstrekkelig 

avklaring av faren for mulig kvikkleireskred i eller utenfor planområdet. 

Etter at området har blitt undersøkt, og konkluderende rapport foreligger, sendes derfor 

planforslaget på ny høring til sektormyndigheter og berørte parter. Øvrige merknader som 

kom i høringsrunden i 2017 er også tatt inn og beskrevet med kommentarer i denne 

planbeskrivelsen. 

 

 

2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

Bakgrunnen for revideringen av reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er at det er 

gitt opsjon til bedriften Demas AS for overtakelse av inntil 7 daa tomt mellom deres eiendom 

og ungdomshuset Stalheim. Det aktuelle området er i dag regulert til friluftsområde, og 

reguleringsarbeidet gjøres for at opsjonsarealet skal få egnet formål for bedriften. 

 

 

  

Del av kommunen Brøstadbotn sentrum 

Adresse Tverrveien og Fossmoveien 

Gårdsnr./bruksnr. 3/28, 146 og 156 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Planid 19261998003/-2004001/-2009002  
 

 

 

Forslagstiller Dyrøy kommune 

Grunneiere (sentrale) Dyrøy kommune, Demas AS 

Plankonsulent Dyrøy kommune 
  

Ny plans hovedformål Utvidelse av område for Blandet formål BB1, 

endring av formålsgrenser og bruk av frilufts-/ 

naturområde 

Planområdets areal i daa Ca 11,1 daa 

Av dette nytt næringsareal Ca 6,9 daa 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Avstand til Litjelva og friluftsområdet, støy fra 

industrivirksomhet, nærhet til skole, 

trafikkavvikling til og fra området. 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Innsigelse ble fremmet til 1.gangs høring. 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 07.01.2015 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei 
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4. PLANPROSESSEN 
 

Saken om reguleringsendring for denne deles av Finnlandsmoen ble vedtatt i kommunestyret 

08.04.2013. Varsel om oppstart for reguleringsendringen ble gjort 07.01.2015 gjennom 

annonsering i Troms Folkeblad og kunngjøring på kommunens hjemmeside med frist for 

innspill og merknader 01.03.2015.  

Aktuelle sektormyndigheter ble varslet om igangsetting reguleringsarbeider ved utsendelse av 

mail med link til kunngjøring 07.01.2015. 

Ved første gangs høring ble det fremmet innsigelse fra NVE. Dette ble begrunnet med at 

planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig kvikkleireskred i eller utenfor 

planområdet. Det har i etterkant av innsigelsen blitt gjennomført geoteknisk 

grunnundersøkelse av området for å kartlegge stabilitet og eventuelle indikasjoner på 

sprøbruddmateriale.  Rapport fra disse undersøkelsene inngår i høringsdokumentene som nå 

foreligger. 

Kommunen har vurdert omfanget av reguleringsendringene til ikke å ha vesentlige virkninger 

på miljø og samfunn, og således ikke omfattes av forskrift for konsekvensutredning.  

 

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 

Området er regulert til friluftsformål, planid 19261998003.  Det området som tidligere er 

omregulert til Blandet formål forretning/industri er regulert i to omganger – første trinn i 2004 

og andre trinn i 2009.     

 
 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 

Planområdet har i eksisterende plan hovedsaklig formål Friluftsområde. Dette grenser inntil 

regulert område med Blandet formål forretning/industri.  

 

Området avgrenses mot Tverrveien i sør-øst, mot gnr/bnr 3/156 i nord-øst, mot område med 

formål forsamlingslokale i sør og forøvrig mot friluftsområdet rundt Litjeelva. 

 

Topografi og landskapstrekk: 

Området som ønskes regulert til Blandet formål forretning/industri ligger i hovedsak på ei 

flate mellom Tverrveien og Litjelva.  Mot elva er terrenget tildels kraftig hellende, med en 

høydeforskjell fra det flate området og ned til elvenivået på opptil 7 meter.  

Grunnforholdene i området er marin strandavsetning med sammenhengende dekke.  

 

Klima: 

Området ligger mest utsatt for vestlige og nordvestlige vindretninger.  

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Vegetasjonen i planområdet er i hovedsak uproduktiv skog med lav bonitet. Den delen som 

skal settes av til Naturområde har skog med middels bonitet. Litjelva er en bekk/ liten elv med 

årssikker vannføring. Den er navngitt i kartserien m711/n50 og ville i kommunens arealplan 

være definert som et vassdrag med byggeforbud innenfor 50 meter.  

Bekke- og elvedrag representerer viktige leveområder for mange arter og danner grønne 

korridorer i tettbebyggelse. Bekken meandrerer i løsmassene og det er flere avsnøringer av 

bekkeløpet. Fra bekken går det relativt bratt opp til flaten selve Finnlandsmoen består av.  
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Med det som bakgrunn settes formålsgrensen for blandet formål forretning/industri med en 

avstand fra elva som sikrer at bunnen av elvedalen opprettholdes som inngrepsfri.   

Litjelva renner ut i sjøen på Finnlandsleira, og i det området er det i naturbase registrert art av 

særlig stor forvaltningsinteresse (storspove). Hvorvidt Litjelva og området rundt brukes av 

samme art er ikke kartlagt.  

 

Grønne interesser: 

Området rundt Litjelva er uberørt gjennom store deler av Brøstadbotn sentrum, og er satt som 

friluftsområde i gjeldende plan for Finnlandsmoen.  

Det er etablert sti inne på området som søkes omregulert til blandet formål forretning/industri. 

Denne stien har vært benyttet som snarvei mellom skole og sentrumsområdet. Det er 

imidlertid etablert en gang-/sykkelvei fra ungdomshuset Stalheim til sentrumsområdet, og 

denne benyttes nå i all hovedsak fremfor nevnte sti. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/Kulturminner: 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor eller i nærheten av planområdet. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Eiendommen til Demas AS har to adkomster fra kommunal vei (Fossmoveien og Tverrveien). 

Trafikken langs disse veiene er forholdsvis stor siden det er adkomst til sentrum, barnehage, 

skole og idrettsområde. Langs Fossmoveien og Tverrveien er det etablert gang-/sykkelvei fra 

skolen til sentrumsområdet. 

 

Støy: 

Området er belastet med normal trafikkstøy fra den kommunale veien.  Støy fra bedriften er 

begrenset gitt at all produksjon foregår innendørs.  Utvendig støybelastning fra bedriften 

begrenser seg til trafikkstøy i forbindelse med lasting/lossing. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Ikke relevant til saken. 

 

Vann og avløp: 

Det er etablert offentlig vann- og avløpsnett over området. Det ligger også fjernvarmeledning 

over området, og den forsyner blant annet Elvetun skole. Normale bestemmelser for 

tilknytningsplikt til offentlig infrastruktur. 

 

Avfall: 

Bedriften ivaretar avfallshåndtering ihht. kommunale vedtekter. 

 

Energi: 

Det forutsettes at kapasitet mht. kraft løses av bedriften i samarbeide med kraftleverandør. 

Tilknytning til kommunalt fjernvarmeanlegg etter egne bestemmelser. 

 

 

Privat og offentlige servicetilbud: 

Alle offentlige tjenester i Dyrøy kommune er lokalisert til Brøstadbotn sentrum. Her er også 

butikk og øvrige forretninger etablert. 
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Vurdering ift. samfunnssikkerhet: 

Planområdet ligger på marine strandavsetninger med sammenhengende dekke. Geotekniske 

undersøkelser viser at løsmassene i området består av middelfaste til faste lag. Sonderinger er 

gjort opptil ca 20 meters dybde, fordelt på 4 boresteder. Generelt er det sand og silt ned til ca 

5 meters dybde, deretter ca 3 meter siltig, leirig sand. Videre i dybden er det ca 2 meter leire. 

Leira har udrenert skjærfasthet mellom 31 og 41 kPa og omrørt skjærfasthet mellom 2,0 og 

4,5 kPa, med tilhørende sensitivitet i størrelsesorden 9-11. Rapporten konkluderer med at det 

ikke er påvist løsmasser med sprøbruddegenskaper. 

 

Som følge av tidligere fyllings- og gravearbeider har Litjelva tatt et annet løp enn det som 

fremkommer av tidligere fkb-kart. Elva har tatt flere rettlinjede løp som har gjort at flere av de 

registrerte meandreringene ikke tilflytes vann. At bekkeløpet er mer rettlinjet har også økt 

hastigheten på vannet og senket bekkenivået flere plasser. Det er også registrert noe endring 

av elveløpet der bekken skifter retning nærmere Stalheimbygget. 

 

Kommunikasjon: 

Området har tilknytningsmulighet til blant annet fiberlinje. 

 

Privatrettslige forhold: 

På eiendommen 3/28, som omfatter det arealet som søkes regulert til Blandet formål 

forretning/industri, er det tinglyst bestemmelse om anlegg og vedlikehold av anlegg og 

ledninger m.v. for Dyrøy Energi AS (fjernvarmeanlegg). Det samme gjelder for eiendommen 

3/156.   

I tillegg ligger det i dag kommunalt vann- og avløpsnett på eiendommen 3/28, hvor 

avløpsnettet også går over eiendommene 3/134 og 3/156. Rettigheten på 3/156 er tinglyst 

mens den ikke er det på 3/134. 

 

 

7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER 
 

Ikke aktuelt. 

 

 

 

8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

Innledning: 

På bakgrunn av ønsker og mulig behov for utvidelse av område hvor det kan bedrives 

virksomhet er det inngått avtale mellom Dyrøy kommune og Demas AS om avhending av 

inntil 7 daa tomt. Dette arealet er beskrevet til å ligge mellom Demas AS sin eiendom og 

ungdomshuset Stalheim.  

For at bedriften skal kunne utnytte det tildelte området til sitt formål må det omreguleres slik 

at det får samme formål som den eiendommen Demas AS har (blandet formål 

forretning/industri).  

Med dette som bakgrunn er det utarbeidet et planforslag med tilhørende bestemmelser.  Av 

dette ser vi følgende foreslåtte utnytting av arealet: 
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Reguleringsformål: 

Nytt område til Blandet formål: 6,9 daa 

Eksisterende område Blandet formål: 1,2 daa 

Nytt naturområde: 0,1 daa 

Eksisterende naturområde: 2,2 daa 

Område til forsamlingslokale: 0,3 daa 

Gang-/sykkelvei: 0,4 daa 

Totalt areal:  11,1 daa 

 

Byggeformål: 

Blandet formål forretning/industri.   

Utnyttelsesgrad på eksisterende område med blandet formål forretning/industri er satt til 0,3. 

Dette tolkes som å være bebygd areal (BYA) i forhold til tomteareal. Maksimalt tillatt 

utnyttelse for det nye området settes med faktor på 0,4. Gesims- og mønehøyder for bygg skal 

tilpasses eksisterende bygg på område med samme formål. 

Byggegrenser for bygninger markeres i kartet.  

 

Topografi/landskapstrekk: 

Tidligere beskrevet. 

 

Klima: 

Tidligere beskrevet. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Tidligere beskrevet. 

 

Grønne interesser/grov uteromsplan: 

Se plankart med bestemmelser.  Området deles inn i arealer for blandet formål 

forretning/industri, gang- og sykkelvei, naturområde og område til forsamlingslokale. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Tidligere beskrevet. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Dagens avkjørsel fra Fossmoveien til Demas bør flyttes mot sør-vest. Dette vil gi mindre 

direkte trafikk ut i krysset Fossmoveien/Tverrveien og en avkjørselssituasjon som er mer 

oversiktlig. Ny avkjørsel plasseres slik at den ikke får direkte kryssing mot gangvei som går 

inn på skolens område på motsatt side av Fossmoveien.  

 

Støy: 

Tidligere beskrevet. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Tidligere beskrevet. 

 

Vann og avløp, annen infrastruktur: 

Trasèer for vann-, avløps- og fjernvarmenett kan legges i planområdet. 

 

Avfall: 

Tidligere beskrevet, ihht kommunale vedtekter. 
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Energi: 

Tidligere beskrevet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Planområdet ligger i sin helhet på Marin strandavsetning, sammenhengende dekke. Som ledd 

i planarbeidet er det gjennomført grunnundersøkelse med sonderinger ned til inntil 20 meter. 

Rapport og notat fra grunnundersøkelsen inngår som vedlegg til planbeskrivelsen.  

Sammendraget fra grunnundersøkelsen sier at det ikke er sprøbruddegenskaper i leirmassene, 

og at kravet til kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 § 7-3 dermed er 

oppfylt for det pågjeldende tiltak. 

Som følge av tidligere fyllings- og gravearbeider har Litjelva tatt delvis annet løp enn det som 

fremkommer av tidligere fkb-kart. Elva har tatt flere rettlinjede løp som har gjort at flere av de 

registrerte meandreringene ikke tilflytes vann. At bekkeløpet er mer rettlinjet har også økt 

hastigheten på vannet og senket bekkenivået flere plasser. Det er også registrert at elva har 

endret løp i yttersvingen som ligger nær Stalheimbygget.  

 

Planområdet omfatter deler av naturområde mot Litjelva. Her settes formålsgrense slik at elva 

med dens gjenværende meanderinger i liten eller ingen grad berøres. Dette gjøres for at 

flomdemping i vassdraget ikke skal reduseres.  

Risikoen for erodering av massene i området ved Litjelva (mot industriområdet) hensyntas 

ved at formålsgrensen for det regulerte området settes i en avstand fra elva som anses som 

forsvarlig.   

NVE Atlas viser at aktsomhetsområde for flom ligger nærmere sjøen enn det som avgrenses 

av planområdet. Ved å sette formålsgrense i restriktiv avstand fra meandreringene vil 

flomkapasiteten i elva etter forslagsstillers mening være tilstrekkelig.  Med det som bakgrunn 

settes hhv. formålsgrense som vist i plankartet.  

 

 

 

9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 

Overordnede planer og vedtak: 

Planforslaget gjelder endring for delområde av eksisterende reguleringsplan for 

Finnlandsmoen. De beskrevne endringene antas å ha små konsekvenser. 

 

Eksisterende reguleringsplaner: 

Se ovenfor. 

 

Eksisterende bebyggelse: 

Ingen bebyggelse innenfor planområdet som skal revideres. 

 

Topografi/landskapstrekk: 

Området som tas til blandet formål forretning/industri vil i forbindelse med utbygging 

arronderes og tilpasses næringsbruk.  Endel av området skrår ned mot Litjelva, og her vil det 

fylles og arronderes.  Mot naturområdet vil slikt fyllingsarbeid gi virkning. 
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Klima: 

Liten konsekvens. Bebyggelsen tillates ikke bygd høyere enn etter gjeldende bestemmelser 

for omkringliggende områder. Ingen eller liten konsekvens for forholdene på tilstøtende 

eiendommer. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Skog med lav bonitet på den flateste delen av området vil vike plass for utbyggingsformål og 

internvei etc.  Planforslaget har liten eller ingen konsekvens for de øvrige områdene. 

 

Grønne interesser: 

Endringene i plan og bestemmelser for området anses å ha liten eller ingen innvirkning på 

arealer satt av til barn og unge siden det i dag ikke er planlagt med egne lekeområder innen 

planområdet.  

På motsatt side av Fossmoveien er skoleområdet med et betydelig uteareal, og i forlengelse av 

Fossmoveien ligger idrettsplass med store områder tilrettelagt for aktivitet.   

Det anses derfor ikke som nødvendig å avsette arealer til slikt formål innenfor planområdet. 

 

Naturmangfoldloven: 

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

naturmangfoldet. I denne saken er arealet som foreslås regulert til Blandet formål 

forretning/industri ubebygd og er i gårdskart registrert som skog med lav bonitet. Området 

som reguleres til Naturformål har en kombinasjon av skog med lav og middels bonitet.  

Ifølge naturbase er området på Finnlandsleira (utenfor planområdet) registrert som 

beiteområde for storspove.  Innenfor planområdet er det ikke registrert arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder. Området som Litjelva renner 

gjennom vil i mindre grad utsettes for inngrep i forbindelse med bruk av området regulert til 

Blandet formål forretning/industri. Naturområdet rundt Litjelva skal ikke omfattes av inngrep 

utenfor formålsgrensen.  

Med dette som bakgrunn vil ikke naturmangfoldet bli forringet av endret bruk av 

planområdet. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Ingen konsekvens. 

 

Veg-, parkerings- og trafikkforhold: 

I utgangspunktet er det ikke beskrevet økning i trafikkmengde eller omlegging av 

trafikkmønster innenfor planområdet.  En eventuell utbygging av bedriften vil antas å 

generere mer trafikk til og fra området, og gode og oversiktlige trafikkløsninger vil da være 

sentrale i forbindelse med utarbeiding av utbyggingsplaner.  

Demas AS sier i sin høringsuttalelse av 18.12.2017 at de på det sterkeste vil fraråde at det 

legges en gang-/sykkelvei inntil det nye området med formål forretning/industri. Dette 

begrunnes fra Demas AS sin side med at det flere ganger daglig kjører både tungtransport, 

vare- og personbiler inn og ut fra industritomten, og det vil være forbundet med stor fare 

dersom f.eks. skoleelever fra Elvetun skole (som ligger i umiddelbar nærhet til bedriften) og 

andre gående og syklende skal benytte denne trasèen for å gå til for eksempel butikkene som 

ligger i Brøstadbotn sentrum. 

Ved tilrettelegging av områder til nye formål er det viktig å ivareta trafikksikkerhet og 

sikkerheten for myke trafikanter. Det er ei utfordring at et område som ligger så nær skolen 

tas til utvidet bruk i form av industri. I den sammenhengen er det viktig å ivareta myke 
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trafikanters sikkerhet, og etablering av gang- og sykkelvei med oversiktlige krysningspunkter 

er en viktig del av vurderingene som ligger til grunn for planforslaget.  

Bedriftens ønske om en tredje avkjørsel til området gjør at bil- og tungtransport inn og ut av 

industriområdet flyttes betraktelig nærmere Elvetun skole. En slik avkjørsel vil kreve god 

tilrettelegging og oversiktlige forhold.  En gang- og sykkelvei på den siden av Fossmoveien 

vil ikke være en ulempe i så måte. Det må tas med i betraktningen at det vil være gang- og 

sykkeltrafikk også på denne siden av Fossmoveien, bl.a. når Stalheims parkeringsplass brukes 

i forbindelse med arrangementer på kommunens idrettsanlegg som også ligger i umiddelbar 

nærhet til Demas. 

 

Det er ønskelig med færrest mulig avkjørsler mot offentlig vei. Siden bedriften ønsker 

avkjørsel i sørlig del av området foreslås det at dagens avkjørsel nær krysset 

Fossmoveien/Tverrveien tas ut av bruk. Denne avkjørselen flyttes nærmere Stalheim, og gir 

dermed en mer oversiktlig avkjørsel til bedriftens område, samtidig som det vil gi god 

utnyttelse av eksisterende og nytt areal for bedriften.   

 

Det settes av 0,3 dekar til utvidelse av parkeringsområdet ved Stalheim. Dette har ingen 

praktisk betydning ift formål forretning/industri. Byggegrensen til midt i offentlig vei er satt 

til 12,5 meter (minimumsavstand), og byggegrensen vil ikke flyttes nærmere veien dersom 

gang-/sykkelvei tas ut av plankartet. 

 

Støy: 

Endringene i planen vil ikke gi vesentlig endring i situasjonen mht. støyforurensing. 

 

Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning: 

Endring i planområdet gir ingen endring i kommunikasjon/kollektivdekning med unntak at det 

tilrettelegges for fortau mellom Fossmoveien og området med endret bruk. 

 

Vann og avløp: 

Offentlig infrastruktur i form av vann-, avløps- og fjernvarmetrasèer krysser planområdet slik 

det er i dag. Eventuell omlegging som følge av endret formål for området anses som naturlig 

del av utbyggingsprosjektet for bedriften.  

 

Energi: 

Beskrevet tidligere. 

 

Privat og offentlige servicetilbud: 

Beskrevet tidligere. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Planområdet har ikke vært gjenstand for tidligere vurderinger. Dyrøy kommune gjør derfor en 

ROS-analyse rettet mot aktuelle forhold og områder som kan ha innvirkning på de 

formålsendringene som søkes gjort. 

Vurderingene er gjort utfra kjent informasjon og kartgrunnlag fra blant annet NVE Atlas og 

Tromsatlas. I tillegg er rapport fra gjennomført grunnundersøkelse brukt til vurdering av 

områdestabilitet. 
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Utsnitt hentet fra NVE Atlas. DOK Løsmasser er lagt på bildet. 

 

Hele området er registrert med «Marin strandavsetning, sammenhengende dekke. Marine 

strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5m, dannet av bølge- og strømaktivitet i 

strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt sortert. 

Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst. Strandavsetninger 

ligger som forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter.» 

 

 

Fra grunnundersøkelser gjennomført sommeren 2019 finner vi følgende beskrivelse i 

rapporten fra Multiconsult:  

«Topografisk kart viser at terrenget i området er relativt flatt og ligger mellom kote 11 og 

kote 15. Litjelva renner tvers over området, og terrenget heller ned mot elva med 

gjennomsnittlig helning ca. 1:2 ned til kote 6. 

Multiconsult har utført grunnundersøkelser i det aktuelle området. Sonderingene viser at 

løsmassene i området består av middelfaste til faste lag. Det er boret opptil ca. 20 meter i 

løsmasser.  Løsmassene i området består generelt av sand og siltig sande ned til ca. 5 meter. 

Derunder er det ca. 3 meter siltig, leirig sand. Videre i dybden er det ca. 2 meter leire. Leira 

har ikke sprøbruddegenskaper. 

Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 § 7-3 er 

oppfylt for det pågjeldende tiltak.» 
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Utsnitt hentet fra NVE Atlas. Flom aktsomhetsområde er lagt på bildet. 

 

Markeringene i utsnittet er ikke finmasket, men gir en indikator på hvor det kan være fare for 

flom. Blåmasket markering viser aktsomhetsområde flom for ekstrem flom. Grønn markering 

viser maksimal vannstandstigning (dH).  Begge er utenfor planområdet. 

 

 

Natur- og miljøforhold 
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 

Jord-/leire-/løsmasseskred Nei Vurdert ift. notat fra grunnundersøkelse som sier at 

det ikke skal kunne oppstå områdeskred selv om 

topografiske forhold sier det.  

Kvikkleire, ustadige 

grunnforhold 

Nei Grunnundersøkelse viser at det ikke er 

sprøbruddmateriale eller kvikkleire i området. 

Steinras, steinsprang Nei Ihht kartgrunnlag Tromsatlas 

Is-/snøskred Nei Ihht kartgrunnlag Tromsatlas 

Kjente historiske skred, 

utbredelse 

Nei Ihht kartgrunnlag Tromsatlas 

Flomfare Nei Ikke innenfor planområdet, jf NVE Atlas. 

Springflo Nei Ikke innenfor planområdet, jf NVE Atlas 

Flomsonekart, historisk nivå Nei Ingen registrering innenfor planområdet, jf NVE 

Atlas og Tromsatlas 

Sterkt vindutsatt, 

storm/orkan etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  

Store snømengder Nei  

Radon Nei Temakart Radon aktsomhetskart (Tromsatlas) viser 

at området er kategorisert som «Moderat til lav 

aktsomhet». Ingen målinger i bolig gjennomført. 

Annet Nei  
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Fra Multiconsults notat til grunnundersøkelsen heter det at: «Grunnundersøkelsene i området 

viser at løsmassene ikke består av sprøbruddmateriale. Grunnforholdene gir dermed ikke 

mulighet for at det kan oppstå områdeskred selv om de topografiske forholdene gjør dette 

mulig. Det vurdere derfor at kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 §7-3 

er oppfylt for det pågjeldende tiltak.» 

 

Telefoni og fiberoptikk: 

Beskrevet tidligere. 

 

Konsekvenser for næringsinteresser: 

Planforslaget legger til rette for bruk av området til næringsformål.  

 

Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen: 

Ingen eller små. Kostnader til eventuelle avbøtende tiltak innenfor planområdet dekkes av 

tiltakshaver. 

 

Utbyggings-/opparbeidingsavtale: 

Det foreligger politisk vedtak (kommunestyret 08.04.2013) med betingelser for tildeling av 

areal med regulert formål. Det utarbeides egen utbyggingsavtale mellom Dyrøy kommune og 

Demas AS. Avtale og betingelser tas inn i kjøpekontrakt mellom Dyrøy kommune og Demas 

AS.  

 

 

 

 

10. INNSPILL, MERKNADER OG INNSIGELSER 
 

Sammendrag av innspill, merknader og innsigelser med forslagstillers kommentar.  

 

Innspill ved oppstart planarbeider: 
Følgende hovedpunkter kan trekkes ut fra innspillene før første gangs høring av 

plandokumentene: 

 

Fylkesmannen i Troms, brev datert 03.03.2015 

 Fylkesmannen orienterer om planarbeidet sett i Folkehelse-/Barn og ungdoms 

perspektivet. Det nevnes stien som er etablert i området i dag samt Litjelvas betydning 

for f.eks. fuglelivet på Finnlandsleira. 

 Fylkesmannen fremhever at vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal 

fremgå i høring av planforslaget.  

 Kommunens kommentar er at forholdene omkring Folkehelse og barn/ungdoms bruk 

av området er vurdert. Vurderinger etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 er også gjort og 

beskrevet under pkt. 9 i denne beskrivelsen. 

 

Troms Fylkeskommune, brev datert 25.02.2015 

 Det gjøres oppmerksom på at tilsendt er noe mangelfullt siden planlagte endringer 

ikke er vist i gjeldende plan. 

 Kommunens kommentar til innspillet er at framlagte plankart til varsel om oppstart 

kun viste hvilket område som ble gjort til gjenstand for reguleringsendring. 

Reguleringsplanforslaget viser hvilke endringer som planlegges. 
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Demas AS, mail av 13.10.2017: 

 Det er ønskelig fra bedriftens side å få tilrettelagt for en tredje avkjørsel til deres 

område. 

 Kommunens kommentar til innspillet er at eksisterende avkjørsel ved kryss 

Fossmoveien/Tverrveien tas bort og ny avkjørsel etableres nærmere Stalheim. 

 

Det har ikke vært invitert til ytterligere medvirkning i forhold til innspill enn annonsering i 

media og utsendelse av varsel til berørte myndigheter og grunneiere. 

 

 

Høringsuttalelser etter førstegangs høring: 
Til første gangs høring av planforslaget kom det uttalelser fra Statens Vegvesen, Troms 

Fylkeskommune, Demas AS, Dyrøy kommunes barnerepresentant, Fylkesmannen i Troms, 

Sametinget og NVE.  Av disse kan følgende hovedpunkter trekkes ut: 

 

Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen, brev datert 13.12.2017: 

 Planområdet er kun tilknyttet kommunale veier i sentrum av Brøstadbotn, og vil 

dermed ikke direkte berøre deres interesser. 

 Det synes som at forholdet til myke trafikanter og valg av gode oversiktlige kryss-

/adkomstløsninger er tilfredsstillende ivaretatt i planarbeidet. 

 Dyrøy kommune tar kommentarene til orientering. 

 

Høringsuttalelse fra Troms Fylkeskommune, brev av 14.12.2017: 

 Merknad på at det mangler ROS-analyse 

 Kommentar fra forslagsstiller: Området beskrives ift de vurderinger som er gjort mtp 

flom, ras eller skred. 

 Merknad om at stenging av eksisterende avkjørsel ved etablering av ny må fremgå i 

rekkefølgebestemmelsene. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Stenging av eksisterende avkjørsel legges inn som 

rekkefølgekrav i bestemmelsene til reguleringsplanen. 

 

Høringsuttalelse fra Demas AS, brev av 18.12.2017: 

 Merknad på gang- og sykkelvei. Mener det vil være forbundet med stor fare dersom 

gående og syklende skal benytte denne trasèen. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Gang- og sykkelvei reguleres for å øke 

trafikksikkerheten langs veien. 

 Ønsker å fylle mer ut mot Litjelva for å få plass til bl.a. garasje. Legger ved forslag til 

plankart med inntegnet løsning for utvidelse av bygg samt plassering av garasje. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Formålsgrensen er flyttet så langt som mulig mot 

Litjelva uten at det gjøres omfattende inngrep i og rundt elva. 

 Bedriften mener at de har opsjon på alt areal inntil Stalheims eiendomsgrense, og 

ønsker at området på 0,3 dekar innlemmes i formål Forretning/industri. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Demas AS har opsjon på inntil 7 dekar, jf 

kommunestyrevedtak av 25.04.2013. Kommunen ser at det er hensiktsmessig å avsette 

parkeringsarealer på denne siden av Stalheim, og setter derfor av 0,3 dekar til dette 

formålet. Nytt regulert areal til Demas sitt formål er på totalt 6,9 dekar. 

 Bedriften anmerker at de har mulighet for å etablere seg på lokalitet i annen kommune. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Ingen planfaglig kommentar. 
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Høringsuttalelse fra Dyrøy kommunes barnerepresentant, mail av 19.12.2017: 

 Ber om at trafikksikkerheten til elevene tas med i vurderingen av hvor ny avkjørsel til 

Demas AS skal være siden den skal krysse en prosjektert gang- og sykkelvei. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Demas AS har meldt behov for slik avkjørsel for å få en 

hensiktsmessig trafikkavvikling på industriområdet. Avkjørselen vil være mer 

oversiktlig enn dagens adkomst ved krysset Fossmoveien/Tverrveien, og anses dermed 

som tryggere.  

 Ber om at naturområdet ved elva blir bevart. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Området i elvebunnen bevares slik det er i dag. 

 

Samordnet høringsuttalelse med innsigelse fra Fylkesmannen i Troms, brev datert 18.12.2017: 

 Innsigelse er knyttet til det forhold at det ikke er utarbeidet en ROS analyse for 

planforslaget. 

 Kommentar fra forslagsstiller: ROS-analyse utarbeidet. 

 Merknad angående uttalelse fra Statens Vegvesen angående manglende varsel for 

planoppstart. 

 Kommentar fra forslagsstiller: Det antas at grunnen til at SVV ikke fikk varsel ved 

oppstart er en vurdering om at de ikke trengte det siden planområdet ikke grenser til 

riks- eller fylkesvei.  

 

NVEs innsigelse, brev datert 03.01.2018: 

 Innsigelse – manglende ROS-analyse og dermed ikke tilstrekkelig avklaring av faren 

for mulig kvikkleireskred i eller utenfor planområdet. 

 Kommentar fra forslagsstiller: ROS-analyse utarbeidet. Denne understøttes av 

grunnundersøkelser som konkluderer med at det ikke er registrert sprøbruddmateriale i 

området. 

 

Høringsuttalelse fra Sametinget, brev datert 03.01.2018: 

 Sametinget har ingen merknader til planen. 

 

 

11. FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 

Prosessen med reguleringsendring av eksisterende felt ble iverksatt av kommunen med 

bakgrunn i at bedriften Demas AS har fremmet ønsker og behov for å bygge ut sin 

virksomhet.   

Formålet med reguleringsendringene er å gi forutsigbarhet for bedriften ift hvilke rammer det 

kan planlegges utvidelse for virksomheten. I forhold til planforslaget som var sendt på høring 

i 2017 har det blitt endret på formålsgrensen mot Litjelva. Dette gjør at utnyttbart areal også 

er økt slik at det kan bygges enda mer rasjonelt og arealeffektivt innenfor byggegrensene.  
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han 
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn 
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten 
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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SAMMENDRAG 

Dyrøy kommune har i gangsatt reguleringsarbeider for deler av Brøstadbotn sentrum (Finnlandsmoen Demas 2). 
Terrenget i området er relativt flatt og ligger mellom kote 11 og kote 15. Litjelva renner tvers over området, og 
terrenget heller ned mot elva med gjennomsnittlig helning ca. 1:2 ned til kote 6. 

Grunnundersøkelsen viser at området generelt består av 2 lag. Øverst er det et lag som har lav til middels 
sonderingsmotstand og mektighet mellom 3 og 7 meter. Derunder er det et lag som har middels sonderingsmotstand 
og mektighet mellom 2 og 7 meter. Videre i dybden er det lag som har middels til stor sonderingsmotstand som øker 
med dybden. Det er boret opptil 9 meter i dette laget. 

Løsmassene i området består generelt av sand og siltig sand ned til ca. 5 meter. Derunder er det ca. 3 meter siltig, 
leirig sand. Videre i dybden er det ca. 2 meter leire. 
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1 Innledning 
Foreliggende rapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser for Dyrøy 
kommune. 

1.1 Formål og bakgrunn 
Dyrøy kommune har i gangsatt reguleringsarbeider for deler av Brøstadbotn sentrum 
(Finnlandsmoen Demas 2). Multiconsult Norge AS har i den forbindelse utført grunnundersøkelser i 
det aktuelle området. 

1.2 Utførelse 
Boringens utførelse er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 1, mens oversikt over metodestandarder 
for utførelse er gitt i geoteknisk bilag 3.  

Metodikk/prosedyre for utførelse av laboratorieundersøkelsene er generelt beskrevet i geoteknisk 
bilag 2. 

Grunnundersøkelsen er utført i henhold til NVEs retningslinjer for vurdering av områdestabilitet [8]. 

Feltundersøkelsen ble utført av Multiconsult Norge AS med hydraulisk borerigg av typen GT 605 i juni 
2019. Alle kotehøyder refererer til NN 2000 og borpunktene er målt inn i koordinatsystem EUREF 89 
UTM 33 ved hjelp av CPOS DGPS med nøyaktighet ± 5 cm. 

Laboratorieundersøkelsene er utført ved Multiconsults geotekniske laboratorium i Tromsø i uke 
32/2019. 

1.3 Kvalitetssikring og standardkrav  
Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet omfatter prosedyrer 
og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015 [1]. Feltundersøkelsene 
er utført iht. NS 8020-1:2016 [3] og tilgjengelige metodestandarder fra Norsk Geoteknisk Forening 
[6]. 

Laboratorieundersøkelsene er utført iht. NS 8000-serien og relevante ISO-standarder. Datarapporten 
er utarbeidet i henhold til NGF-melding nr. 2 [6] og krav i NS-EN-1997 (Eurokode 7) – Del 2 [2]. 

Oversikt over utvalgte metodestandarder er vist i geoteknisk bilag 3.  

1.4 Innhold og bruk av rapporten 
Geoteknisk datarapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser i 
geotekniske termer og krever geoteknisk kompetanse for videre bruk i rådgivings- og 
prosjekteringssammenheng. Rapporten inneholder i så måte ingen vurderinger av byggbarhet, 
metoder eller tiltak, og vi anbefaler at det engasjeres geoteknisk kompetanse i det videre arbeidet 
med prosjektet.  

Geoteknisk datarapport omhandler ikke data eller vurderinger knyttet til tilstedeværelse av 
forurenset grunn i det undersøkte området. Dersom det foreligger mistanke om forurenset grunn, 
anbefaler vi at det bestilles miljøtekniske grunnundersøkelser. Dersom miljøtekniske 
grunnundersøkelser er utført av Multiconsult, rapporteres disse undersøkelsene med tilhørende 
analyser og resultater i separat miljøteknisk datarapport.  
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2 Områdebeskrivelse  

2.1 Området og topografi 
Det undersøkte området ligger vest og sør for Tverrveien 27 i Brøstadbotn. Terrenget i området er 
relativt flatt og ligger mellom kote 11 og kote 15. Litjelva renner tvers over området, og terrenget 
heller ned mot elva med gjennomsnittlig helning ca. 1:2 ned til kote 6. Figur 2-1 viser et kartutsnitt 
over området og figur 2-2 viser området i flyfoto. 

 
Figur 2-1 Kartutsnitt med undersøkelsesområdet [norgeskart.no]. 

 
Figur 2-2 Flyfoto over undersøkt område [finn.no/kart]. 
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3 Geotekniske grunnundersøkelser 

3.1 Tidligere grunnundersøkelser 
Multiconsult kjenner ikke til at det er utført grunnundersøkelser i nærområdet tidligere. 

3.2 Utførte grunnundersøkelser 

3.2.1 Feltundersøkelser 

Utførte feltundersøkelser omfatter: 

• 4 stk. dreietrykksonderinger avsluttet i faste masser 

• 1 stk. prøveserie med naverprøvetaker og ø54 mm sylinderprøver (stål) 

Borpunktenes plassering er vist på borplanen, se tegning -001. Utskrift av dreietrykksonderingene er 
vist i profil på tegning -600 til -603. 

Tabell 3-1 Koordinat-/høydesystem 

Høydesystem Koordinatsystem Sone 

NN 2000 EUREF 89 UTM 33 

 

Borpunkt Koordinater Metode Boret dybde Kommentar 

N Ø Z  
Løs-

masse 
Ant. 
Berg 

Totalt  

[m] [m] [m]  [m] [m] [m]  

1 7666710,54 607429,66 11,55 DRT 19,65 - 19,65  
2 7666758,98 607504,53 15,34 DRT 19,45 - 19,45  
3 7666842,54 607383,67 11,34 DRT 15,80 - 15,80  
4 7666795,71 607342,14 11,06 DRT, PR 16,38 - 16,38  

DTR=Dreietrykksondering; PR=Prøveserie 

 

3.2.2 Laboratorieundersøkelser 

Prøvene er undersøkt i geoteknisk laboratorium med tanke på klassifisering og identifisering av 
jordartene, samt bestemmelse av prøvenes mekaniske egenskaper. 

Ved undersøkelsen er prøvene klassifisert og beskrevet med måling av vanninnhold og tyngdetetthet, 
samt udrenert og omrørt skjærfasthet i massene. Det er også utført korngraderingsanalyser i 
prøvene. 

Følgende laboratorieundersøkelser er utført: 

• Rutineundersøkelser av 10 poseprøver 

• Rutineundersøkelser av 2 sylinderprøver (54 mm) 

• Korngraderingsanalyse i 3 av prøvene 

Resultatene fra rutineundersøkelsene er presentert som geoteknisk data i tegning -200. Resultatene 
fra korngraderingsanalysene er presentert i tegning -300. 
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4 Grunnforholdsbeskrivelse 

4.1 Kvartærgeologisk kart 
Figur 4-1 viser et kvartærgeologisk kart over det aktuelle området. Kartet indikerer at området består 
av marine strandavsetninger. Områder med marin strandavsetning forventes å bestå av sandig og 
grusige masser. 

Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser over 
tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i all 
hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Kartene gir 
ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden og kun begrenset informasjon om 
løsmassemektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og anvendelse/kvalitet vises til 
www.ngu.no. 

  
Figur 4-1 Kvartærgeologisk kart over området [5]. 

4.2 Eksisterende faresoner for kvikkleireskred 
I henhold til faresonekart på NVE-Atlas [7] er det ingen tidligere kartlagte faresoner for 
kvikkleireskred i det aktuelle området. 
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4.3 Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser 

4.3.1 Generelt 

Grunnundersøkelsen viser at området generelt består av 3 lag som fremstår veldig lagdelt. Øverst er 
det et lag som har lav til middels sonderingsmotstand og mektighet mellom 3 og 7 meter. Derunder 
er det et lag som har middels sonderingsmotstand og mektighet mellom 2 og 7 meter. Videre i 
dybden er det lag som har middels til stor sonderingsmotstand som øker med dybden. Det er boret 
opptil 9 meter i dette laget. 

Beskrivelse av usikkerhet og evaluering av resultatene fra grunnundersøkelsen er angitt i kap.5. 

4.3.2 Dybde til berg 

Grunnundersøkelsen er utført med dreietrykk og det er derfor ikke boret til berg. 

4.3.3 Løsmasser 

Løsmassene i området består generelt av sand og siltig sand ned til ca. 5 meter. Derunder er det ca. 3 
meter siltig, leirig sand. Videre i dybden er det ca. 2 meter leire. Basert på resultatene fra prøveserien 
i BP.4 har sanden et naturlig vanninnhold mellom 14 og 28 %. Det naturlige vanninnholdet i leiren 
varierer mellom 26 og 34 %. 

Plastisitetsindeksen i leiren varierer mellom 5 og 10 %, og leiren kan karakteriseres som lite plastisk. 
Enaks- og konusforsøk viser udrenert skjærfasthet mellom 31 og 41 kPa, og leiren kan karakteriseres 
som middelsfast. Konusforsøk på omrørte prøver viser omrørt skjærfasthet mellom 2,0 og 4,5 kPa, 
med sensitivitet i størrelsesorden 9-11. Leiren har ikke sprøbruddegenskaper. 

5 Geoteknisk evaluering av resultatene 

5.1 Avvik fra standard utførelsesmetoder 
Det var ingen avvik fra standard utførelsesmetoder. 

5.2 Viktige forutsetninger 
Det gjøres oppmerksom på at grunnundersøkelsene kun avdekker lokale forhold i de respektive 
utførte borpunktene. Dette benyttes videre til å gi en generell beskrivelse av grunnforholdene i 
området. Grunnforholdene mellom borpunktene kan variere mer enn det som eventuelt kan 
interpoleres fra utførte grunnundersøkelser. 

5.3 Undersøkelses- og prøvekvalitet 
Kvaliteten på utførte undersøkelser og opptatte prøver vurderes som god. 

6 Behov for supplerende grunnundersøkelser 
Iht. NS-EN-1997-2 skal grunnundersøkelser normalt utføres i minst to omganger; 

• Forundersøkelser (typisk skisse-/forprosjekt) 

• Prosjekteringsundersøkelser (typisk detaljprosjekt) 

Det er geoteknisk prosjekterende som er ansvarlig for å bedømme nødvendig omfang for 
geotekniske grunnundersøkelser for aktuelt prosjekt og relevante problemstillinger. Tilsvarende er 
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det også geoteknisk prosjekterende som må vurdere om det er behov for supplerende 
grunnundersøkelser, utover de undersøkelsene som er presentert i foreliggende rapport.  

7 Referanser 
[1] Standard Norge, «Systemer for kvalitetsstyring. Krav (ISO 9001:2015)», Standard Norge, Norsk 

standard (Eurokode) NS-EN ISO 9001:2015. 
 

[2] Standard Norge, «Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 2: Regler basert på 
grunnundersøkelser og laboratorieprøver (NS-EN 1997-2:2007)», Standard Norge, Norsk 
standard (Eurokode) NS-EN 1997-2:2007/AC:2010+NA:2008, Mars 2007. 
 

[3] Standard Norge, «Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser – Del 1: Geotekniske 
feltundersøkelser (NS 8020-1:2016)», Standard Norge, Norsk standard NS 8020-1:2016, Juni 2016 
 

[4] Statens vegvesen, Vegdirektoratet, «Geoteknikk i vegbygging (Håndbok V220)», Vegdirektoratet, 
Oslo, Veiledning, Juni. 2010. 
 

[5] NGU, «Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase - kvartærgeologiske kart». 
 

[6] Norsk Geoteknisk Forening (NGF): NGF-Melding nr. 1-11. 
 

[7] Norges Vassdrags- og energidirektorat(NVE): atlas.nve.no 
 

[8]  Norges vassdrags- og energidirektorat, «Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred» 
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Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative 
fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn. For 
utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag – 
Oversikt over metodestandarder og retningslinjer». 

 

� DREIESONDERING  
Utføres med skjøtbare φ22 mm borstenger med 200 mm vridd 
spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med 
inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke 
synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. 
Antall ½-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.  

Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybde-
skala og tverrstrek for hver 100 ½-omdreininger. Skravur angir 
synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på 
venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i 
grunnen. 

 

� 
RAMSONDERING  

Boringen utføres med skjøtbare φ32 mm borstenger og spiss 
med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi 
på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. 
Boremotstanden illustreres ved angivelse av 
rammemotstanden Qo pr. m nedramming. 

Qo = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m) 

 
 

� 
TRYKKSONDERING (CPT - CPTU)  
Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk 
spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjons-
hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot 
konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand qc og 
sidefriksjon fs kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u 
måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres 
kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert 
informasjon om grunnforholdene. 

Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, 
lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, 
deformasjons- og konsolideringsparametre). 

 

 

 

DREIETRYKKSONDERING  
Utføres med glatte skjøtbare φ36 mm borstenger med en 
normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i 
grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant 
rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. 
Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig (markeres med 
kryss på høyre side). Nedpressingskraften FDT (kN) registreres 
automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å 
bedømme grunnforholdene.  
Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire 
i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten. 

 

 
BERGKONTROLLBORING  
Utføres med skjøtbare φ45 mm stenger og hardmetall borkrone 
med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung slagborhammer og 
vannspyling med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike 
egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, likedan 
penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av 
berginntrengning bores 3 m ned i berget, eventuelt med 
registrering av borsynk for sikker påvisning. 

Avsluttet mot 

antatt berg  

Avsluttet mot stein, 

blokk eller fast 

grunn 

Forboret 

Middels stor motstand 

Meget liten motstand 

Meget stor motstand 

Avsluttet uten å nå fast 

grunn eller berg 

Halve omdreininger 

pr. m synk  

Slått med slegge  

Forboret  

Stein  

 

Borsynk i berg cm/min.  

Korr. spissmotstand [MPa] Poretrykk [MPa] Sidefriksjon [MPa] 
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TOTALSONDERING  
Kombinerer metodene dreietrykksondering og berg-
kontrollboring. Det benyttes φ45 mm borstenger og φ57 mm 
stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte 
lag presses boret ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min 
og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste 
lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten (markeres som 
kryss til høyre). Gir ikke dette synk av boret benyttes spyling og 
slag på borkronen. 
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres kontinuerlig og vises 
på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, 
slag og bortid vises til venstre. 

 

 
PRØVETAKING  
Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske 
egenskaper i laboratoriet.  
 

Maskinell naverboring (forstyrrede poseprøver): 
Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast 
stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m dybde, 
avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av 
grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas 
forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom 
spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt 
utstyr som for eksempel skovlprøvetaking. 
 

Sylinder/blokkprøvetaing (Uforstyrrede prøver): 
Vanligvis benyttes stempel-prøvetaking med innvendig stempel 
for opptak av 60-100 cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen 
kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med 
og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde skjæres det 
ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir 
forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediameteren kan 
variere mellom φ54 mm (vanligst) og φ95 mm. Det er også mulig 
å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel 
ramprøvetakere og blokkprøvetakere. 

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste 
kvalitet.  

 

� VINGEBORING  
Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110 
mm eller 65x130 mm presses ned i grunnen til ønsket målenivå. 
Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment til jorden 
rundt vingen når brudd. Det tilhørende dreiemomentet blir 
registrert. Dette utføres med jorden i uforstyrret ved første 
gangs brudd og omrørt tilstand etter 25 gjentatte omdreininger 
av vingekorset. Udrenert skjærfasthet cuv og cur beregnes ut fra 
henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra 
dette kan også sensitiviteten St = cuv/cur bestemmes. Tolkede 
verdier må vanligvis korrigeres empirisk for opptredende 
effektivt overlagringstrykk i måledybden, samt for jordartens 
plastisitet. 

  PORETRYKKSMÅLING  
Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med 
hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). 
Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør 
presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk 
registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning av 
en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på 
bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene. 

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet. 

 

Prøvemarkering 

Uforstyrret  

 

Omrørt  

cuv, cuvr (kPa) 

γwz  

u (kPa)   
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Laboratorieundersøkelser utføres for sikker klassifisering og bestemmelse av mekaniske egenskaper. Forsøkene utføres på 

prøver som er tatt opp i felt. For utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag 3 – Oversikt over 

metodestandarder og retningslinjer». 

 

 

MINERALSKE JORDARTER 

Ved prøveåpning klassifiseres og indentifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av 

korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjonene er: 

 

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk 

Kornstørrelse [mm] <0,002 0,002-0,063 0,063-2 2-63 63-630 >630 

 

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med 

substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende 

fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert 

breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leir til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne 

benevningsregler, for eksempel grusig morene. 

 

ORGANISKE JORDARTER 

Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:  

  

Benevnelse Beskrivelse 

Torv Myrplanter, mer eller mindre omdannet 

• Fibrig torv Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke 

• Delvis fibrig torv, mellomtorv Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene 

• Amorf torv, svarttorv Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens 

Gytje og dy Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske 

bestanddeler 

Humus Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold 

Mold og matjord Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis 

det ovre jordlaget 
 

KORNFORDELINGSANALYSER 

En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler 

bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes 

materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da 

bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en 

kombinasjon av metodene.   

 

VANNINNHOLD 

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 

110˚C i 24 timer. 

 

KONSISTENSGRENSER 

Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). 

Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) 

angir vanninnholdet der materialet ikke lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisitetsindeksen Ip = wf–wp (%) 

angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet 

høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire). 

 

HUMUSINNHOLD 

Humusinnholdet kan bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse), glødning av jordprøve i 

varmeovn eller våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd. Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler 

i en relativ skala.  
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DENSITET, TYNGDETETTHET, PORETALL OG PORØSITET 

Navn Symbol Enhet Beskrivelse 

Densitet ρ g/cm3 Masse av prøve per volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og 

utskåret del 

Korndensitet ρs g/cm3 Masse av fast stoff per volumenhet fast stoff 

Tørr densitet ρd g/cm3 Masse tørt stoff per volumenhet 

Tyngdetetthet ϒ kN/m3 Tyngde av prøve per volumenhet (ϒ=ρg= ϒs(1+w/100)(1-n/100), der g 

er tyngdeakselerasjonen) 

Spesifikk tyngdetetthet ϒs kN/m3 Tyngde av fast stoff per volumenhet fast stoff (ϒs= ρsg) 

Tørr tyngdetetthet ϒd kN/m3 Tyngde av tørt stoff per volumenhet (ϒd=ρdg= ϒs(1-n/100)) 

Poretall e - Volum av porer dividert med volum av fast stoff (e=n/(1-n), n som 

desimaltall) 

Porøsitet n % Volum av porer i % av totalt volum av prøven (n=e/(1+e)) 

 
 

SKJÆRFASTHET 

Skjærfastheten beskriver jordens styrke og benyttes bla. til beregning av motstand mot utglidninger og grunnbrudd. 

Skjærfasthet benyttes i beregninger av skråningsstabilitet og bæreevne. For korttidsbelastninger i finkornige materialer 

(leire) oppfører jorden seg udrenert og skjærfastheten beskrives ved udrenert skjærfasthet. Over lengre tidsintervaller vil 

oppførselen karakteriseres som drenert. Det benyttes da effektivspenningsparametere. 

 

Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon) og tan φ (friksjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på 

uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning 

– poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende 

tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for 

skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.  

 

Udrenert skjærfasthet cu (kPa) bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter 

sammen i en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne 

egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (cut), konusforsøk (uforstyrret cufc, omrørt curfc), udrenerte treaksialforsøk 

(kompresjon/aktiv cuA, avlastning/passiv cuP) og direkte skjærforsøk (cuD). Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt 

ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (uforstyrret cuv, omrørt cuvr). 

 

 
 

SENSITIVITET 

Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne 

størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget 

lav omrørt skjærfasthet (cr< 0,5 kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier. 

 

  

193



Geotekniske bilag 2 
 

Laboratorieforsøk 
 

 

Utgave: 10.10.2017 www.multiconsult.no Side 3 av 4 

DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER 

Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved beregning av setninger og deformasjoner. Disse 

mekaniske egenskapene bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som 

forhindrer sideveis deformasjon. Belastningen skjer vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last/spenning (σ’). 

Sammenhørende verdier for spenning og deformasjon (tøyning ε) registreres, og materialets stivhet (deformasjonsmodul) 

kan beregnes som M = ∆σ’/∆ ε. Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen. En sentral parameter som tolkes 

i sammenheng med ødometerforsøk er forkonsolideringsspenningen (σc’). Dette er det største lastnivået som jorda har 

opplevd tidligere (f.eks. tidligere overlagring eller islast). Deformasjonsmodulen viser typisk forskjellig oppførsel under og 

over forkonsolideringsspenningen. I leire vil stivheten for spenningsnivåer under σc’ representeres ved en konstant 

stivhetsmodul Moc. For spenningsnivåer over σc’ vil stivheten øke med økende spenning. Denne økningen kan beskrives 

ved modultallet m. 

 

 
 

TELEFARLIGHET 

En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. 

Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig) 

etter SVV Håndbok N200. 

 

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER 

Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart 

bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller 

Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet ρd som funksjon av 

innbyggingsvanninnhold wi. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (ρdmax) benyttes ved spesifikasjon av krav til 

utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wopt). 

 

PERMEABILITET 

Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. 

tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet 

normalt på vannets strømningsretning og i = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. 

lengdeenhet). Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet, ved konstant eller fallende potensial, 

eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt samt ødometerforsøk. 
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OPPTEGNING AV PRØVESERIE - PRØVESKRAVERING 

Analyserte prøver skraveres på prøveserietegningen i henhold til hovedbenevnelsen av materialet. Det er i tillegg en egen 

skravering for eventuelle notater hentet fra borbok til den gjeldende prøveserien. De ulike skraveringene er som følger: 

NB: Med mindre en kornfordelingsanalyse er utført, er dette kun en subjektiv og veiledende klassifisering som er basert 

på laborantens visuelle vurdering av materialet. 

  

LEIRE: Leirinnholdet er større enn 15 % 

SILT: Siltinnholdet er større enn 45 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

SAND: Sandinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

GRUS: Grusinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

MATERIALE: Brukes når materialet har en slik sammensetning at ingen av de ovennevnte betegnelsene kan benyttes. 

Dette fremkommer normalt fra en kornfordelingsanalyse  

TORV: Mer eller mindre omvandlede planterester 

GYTJE/DY: Består av vannavsatte plante- og dyrerester. De kan virke fete og elastiske 

MATERIALE ORG.: Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur 

FYLLMASSE: Avsetninger som ikke er naturlige (utlagte masser) 

Borboknotat: Merknader fra borleder (hentet fra borbok), f.eks. «tom sylinder», «foringsrør», «forboring» osv. 

 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SPESIALFORSØK – Korngradering (K) / Treaksialforsøk (T) / Ødometerforsøk (Ø) 

Eventuelt utførte spesialforsøk på en prøveserie markeres med K, T eller Ø ved tilhørende prøve. Markeringene indikerer 

ikke nøyaktig dybde for spesialforsøkene, men er referanse til at det foreligger egne tegninger for forsøket inkludert 

resultater og ytterlig forsøksinformasjon. 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Vanninnhold og konsistensgrenser 

Vanninnhold og konsistensgrenser utført ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av 

symboler på tilhørende graf. Dersom et vanninnhold overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens 

øvre ytterpunkt. 

Vanninnhold w 

 Plastisitetsgrense wp  

Flytegrense wf 
 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Udrenert skjærfasthet 

Resultatene fra utførte konus- og enaksiale trykkforsøk ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved 

plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom en skjærfasthetverdi overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis 

i siffer ved grafens øvre ytterpunkt. 

Uomrørt konus cufc 
 

Omrørt konus curfc 
 

Enaksialt trykkforsøk 

Strek angir aksiell tøyning (%) ved 

brudd 

 

Omrørt konus curfc ≤2,0kPa 
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – FELTUNDERSØKELSER 

Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i 

rapportering, baserer seg på gjeldende versjon av følgende standarder og referansedokumenter: 

Dokument Tema 

NGF Melding 1 SI-enheter 

NGF Melding 2, NS-EN ISO 14688-1 og -2 Symboler og terminologi 

NGF Melding 3 Dreiesondering 

NGF Melding 4 Vingeboring 

NGF Melding 5, NS-EN ISO 22476-1 Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) 

NGF Melding 6 Grunnvanns- og poretrykksmåling 

NGF Melding 7 Dreietrykksondering 

NGF Melding 8 Kommentarkoder for feltundersøkelser 

NGF Melding 9 Totalsondering 

NS-EN ISO 22476-2 Ramsondering 

NGF Melding 10 Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser 

NGF Melding 11, NS-EN ISO 22475-1 Prøvetaking 

Statens vegvesen Håndbok R211 Feltundersøkelser 

NS 8020-1 Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser 
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER 

Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i 

rapportering, baserer seg på følgende standarder og referansedokumenter: 

Dokument Tema 

NS8000  Konsistensgrenser – terminologi 

NS8001 Støtflytegrense 

NS8002 Konusflytegrense 

NS8003 Plastisitetsgrense (utrullingsgrense) 

NS8004 Svinngrense 

NS8005, NS-EN ISO 17892-4 Kornfordelingsanalyse 

NS8010, NS-EN ISO 14688-1 og -2 Jord – bestanddeler og struktur. Klassifisering og 

indentifisering. 

NS8011, NS-EN ISO 17892-2 Densitet 

NS8012, NS-EN ISO 17892-3 Korndensitet 

NS8013, NS-EN ISO 17892-1 Vanninnhold 

NS8014 Poretall, porøsitet og metningsgrad 

NS8015 Skjærfasthet ved konusforsøk 

NS8016 Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk 

NS8017 Ødometerforsøk, trinnvis belastning 

NS8018 Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning 

NS-EN ISO/TS 17892-8 og -9 Treaksialforsøk (UU, CD) 

Statens vegvesen Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser 
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SAMMENDRAG 

Dyrøy kommune arbeider med reguleringsplan for deler av Brøstadbotn sentrum (Finnlandsmoen Demas 2). 
Multiconsult Norge AS er i den forbindelse engasjert til å vurdere sikkerheten mot kvikkleireskred. 

Topografisk kart viser at terrenget i området er relativt flatt og ligger mellom kote 11 og kote 15. Litjelva renner tvers 
over området, og terrenget heller ned mot elva med gjennomsnittlig helning ca. 1:2 ned til kote 6. 

Multiconsult har utført grunnundersøkelser i det aktuelle området. Sonderingene viser at løsmassene i området består 
av middelsfaste til faste lag. Det er boret opptil ca. 20 meter i løsmasser. Løsmassene i området består generelt av 
sand og siltig sand ned til ca. 5 meter. Derunder er det ca. 3 meter siltig, leirig sand. Videre i dybden er det ca. 2 meter 
leire. Leira har ikke sprøbruddegenskaper. 

Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mod kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende 
tiltak. 

 

1 Innledning 
Dyrøy kommune har i gangsatt reguleringsarbeider for deler av Brøstadbotn sentrum 
(Finnlandsmoen Demas 2). 

Multiconsult Norge AS er i den forbindelse engasjert til å vurdere sikkerheten mot kvikkleireskred i 
henhold til TEK17, §7-3 Sikkerhet mot skred [1]. I denne vurdering følges retningslinjer i NVEs 
veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [2]. 

2 Beskrivelse av tiltak 
Dyrøy kommune arbeider med reguleringsplan for deler av Brøstadbotn sentrum (Finnlandsmoen 
Demas 2).  

Figur 1 viser et kartutsnitt med det aktuelle området og figur 2 viser området i flyfoto. 
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Figur 1 Kartutsnitt med det aktuelle området [norgeskart.no]. 

 

Figur 2 Flyfoto over det aktuelle området [norgeskart.no]. 

 

 
 

199



Finnlandsmoen Demas 2  multiconsult.no 

Vurdering av sikkerhet mot skred 

 

10212430-RIG-NOT-001 2019-08-28 / Revisjon 00 Side 3 av 4 

3 Terreng- og grunnforhold 
Topografisk kart viser at terrenget i området er relativt flatt og ligger mellom kote 11 og kote 15. 
Litjelva renner tvers over området, og terrenget heller ned mot elva med gjennomsnittlig helning 
ca. 1:2 ned til kote 6. 

Figur 3 viser et kvartærgeologisk kart over det aktuelle området. Kartet indikerer at området består 
av marine strandavsetninger. 

 

Figur 3 Kvartærgeologisk kart over det aktuelle området [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200



Finnlandsmoen Demas 2  multiconsult.no 

Vurdering av sikkerhet mot skred 

 

10212430-RIG-NOT-001 2019-08-28 / Revisjon 00 Side 4 av 4 

Multiconsult har utført grunnundersøkelser i det aktuelle området. Det vises til rapport nr. 
10212430-RIG-RAP-001 datert 2019-08-28. Figur 4 viser sonderingsutskrift i profil fra 
grunnundersøkelsen. 

 

Figur 4 Dreietrykksonderinger i profil [Multiconsult]. 

Sonderingene viser at løsmassene i området består av middelsfaste til faste lag. Det er boret opptil 
ca. 20 meter i løsmasser. 

Løsmassene i området består generelt av sand og siltig sand ned til ca. 5 meter. Derunder er det ca. 
3 meter siltig, leirig sand. Videre i dybden er det ca. 2 meter leire. Leira har udrenert skjærfasthet 
mellom 31 og 41 kPa og omrørt skjærfasthet mellom 2,0 og 4,5 kPa, med tilhørende sensitivitet i 
størrelsesorden 9-11. 

Det er ikke påvist løsmasser med sprøbruddegenskaper.  

4 Vurdering av sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 
Grunnundersøkelsene i området viser at løsmassene ikke består av sprøbruddmateriale.  
Grunnforholdene gir dermed ikke mulighet for at det kan oppstå områdeskred selv om de 
topografiske forhold gjør dette mulig. Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mod 
kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende tiltak. 

5 Referanser 
[1] Direktoratet for byggkvalitet, «Byggeteknisk forskrift (TEK17)» 

[2] Norges vassdrags- og energidirektorat, «Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred» 

[3] NGU, «Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase - kvartærgeologiske kart». 
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