
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

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

Dato: 13.07.2016 

Tidspunkt: 10:00 

 

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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PS 23/16 Godkjenning av protokoll forrige møte   
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RS 29/16 Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi  2016/342 
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RS 31/16 18/29 Svar på søknad om fritak slam, renovasjon  2013/252 

RS 32/16 47/8 - Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter  2013/252 

RS 33/16 9/6 - Tillatelse til tiltak, tilbygg bolig  2016/177 
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RS 35/16 46/1 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - riving  2015/377 

RS 36/16 11/63 - Tillatelse til tiltak, riving av deler av bygg  2016/299 

RS 37/16 17/9 Tillatelse: Svar på søknad igangsettingstillatelse 

grunnarbeid Kastneshamn. 

 2015/542 

RS 38/16 17/9 Tillatelse. Svar på søknad om tillatelse til tiltak - 

rammetillatelse - rorbu/utleiehytte - nytt bygg 

 2015/542 

PS 25/16 Reforhandling av kontrakt for vintervedlikehold av 

kommunale veier 

 2014/48 

PS 26/16 40/1,2,3 - Behandling av søknad om deling av driftsenhet  2016/291 

PS 27/16 12/1 - Behandling av søknad om fradeling av to 

nausttomter 

 2013/632 

PS 28/16 Ang kjøp av kommunal skogeiendom  2016/110 

PS 29/16 45/4 -Behandling av søknad om deling av grunneiendom  2016/336 

PS 30/16 40/1 - Behandling av søknad om fradeling av hytte  2016/198 

PS 31/16 25/3 - Behandling av søknad om omdisponering av 

dyrket mark og dispensasjon fra formål i plan og bygging 

i 100 metersonen. 

 2016/78 

 

 

 

 

utvalgsleder 
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PS�24/16�Referatsaker



Se vedlagte saksdokumenter.

Denne e-posten er sendt på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Vennligst ikke svar direkte tilbake til 
avsender, men bruk postmottak@lmd.dep.no som mottaker dersom det er behov for å svare på denne e-
posten.

Med hilsen
Landbruks- og matdepartementet

Page 1 of 1
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Kommunane 
Fylkeskommunane 
Fylkesmennene 

Deres ref 

_IL 
DET KONGELIGE 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT 

Sta tsråden 

Vår ref Dato 

14/56- 08.03.2016 

Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi 

Samordna arealplanlegging er ei viktig oppgåve for kommunane. I planlegginga skal 
kommunane ta omsyn til ulike føremål og samfunnsinteresser og balansere lokale ynskje mot 
nasjonale interesser og mål. Viktige jordbruksareal er ei slik nasjonal interesse. 

Regjeringa har laga ein nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandla den 08.12.2015. I 
vedtaket fastsette Stortinget eit mål om at den årlege omdisponeringa av dyrkajord må vere 
under 4 000 dekar, og bad regjeringa om at målet nås gradvis innan 2020, jf Innst. 56 S 
(2015-2016). 

Både kommunane og fylkeskommunane har ei viktig rolle i å følgje opp dette målet i si 
planlegging. Fylkeskommunane har ei viktig rolle gjennom å lage gode regionale planar. 
Kommunane har ei viktig rolle gjennom å lage gode kommunale planar og behandle saker 
etter plan- og bygningslova og jordlova. 

Jordvernstrategien inneheld fleire tiltak. Tiltaka er i hovudsak innafor areal- og 
transportplanlegging, og på område der kommunane og fylkeskommunane har eit stort ansvar. 
Strategien viser mellom anna til dei nasjonale forventningane til regional og kommunal 
planlegging og til dei statlege planretningslinene for samordna bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 

Postadresse: Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergata 9 Telefon: 22 24 90 90 

Org. nr. : 972 41 7 874 

-�6�-

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-056.pdf


Eg har tillit til at kommunane og fylkeskommunane i si forvaltning og planlegging følgjer opp
det målet Stortinget har fastsett , og at fylkesmannen bidreg med rettleiing og formidling av
statlege interesser tidleg i denne planlegginga.

Med helsing

___.-· Jon Georg Dale

Side 2
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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 

 

 

 

 Sigurd Sivertsen 

Ølengt. 10 

5522  HAUGESUND 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2013/252 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

231 

 

08.06.2016 

 

 

33/9 - Svar vedrørende henvendelse om fritak kommunale avgifter 

 

Vi viser til deres henvendelse angående fritak for kommunale avgifter for gnr/bnr 33/9 i Dyrøy 

kommune, og beklager sent svar på henvendelsen. 

 

Fritak for avgifter 

Søknad om fritak fra kommunale avgifter krever dokumentasjon på at bygningen ikke kan 

brukes til beboelse. 

I praksis vil dette bety at bygningen er i en slik stand at den må totalrenoveres eller rives. Det 

skal ikke være mulighet for oppvarming som følge av f.eks. manglende fyringsanlegg, ildsted, 

pipe er plombert og at bygningen ikke er tilsluttet el-forsyning. 

 

Det samme prinsipp gjelder også for søknad om fritak for f.eks. renovasjons-, vann- og 

kloakkavgifter. 

 

Dokumentasjon kan skaffes fra godkjent takstmann (bygningsmessig tilstand), rørlegger 

(bekreftelse på av vanntilførselen er plombert/blendet), kraftleverandør (bekreftelse på at el-

forsyningen er frakoblet) og feier (rapport på at pipe er plombert). 

 

Med nåværende opplysninger i saken avslås søknaden om fritak for kommunale avgifter. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

 Kjell Abrahamsen 

Narvikveien 324 

9360  Bardu 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2013/252 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

231 

 

08.06.2016 

 

 

18/29 - Svar på søknad om fritak slam, renovasjon 

Vi viser til deres søknad om fritak for kommunale avgifter for gnr/bnr 18/29 i Dyrøy kommune, 

og beklager sent svar på henvendelsen. 

 

Fritak for avgifter 

Søknad om fritak for kommunale avgifter krever dokumentasjon på at bygningen ikke kan 

brukes til beboelse. 

 

I praksis vil dette bety at bygningen er i en slik stand at den må totalrenoveres eller rives.  Det 

skal ikke være mulighet for oppvarming som følge av f.eks. manglende fyringsanlegg/ildsted, 

pipe er plombert og at bygningen ikke er tilsluttet el-forsyning. 

 

Det samme prinsipp gjelder også for søknad om fritak for f.eks. renovasjons-, vann og 

kloakkavgifter. 

 

Dokumentasjon kan skaffes fra godkjent takstmann (bygningsmessig tilstand), rørlegger 

(bekreftelse på at vanntilførselen er plombert/blendet), kraftleverandør (bekreftelse på at el-

forsyningen er frakoblet) og feier (rapport på at pipe er plombert). 

 

Med nåværende opplysninger i saken avslås søknaden om fritak for kommunale avgifter. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

 Harry Broks 

Brøstadveien 660 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2013/252 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

231 

 

08.06.2016 

 

 

47/8 - Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter 

Vi viser til deres søknad om fritak for kommunale avgifter for gnr/bnr 47/8 i Dyrøy kommune. 

 

Fritak for avgifter 

Søknad om fritak for kommunale avgifter krever dokumentasjon på at bygningen ikke kan 

brukes til beboelse. 

 

I praksis vil dette bety at bygningen er i en slik stand at den må totalrenoveres eller rives.  Det 

skal ikke være mulighet for oppvarming som følge av f.eks. manglende fyringsanlegg, ildsted, 

pipe er plombert og at bygningen ikke er tilsluttet el-forsyning. 

 

Det samme prinsipp gjelder også for søknad om fritak for f.eks. renovasjons-, vann og 

kloakkavgifter. 

 

Dokumentasjon kan skaffes fra godkjent takstmann (bygningsmessig tilstand), rørlegger 

(bekreftelse på at vanntilførselen er plombert/blendet), Kraftleverandør (bekreftelse på at el-

forsyningen er frakoblet) og feier (rapport på at pipe er plombert). 

 

Med nåværende opplysninger i saken avslås søknaden om fritak for kommunale avgifter. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Den lærende kommune 

 

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

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 

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

 

ODD ELLING CHRISTENSEN 

Rørbakken 
9350  SJØVEGAN 

 
 

 

 

Delegert vedtak 

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

 2016/177 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.:  L42 03.06.2016 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2016/177 

 

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

– sak 18/03. 

Tillatelse til tiltak i ett trinn - L42, Bjørkebakkveien 362, 9311 
Brøstadbotn 

 

Delegasjonssak:  
 

 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om tilbygg til bolig med tegninger, kart og 
beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  
 

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

 
 
Det er ikke levert opplysninger om tiltakets ytre rammer (byggblankett 5175) for 

omsøkte tiltak. Dette er å anse som en del av komplett søknad. Denne kan 
ettersendes med relevante opplysninger. 

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

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

 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være 
tilstede på byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av 

kommunen før de kan gjennomføres. 
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Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 
 

Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde 

Odd Elling Christensen     L SØK/PRO/UTF/1 

       

       

   

   

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

 

Søknaden 

Søknad ble levert Dyrøy kommune med registreringsdato 15.03.2016. Foreløpig 

svar med anmodning om utfyllende tegninger ble sendt 31.03.2016, og 
kompletterende tegninger levert 21.04.2016.   
Ved en inkurie ble det i det foreløpige svaret ikke nevnt at byggblankett 5175 

«Opplysninger om tiltakets ytre rammer» manglet – det bes derfor om at det 
leveres snarlig. 

 

Naboforhold og andres kommentarer 

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 21-3. Ingen merknader er registrert i saken. 
 

Uttalelse fra andre myndigheter 

Ikke registrert. 
 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av kommunens arealplan, område avsatt til LNF-område.  

Boligen er å anse som en del av landbruksdrifta, og omfattes dermed ikke av krav 
om dispensasjonsbehandling. 
 

Veg og atkomst  

Ingen endringer. 

 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

Ingen endringer. 

 

Visuell utforming 

Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle 
kvaliteter både i seg selv og i forhold tildets funksjon og dets bygde og naturlige 
omgivelser og plassering, jf plan- og bygningsloven § 29-2. 

 

Beliggenhet og høydeplassering 

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

 

-�12�-



 

 Side 3 av 4 

Sikkerhet mot fare 

Ingen fare registrert 
 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Tiltakets plassering er på allerede opparbeidet gårdstun, og anses derfor ikke som å 
påvirke negativt i forhold til Naturmangfoldlovens bestemmelser. 

 

Vann- og avløp 

Ingen endringer. 
 

Dispensasjon 

Tiltaket er i tråd med formål for området, og omfattes dermed ikke av krav om 
dispensasjonsbehandling. 

 

Oppsummering og konklusjon 

Tilbygg til bolig godkjennes som omsøkt.  Tilbyggets samlede bruksareal (BRA) er 

ihht. vedlagt tegninger 133,4 m², fordelt på kjellerplan, hovedplan og loftsplan.  
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL     1 Kr. 1.400,- 

B5 Ansvarsrett, lokal godkjenning     1 Kr.    747,- 

       

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 2.147,- 

  

Purregebyr 

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

kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i 
tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.  

 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 

 
Med vennlig hilsen 

 
 
           

Geir Fjellberg Kjell-Rune Marthinsen 
enhetsleder teknisk Rådgiver teknisk 

 
 
 

 
 

Ekstern kopi til: 
Terje Torvald Johansen Bjørkebakkveien 362 9311 Brøstadbotn 

-�13�-



 

 Side 4 av 4 

 

 
 

 

Orientering om klageadgang 
 
Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 

og 29. 
 

Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det 
er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal 

sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 
 

Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes 
det oppgitt når vedtaket kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få 
forlenget klagefristen ved forespørsel, jf forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen 

blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli avvist. Du bør derfor 
opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 

 
Klagens innhold og form 
Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer 

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

kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 
 

Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 
Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang 
til å søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller 

klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 
 

Innsyn i saksdokumentene 
Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til 
å se dokumentene i saken. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
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 Svein Hugo Johnsen 

Mohamnveien 2 

9311  Brøstadbotn 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2015/317 

Kjell-Rune Marthinsen 

 

L42 

 

13.06.2016 

 

 

46/38 - Ferdigattest, enebolig 

Vi viser til søknad om ferdigattest for enebolig mottatt 01.04.2016.  

 

Etter å ha mottatt dokumentasjon som beskrevet i vårt brev av 18.04.2016 gir vi med dette 

ferdigattest for overnevnte tiltak, jfr plan- og bygningsloven § 21-10. 

 

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

ferdigstillelse jfr byggesaksforskriften § 8-1 og dokumentasjon for uavhengig kontroll jfr plan- 

og bygningslovens § 24-2. 

 

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

bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 

 

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

tillatelser som er gitt. 

 

Ta kontakt med undertegnede dersom dere har noen spørsmål. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell-Rune Marthinsen 

rådgiver teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstern kopi til: 

TROMSBYGG ENTREPRENØR AS Meieriveien 14 9050 STORSTEINNES 

 

 

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

   Den lærende kommune 
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Thor Wangberg 

Skogstadveien 1 

9311  Brøstadbotn 

 

 

 

 

Delegert vedtak 

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

 2015/377 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.: 485 00 826 46/1 14.06.2016 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2015/377 

 

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

Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver - 46/1 Betholmveien 

37 - Riving av bolig 

 

Delegasjonssak:  

 

 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om riving av bolig med ihht. søknad mottatt 10.09.2015, 

jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 og byggesaksforskriften § 3-1.  

 

Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at 

forskrifter til loven følges. 

 

 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ.  Grunnet lang 

saksbehandlingstid i denne saken frafalles krav om gebyr for behandling av søknaden. 

 

Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold 

Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og forutsetter at avfall etter 

rivingen deponeres ihht. gjeldende krav og forskrifter.   

 

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. 
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Ferdigattest   

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.  

 

 

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. 

 

 

Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

            

            

Geir Fjellberg Kjell-Rune Marthinsen 

enhetsleder teknisk Rådgiver teknisk 

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 

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

 

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

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer fram. 
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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 
 

 

FAYE EIENDOM AS 

Brøstadveien 105 
9311  BRØSTADBOTN 

 
 

 

 

Delegert vedtak 

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

 2016/299 Kjell-Rune Marthinsen, tlf.: 485 00 826 L42 02.06.2016 

 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2016/299 

 

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

– sak 18/03. 

Tillatelse til tiltak i ett trinn - L42, Riving av deler av bygg 

 
Delegasjonssak:  
 

 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om Riving av deler av bygg med tegninger, 
kart og beskrivelser mottatt , jfr. plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1.  

 
Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under 
avsnittet «Ansvar og kontroll», jfr. plan- og bygningslovens (pbl) §§ 20-3 og 23-1. 

 
Tiltakets art er ihht. formål siden det gjelder riving av deler av lager/industribygg, 

og omfattes derfor ikke av krav om dispensasjonsbehandling. 
 
Nabovarsling er gjort jfr. plan- og bygningslovens (pbl) § 21-3.  Ingen merknader 

er registrert i saken. 
 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Før ferdigattest kan gis, må planlagt uteområde være ferdig opparbeidet. 

Herunder hører sikring av gjenstående bygningskonstruksjoner og godkjent 
deponering/håndtering av bygningsavfall. 

 
Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med 
gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av 

tillatelsen. 
 

Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være 
tilstede på byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av 
kommunen før de kan gjennomføres. 
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Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 

 

Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde 

Svendsen Maskin AS     S SØK/PRO/UTF/KTR/1/ 

       

       

   

   

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 

 

Søknaden 

Faye Eiendom AS søker om riving av deler av lagerbygg på gnr. 11 bnr. 63, 
Brøstadveien 105 i Dyrøy kommune.  
Bygningsmassen har ved søknadstidspunkt er bebygd areal på 735 m².  Arealet 

som søkes revet er lagerbygg på 399 m², og gjenstående bygningsmasse vil 
dermed få et areal på 336 m². Alle arealer er bebygd areal (BYA). 

Ifølge søknaden skal eksisterende gulv i lager benyttes til uteområder. 
 

Saksgang 

Søknaden er fremmet som «Søknad om tillatelse til tiltak» med nødvendige 
dokumentasjoner i form av tegninger, situasjonsplan, nabovarsling, erklæring om 

ansvarsrett og saneringsplan for bygningsavfall.  
 

Naboforhold og andres kommentarer 

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

 

Uttalelse fra andre myndigheter 

Ingen registrert. 

 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Brøstad, hvor området er regulert til 
Industri/lager. 
 

Veg og atkomst  

Ingen endringer. 

 

Visuell utforming 

Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle 

kvaliteter både i seg selv og i forhold tildets funksjon og dets bygde og naturlige 
omgivelser og plassering, jfr plan- og bygningsloven § 29-2.   

Det presiseres av gjenstående bygningsmasse skal fremstå som helhetlig. 
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Beliggenhet og høydeplassering 

Ikke relevant for saken. 
 

Sikkerhet mot fare 

Ingen registrert. 
 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ikke relevant for saken. 

 

Vann- og avløp 

Det foreligger ingen opplysninger om endring i vann- og avløpsstrukturen. 

 

Dispensasjon 

Riving av omsøkte arealer utløser ikke krav om dispensasjonsbehandling, jfr. 
formål for området. 

 

Oppsummering og konklusjon 

Dyrøy kommune gir Faye Eiendom AS tillatelse til tiltak – riving av deler av bygg 

ihht. tilsendt søknad med tilhørende dokumentasjon. 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 

Beskrivelse Antall Beløp 

B3 Behandling av saker PBL § 20-1     1 Kr. 3.737,- 

B5 Ansvarsretter     1 Kr.    187,- 

       

   

Totalt gebyr å betale  Kr. 3.924,- 

  

Purregebyr 

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

kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i 
tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.  
 

Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 

 
Med vennlig hilsen 
 

 
           

Geir Fjellberg Kjell-Rune Marthinsen 
enhetsleder teknisk Rådgiver teknisk enhet 
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Orientering om klageadgang 
 
Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 

og 29. 
 
Klagefrist 

Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det 
er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal 

sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 
 
Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes 

det oppgitt når vedtaket kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få 
forlenget klagefristen ved forespørsel, jf forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen 

blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli avvist. Du bør derfor 
opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 
 

Klagens innhold og form 
Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer 

som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen, jf 
forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som 
kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 

 
Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 

Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang 
til å søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller 

klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 
 
Innsyn i saksdokumentene 

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

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

 Plan-Evo 

 

9350  SJØVEGAN 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2015/542 

Geir Fjellberg 

467 49 134 

L42 

 

29.06.2016 

 

 

17/9    TILLATELSE  

Svar på søknad igangsettingstillatelse grunnarbeid Kastneshamn. 

Det vises til søknad om igangsettingstillatelse av 29.06.2016 for deler av tiltak. Det er forut for 

denne søknaden gitt rammetillatelse til tiltaket. 

 

Søknad med tilhørende dokumenter av 29.06.2016 om igangsettelse godkjennes ihht 

bestemmelsene i Pbl.  Igangsettingstillatelsen omfatter grunnarbeider. 

 

Ansvarlig søker.   

Plan-Evo AS godkjennes som ansvarlig søker. 

Svendsen Maskin AS godkjennes som ansvarlig for PRO/UTF av grunnarbeider. 

 

Det vises til vilkår og uttalelser til saken gitt av Statens Vegvesen i brev 28.06.2016  og Troms 

fylkeskommune v/kulturetaten  i brev av 23.06.2016. 

 

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

Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

Klage 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 

oppfi når denne meldingen kom fram. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Geir Fjellberg 

enhetsleder teknisk 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

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

 

 

 

 Plan-Evo 

 

9350  SJØVEGAN 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2015/542 

Geir Fjellberg 

467 49 134 

L42 

 

29.06.2016 

 

 

17/9 Tillatelse. Svar på søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - 

rorbu/utleiehytte - nytt bygg 

 

Det vises til søknad om rammetillatelse til tiltak Fiskecamp på gnr/bnr 17/9 på Kastnes av 

18.04.2016. 

Dyrøy kommune gir rammetillatelse ihht søknaden m/tilhørende dokumenter. 

 

Det vises for øvrig til tidligere søknad om omdisponering av dyrket mark og dispensasjon fra 

formål. Denne søknaden er behandlet i PNU på møte 01.06.2016. 

 

Statens vegvesen har i sin uttalelse til saken satt vilkår som skal følges. 

Kulturminneforvaltningen har gitt uttalelse. 

 

Plan-Evo AS godkjennes som ansvarlig søker. 

 

Tiltak tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. 

 

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

Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

Klage 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 meldingen kom fram. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Geir Fjellberg 

enhetsleder teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Den lærende kommune 

Arkiv: Q14 &41 

Saksmappe: 2014/48 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 05.07.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Reforhandling av kontrakt for vintervedlikehold av kommunale veier 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 25/16 13.07.2016 
 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune inngikk i 2014 kontrakt for vintervedlikehold av kommunale veier med Vidar 

Karlsen.  Tidligere har kontrakten alternert mellom Karlsen og Svendsen Maskin AS. 

I perioden etter at Svendsen Maskin AS sa opp kontrakten, og frem til at administrasjonen fikk 

gjennomført ny utlysning i 2014, ble Vidar Karlsen engasjert til å gjennomføre 

vintervedlikeholdet uten forutgående konkurranse.  Årsakene til dette var knapphet på tid samt 

manglende tilgang på aktører i markedet. 

 

Gjeldende kontrakt ble inngått 10.06.2014 etter konkurranseutsetting og utløper april 2019.  

Karlsen var eneste tilbyder og fikk kontrakt etter tilbudt pris på kr. 2 550 000,- pr. år.  

Kontrakten omfatter beredskap, snøbrøyting, rydding av plasser, isrydding, strøing, tining og 

merking.  

 

Kontraktsummen består av  

Beredskap     kr.  1 200 000,- 

Snøbrøyting, is- og snørydding   «      950 000,-  

Strøing     «      300 000,- 

Tining og merking    «      100 000,- 

Sum utbetaling pr. år                          kr. 2 550 000,- 

 

Kontraktens samlede verdi (2014- 2019,   5 års varighet) er på kr. 12 750 000,- 

Kontraktssummen prisjusteres årlig etter indeks slik at utbetaling pr. dato er høyere. 

Karlsen benytter underleverandører til traktorbrøyting på Kastnes, Brøstadbotn og Dyrøya. 

 

Etter nærmere 3 brøytesesonger har administrasjonen foretatt en behovsgjennomgang og 

kostnadsvurdering av brøytetjenesten og konkludert med at Dyrøy kommune bør justere 

kontrakten.  Dette av følgende grunner. 

 

1. Kontrakten er basert på 8 mnd brøytesesong 

2. Kontrakten har for lang løpetid 

3. Kontrakten har antatt for høy pris 

4. Kontrakten bør justeres i omfang/standard 

5. Konkurranse 
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1 Brøytesesongen. 

Erfaringsvis viser de siste årene redusert behov for brøyting/rydding/strøing i perioden 

september – desember.  Det er som oftest mildvær og svært lite snøfall før januar/februar.  Like 

ofte er det redusert behov for brøyting etter mars måned.  Kommunen betaler ihht kontrakten 

uavkortet for samtlige måneder fom september tom april mnd.  Dette er urimelig og bør være et 

berettiget grunnlag for reforhandling og justering av kontrakten. 

 

2 Kontraktens løpetid 

Kontrakten har 5 års løpetid.  Ihht retningslinjene i forskrift for offentlige anskaffelser bør ikke 

f.eks. avtaler ha løpetid over 4 år.  Dette for å sikre konkurranse.  Karlsen har et personlig 

foretak uten ansatte utover seg selv.  Han har utstyr/maskiner tilpasset dette og hans 

underleverandører eier egne traktorer m/utstyr.  Bakgrunnen for at kontrakten ble gitt så pass 

lang løpetid var å gi kontraktøren gode betingelser for å kunne investere i utstyr.  Aktuelle 

utstyrspark sett i forhold til kontraktsverdien betinger ikke nødvendigvis kontrakt med så lang 

løpetid som 5 år.  Dette gjelder også i forhold til godtgjørelsen for beredskap. 

 

3 Kontraktens verdi/kostnader 

Sammenlignet med øvrige kommuner har Dyrøy kommune en relativt dyr tjeneste for 

vintervedlikehold av kommunale veier.  Det samme gjelder kontraktens varighet på 5 år og 8 

mnd brøytesesong. Pris (etter gjennomgang av regnskap 2015/2016) indikerer at utbetaling til 

vintervedlikehold nå er nærmere 3 mill. kr. pr. år. 

 

4 Justering omfang/endring av standard 

Det bør settes opp nye kontraktdokumenter med justert standard og instruks.  Grunnlaget og 

omfang (hvilke plasser/roder som skal være brøytet/strødd innen gitt tidsrom) oppdateres. 

Sesongen bør kortes ned, evt. innføres en annen prismekanisme som skal gjelde dersom det 

oppstår behov for brøyting på høst og vår. Det er registrert klager på manglende brøyting/strøing 

for enkelte veier/plasser innen gitt tidspunkt i kontrakten.  Kontrakten bør gi direkte adgang til 

spesifisert avkorting i slike tilfeller. 

 

5 Konkurranse 

Administrasjonen anser at det pr. dato må påregnes at flere aktører vil kunne gi tilbud ved evt. ny  

konkurranseutsetting av kontrakt for vintervedlikehold av kommunale veier.  I tillegg til Karlsen 

har kommunen f.eks. allerede en aktør etablert i kommunens utleide industrilokale som innehar 

brøytekontrakt med Statens vegvesen (Mesta) og som utfører brøytingen av fylkesveiene 

gjennom kommunen.  I tillegg har administrasjonen hatt henvendelser fra aktører i 

nabokommuner som vurderer å tilby tjenesten til Dyrøy dersom denne utlyses.  Det kan også 

være formålstjenlig å foreta oppdeling av kontrakten der man f.eks. gir traktoreiere anledning til 

å gi tilbud på enkelte roder og der dette kan være egnet til å redusere kostnaden på tjenesten. 

 

Administrasjonens vurdering 

Kommunestyret har vedtatt at rammeområde 4 skal nedjusteres med kr. 500 000,- med virkning 

fom inneværende år.  Vintervedlikehold av kommunale veier utgjør en betydelig del av 

budsjettet i Enhet teknisk med nærmere kr. 3 mill i årlige utbetalinger.   

Rådmannen ser at kostnadsnivået for vintervedlikehold av kommunale veier er høyt.  Det er 

grunn til å tro at en ny utlysning vil gi redusert pris på tjenesten.  Gjeldende kontrakt gir rom for 

at begge parter kan kreve forhandlinger om prisregulering. 
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Ref. kontraktvilkår 

 

Dyrøy kommunes rett til endring av arbeidet. 

Dyrøy kommune kan gi pålegg om endring av arbeidet ut fra forhold av følgende type: 

 

 

 
 Endring i standard på grunn av endret bevilgningsnivå for teknisk sektor 

 Endret prioritering og endret standard på enkelte drifts- og vedlikeholdsoppgaver hvis unormalt høyt 

forbruk har oppstått pga spesielle værforhold eller av andre årsaker. 

 Endring av veilengden som omfattes av avtalen (tilgang/avgang). 

 Endring av standardklasse (veikategori, standard for drift- og vedlikehold, bruksklasse for veger som 

omfattes av avtalen. 

 Endring som følge av vedtak fattet på politisk og forvaltningsmessig nivå 

 

I slike tilfeller vil begge parter kunne kreve forhandlinger om prisregulering. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Rådmannen gis i oppdrag å innkalle Vidar Karlsen til forhåndskonferanse med formål å 

oppnå regulering av gjeldende kontrakt mellom Dyrøy kommune og kontraktsparten. 

2. Rådmannen bes i det videre gjennomføre konkrete forhandlinger/inkl. evt. innhente 

juridisk vurdering vedr. kontraktgrunnlaget. 

3. Resultatet legges fram for PNU 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Terje Johansen For rådm. Erla Sverdrup 

 

 

 

Geir Fjellberg 

utvalgsleder Stedfortredende rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/291 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 06.07.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

40/1,2,3 - Behandling av søknad om deling av driftsenhet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 26/16 13.07.2016 
 

Vedlegg 

1 40/1,2,3 Søker med dette om deling fra resten av driftsenheten 

 

Saksopplysninger 

Det søkes om fradeling av gnr/bnr 40/1,2 og 3 fra 

driftsenheten med hovedbølet på gnr/bnr 28/1. Planen med 

delingen er å selge eindommen som søkes fradelt til Harald og 

Korina Helling. Deres plan for eiendommen er å sette 

byggninger i stand og videre å holde sine husdyr på 

eiendommen i alle fall i sommermånedene. Eiendomen som 

søkes fradelt ligger på Berg. Det går en dårlig privat vei til 

eiendommen, sett med tanke på bruk til personbil. Veien er 

ikke brøytet.  

Administrasjonens vurdering 

Med bakgrunn i hvordan eiendommen ligger plassert i forhold til hovedbølet, og de planene som 

tiltenkte kjøper har for eiendommen er administrasjonen positiv til delingen av driftsenheten. 

Planene passer godt inn i jordloven § 1. Føremål, hvor det i tredje ledd står: «Ein 

samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 

framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og 

mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 

kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.» 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Omsøkte fradeling av gnr/bnr 40/1,2 og 3 fra resten av driftsenheten godkjennes med følgende 

vilkår: 

 Eiendommen selges til familien Helling. 

Vedtaket er hjemlet i jordlova §§ 1 og 12 

Utvalgsleders innstilling: 
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 Erla Sverdrup 

 rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: V61 

Saksmappe: 2013/632 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 07.06.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

12/1 - Behandling av søknad om fradeling av to nausttomter 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 27/16 13.07.2016 
 

Vedlegg 

1 Kart Nausttomter 

 

Saksopplysninger 

Det er søkt om fradeling av våningshus og to nausttomter. Etter at saken hadde vært på høring har søker 

bedt kommunen om å avvente videre behandling. I brev datert 20.05.16 trekkes den delen av søknaden 

som gjelder fradeling av våningshuset. Kommunen bes samtidig om å behandle søknaden om fradelinga 

av de to omsøkte nausttomtene. 

 

Det søkes om fradeling av to nausttomter, på 320 m
2
 hver, fra eiendommen 12/1 (se vedlegg).  

 

Eiendommen gnr/bnr 12/1, er på totalt 1123 daa og består av gnr/bnr 12/1 og 12/9. I gårdskart er det 

registrert 56 daa fulldyrket mark, 21 daa innmarksbeite, og 501 daa produktiv skog. Av eiendommens 

utmarksarealer er ca 200 daa dyrkbar mark. Eiendommen ligger ca 4 km sør for sentrum i Brøstadbotn. 

Det er i dag ett gammelt og ett nytt bolighus på eiendommen, en gammel driftsbygning og et naust. 

 

Eiendommen ligger samlet i et område som i kommuneplanens arealdel er regulert til LNF.  

 

Saken er sendt på høring til følgende: 
FYLKESMANNEN I TROMS  Postboks 6105  9291  TROMSØ  

SAMEDIGGI / SAMETINGET  Àvjovârgeaidnu 50  9730  KARASJOK  

STATENS VEGVESEN  Postboks 8142 Dep  0033  OSLO  

TROMS FYLKESKOMMUNE  Postboks 6600 Langnes  9296  TROMSØ  

 

Fylkesmannen i Troms 

Fylkesmannen har ingen innvending mot at det opprettes to nausttomter, men kan ikke ut fra 

landbruksmessige hensyn ikke tilrå at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens 

arealdel når det gjelder oppretting av boligtomt inne på tunet. Fylkesmannen ber om å få tilsendt 

vedtaket når det foreligger. 

 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen tar brevet til orientering og har ingen innvendinger ut over dette. 

 

Naturmangfoldloven: 

Prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving 

av offentlig myndighet. I dette tilfellet er veier alt anlagt til de omsøkte nausttomtene. 

Fradelingen vil derfor i forhold til naturmangfoldet ikke endre vesentlig på situasjonen i forhold 
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til i dag. Det er ikke kartlagt spesielle kvaliteter for stedet i Naturbase. Kommunen anser det 

derfor slik at omsøkte tiltak ikke vil 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 hvor det søkes fradelt to nausttomter er i følge 

kartet (NGU-Løsmasse) klassifisert som Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 

m til flere ti-tall meter 

Ut fra grunnforholdene er det en viss fare for arealet som omsøkes fradelt til naust. Her vurderer 

kommunen det slik at grunnen er tilstrekkelig sikker på grunn av tiltakets art. 

 

Dispensasjoner: 

Nausttomtene ligger naturlig nok i 100 metersbeltet langs sjøen. Det må derfor gis dispensasjon 

fra PBL § 1-8 for at fradelingen skal kunne gjennomføres. 

 

Arealene som søkes fradelt ligger i et område som er regulert til LNF. Det må derfor innvilges 

dispensasjon fra formålet i arealplanen for at fradelingen skal kunne gjennomføres. 

 

Administrasjonens vurdering 

Eiendommen som det søkes fradelt to nausttomter fra er en landbrukseiendom med gode 

arealressurser. I tillegg til 77 daa dyrka mark har eiendommen ca 200 daa dyrkbar mark.  

 

Fradeling av to nausttomter: 

Det er liten grunn til å tro at fradelingen av nausttomtene har en vesentlig betydning for 

avkastningen eiendommen kan gi. Arealet er klassifisert som uproduktiv skogsmark og det er 

derfor ikke behov for omdisponering. Både med bakgrunn i plasseringen og bruk vil eventuelle 

drifts- og miljømessige ulemper for landbruket være små. Fradelingen av nausttomtene vil også i 

liten grad påvirke kulturlandskapet og miljø negativ. Det kan derfor sett i forhold til jordloven §§ 

1, 9 og 12 være grunnlag for å innvilge fradeling av de to nausttomtene som omsøkt.  

 

Nausttomtene ligger naturligvis i 100 metersbeltet. Det må derfor dispenseres fra Plan og 

Byggningsloven § 1-8 Forbud om tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Det er alt ett naust i området. 

Videre er det dyrket mark ovenfor arealet som søkes fradelt. Delingen vil derfor gi ubetydelige 

ulemper for kulturmiljø, landskap og tilgangen for allmenheten. Med dette som bakgrunn blir 

hensynene bak bestemmelsen ikke vesentlig tilsidesatt. Siden ulempene er ubetydelige blir 

fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Det kan derfor jamfør Plan og 

bygningsloven (PBL) §19 – 2 dispenseres fra PBL § 1-8.  

 

I henhold til kommuneplanens arealdel er området regulert til Landbruk. Tiltaket (delingen til 

annet formål enn Landbruk) er dermed i strid med formålet. Det må derfor også dispenseres fra 

Plan og bygningsloven § 11-6. Av vurderingen etter jordloven går det fram at ulempene ved 

fradelingen av to nausttomter er ubetydelige. Fordelene blir følgelig klart større enn ulempene. 

Det kan derfor jamfør PBL § 19-2 dispenseres fra PBL § 11-6.  

 

 

Naturmangfoldsloven, vurdert i kommunens høringsbrev, er slik kommunen ser det ikke til 

hinder for noen av de omsøkte fradelingene. 

 

Statens Vegvesen hadde ingen kommentarer til delingen. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Jordlova: 

Omsøkte fradeling av to nausttomter har liten betydning for avkastningen eiendommen kan gi. 

Delingen vil kunne gi ubetydelige drifts og miljømessige ulemper. Med hjemmel i jordloven §§ 

1 og 12 innvilges søknad om fradeling av to nausttomter som omsøkt. 

 

Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år faller tillatelsen bort. 

 

 

Plan og bygningslova: 

Søknad om fradeling av to nausttomter godkjennes på følgende vilkår: 

o Det må tinglyses veirett fra offentlig vei fram til tomtene. 

o Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. 

Veglova §§ 40 til. 43 

o Dersom det under arbeid i marken kommer frem gjenstander eller andre levninger som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 

Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. Lov om kulturminner. 

 

I medhold av Plan og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i § 1-8 og § 

11-6. 

 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 20-1 bokstav m, 26-1 og 27-2. 

 

 

Søker må selv rekvirere oppmålingsforretning for å få gjennomført delingen. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

 Erla Sverdrup 

 rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/110 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 23.05.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Ang kjøp av kommunal skogeiendom 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 28/16 13.07.2016 
 

Vedlegg 

1 Tilbud 35_24 

 

Saksopplysninger 

Eiendommen 35/24 har et totalareal på 212 dekar, derav 75 dekar produktiv skog. Av dette igjen 

ligger 55 dekar på middels bonitet. 

Administrasjonens vurdering 

Eiendommen består av et forholdsvis stort plantefelt, ca. 50 dekar, som ligger fra den 

kommunale vegen mellom Espejord – Skogshamn og et stykke nordover.  Feltet er ikke 

hogstmodent og bør stå noen tiår til. Granplanting er et godt klimatiltak ettersom gran binder 

klart mer co2 pr dekar enn lauvskog. Kubikkmassen pr dekar øker mye i siste del av omløpstiden 

og det er derfor viktig at granskogen er hogstmoden når den høstes. Feltet bør tynnes men dette 

bør utføres med forsiktighet pga fare for stormskader. 

 

På denne bakgrunn bør produksjonsskog primært sett ikke hogges før det er hogstmodent. 

 

Det er planer fra kommunens side å søke om tilskudd til bygging av velteplass for bedre skjøtsel 

av barskogen på eiendommen. Et samarbeid med naboer er aktuelt hvis dette lar seg gjøre.  

 

Primært sett bør skogen ikke hogges før den er hogstmoden. Men som et alternativ til salg kan 

ønsket areal, 3 dekar, eventuelt leies ut/fradeles. Ved behov for lokalt virke kan tiltakshaver 

eventuelt tilbys uttak av trevirke i plantefeltet gjennom rotsalg/salg. Dette som tynning i 

barskogen i samråd med skogeier Dyrøy kommune.  

 

Ved leie/salg bør arealet som leies/kjøpes ligge slik til at det arronderingsmessig ikke hindrer 

skjøtsel av kommunens skog. Leie/salg må ikke være til hinder for skogeiers, Dyrøy kommune, 

rett til å drive skogbruk på sin eiendom i framtida. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om å erverve areal fra kommunens eiendom i det produktive skogsarealet avslås. 

Utvalgsleders innstilling: 
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 Erla Sverdrup 

 rådmann 
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Harstad
10. februar 2016

Tilbud på kjøp av
eiendommen 35/24

Dyrøy
Kommune

Veien til et helårlig tilbud

Tilbud gnr. 35/24, Side 1
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Harstad 
10. februar 2016

Destinasjon Dyrøy 
Midt i Troms 

Historikk 

Dyrøy Utvikling AS kjøpte høsten 2012 eiendommen gnr. 35/25 
av Dyrøy Kommune for å utvikle eiendommen med en kombinasjon av 
hytter og foredling av gamle Dyrøy Skole. Prosessen med å utvikle 
dette har tatt tid, pga. prosesser rundt avklaring av grenseforhold, men 
i januar 2015 ble dette endelig avklart og reguleringsplan ble levert i 
mai 2015.  

Underveis i disse snart 4 år har det vært en kontinuerlig prosess 
med å bygge allianser og nettverk internt i kommunen og teste ut 
konsepter. Dette har vært en prosess som har båret frukter. Over tid 
har dette modnet fram en plattform bygd på samarbeid med andre 
lokale aktører for å bygge opp helhetlige tilbud. Uttesting av tilbud har 
gjort det helt tydelig at «seng å sove i», kun er en liten del av et 
komplett tilbud og en «full pakke». Aktører som leverer guiding, matl, 
buss, båt, kultur, natursti, båt, fiske osv osv er en nøkkel til å lage 
salgbare opplevelser.  

Viktig for den langsiktige utviklingen av reiseliv og turisme er 
helårlige produkter som kan gi jevn belastning og forutsigbarhet for 
aktørene som samarbeider. Reiselivsnæringa ellers i nord peker på 
nordlyset som en av de viktigste attraksjonene for utenlandske 
besøkende. 

Tilbud gnr. 35/24, Side �2
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Harstad 
10. februar 2016

Dyrøy Skole har fremdeles en lang vei å gå for å gi et helårlig 
tilbud. Sentralt i prosjektet er oppgradering av bygningen til et nivå 
som gir mulighet for drift helårlig. For at dette skal være «liv laga» har 
Dyrøy Utvikling AS sett på muligheten for å allerede nå begynne 
ferden mot å bygge opp enkle tilbud for nordlys og utvikling av 
opplevelsesbaserte tilbud på egen eiendom. Nordlysturisme krever i 
størst mulig grad beskyttelse mot lysforurensing, samt at arktisk klima 
på vinteren krever fasiliteter for å ta vare på gjester. 

Idé 

Vår idé går består av følgende elementer: 

På eiendommen 35/24 (på veien mellom Espejord og 
Skogshamn) etableres en nordlyscamp bestående av lavvo og 
glassigloo for å ta i mot inntil 20 personer. Utover dette må det 
etableres sti til camp og avkjøring/snuplass for parkering av buss 
under oppholdet (dette finnes allerede) 

På sikt utvides dette til å inkludere inntil 3 tretopphytter for utleie. 
Lignende prosjekt i Ringsaker har utleie over ett år fram tid, og det er 
lang ventetid på ledige helger. 

Natursti for opplevelser basert på kunnskap om naturen og havet 
i kommunen, samt aktiviteter som kan brukes til teambuilding mot 
bedrifter (f.eks. bueskyting osv). 

Tilgang på granvirke som gir mulighet for å bygge dette kortreist 
og økologisk, det etableres midlertidig sakbruk på eiendommen for å 
foredle skog på rot. 

Tilbud gnr. 35/24, Side �3
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Harstad 
10. februar 2016

Utfordringer 

Eiendommen er i følge Dyrøy Kommune avsatt som beiteområde 
og utmark og utgjør ca. 200 mål. Arealbehov for å etablere 
nordlyscamp anslås til ca. 500 kvm, samt etablering av tretopphyttter 
på ca. 3 mål.  Nordlyscamp vil kun være i drift ca. 1. november til ca. 
15. april og vil ikke forstyrre beitedyr eller naturmangfoldet (dels pga. 
den svært begrensa arealbruken og dels pga. tidsperioden aktiviteten 
vil foregå). Tretopphytter forstyrrer kun beitedyr ved ankomst/avgang, 
det vil gi liten til ingen innvirkning på beitemark (de monteres i 
høyden). 

Tiltaket på eiendommen er av begrenset omfang og vi håper 
Dyrøy Kommune som forvaltningsmyndighet anser dette som mindre 
tiltak som kan søkes direkte innen plan og bygningsloven. 

Tilbudene som etableres vil være tilgjengelig for utleie til andre 
aktører til markedspris minus 20 %. 

Tilbud 

Dyrøy Utvikling AS tilbyr Dyrøy Kommune kr. 30 000,- for 
eiendommen 35/24. Kjøpesummen gjøres opp kontant ved 
overtakelse. 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Isaksen

Tilbud gnr. 35/24, Side �4
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 45/4 

Saksmappe: 2016/336 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 05.07.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

45/4 -Behandling av søknad om deling av grunneiendom 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 29/16 13.07.2016 
 

Vedlegg 

1 Kart 

2 Intensjonsavtale 

3 Søknad om dispensasjon 

 

Saksopplysninger 

Det søkes om fradeling av 18,5 daa dyrket og dyrkbar jord til boligformål fra eiendommen 

gnr/bnr45/4 i Dyrøy. 

Eiendommen gnr/bnr 45/4 er en landbrukseiendom på 628 daa, hvorav det er 21 daa fulldyrka 

jord, 5 daa innmarksbeite og 106 daa produktiv skog. Eiendommen har et nytt våningshus. 

 

Administrasjonens vurdering 

Omsøkte fradeling er ikke i tråd med formålet i 

jordloven. Dette med bakgrunn i størrelse og 

plassering av arealet som søkes fradelt.  

Arealet ligger i et område som er regulert til 

landbruk. Som et ledd i planarbeidet er det i Plan og 

naturutvalget den 29.01.2009 vedtatt 10 

kjerneområder for landbruk i kommunen hvorav 

omsøkte tiltak ligger i et. 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 deling vil være en 

driftsmessig ulempe for landbruket. Når det gjelder arealene som søkes fradelt gjør størrelsen og 

planlagt bruk at landbruksarealene stykkes opp og får en dårlig arrondering. Planene bryter også 

med landskapsbildet for øvrig hvor boligene er plassert i en randsone langs vei. Delingen vil 

være positiv for bosettingen i området, noe som er en samfunnsinteresse som taler for tiltaket. 

Dette kan imidlertid oppnås ved fradeling av et mindre areal plassert i tråd med øvrig bebyggelse 

i området.  

 

Med dette som bakgrunn stiller administrasjonen seg 

positiv til fradeling av ca to daa grensende til 

Fylkesveien slik bilde 2 til høyre viser.  

  Bilde 1 

  Bilde 2 -�42�-



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

art at det ikke lar seg gjøre.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 godkjennes omdisponering og fradeling av ca 2 daa 

dyrkbart areal til boligbygging. Det fradelte arealet er markert i bilde 2 saksframlegget. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

 Erla Sverdrup 

 rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/198 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 11.07.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

40/1 - Behandling av søknad om fradeling av hytte 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 30/16 13.07.2016 
 

 

Saksopplysninger 

Thomas Rognli søker om fradeling av 10 dekar tomt til 

sin jaktbu på Berg. Bakgrunnen for søknaden er at 

Rognli også har søkt om deling av driftsenheten hvor 

gnr/bnr 40/1,2,3 søkes fradelt med tanke på salg. Han 

ønsker å beholde jaktbua si på Berg.  

Rognli skriver videre i søknaden at jaktbua kan brukes i 

næring, hundeturer og opplevelser i skog og mark og at 

dette er noe kommunen snakker varmt om.  

 

Søker har vært innom kontoret og administrasjonen pekte 

da på at med bakgrunn i allemannsretten var det trolig 

ikke behov for 10 daa hyttetomt med mindre søker hadde planer om bruk av arealet med mer 

eller mindre faste installasjoner. Rognli ble bedt om å gi noen eksempler på hvorfor det var 

nødvendig med 10 daa hyttetomt. 

Rognli skriver i mail følgende: «Vi har nevnt at disse 10 mål vil inngå i vår turismesatsing. Vi har 

også sagt at det er for å etablere/utvide infrastrukturen  rundt den allerede oppførte "jaktbua". 

 

Mere spesifikt vil dette være f.eks oppføring av badstue, små koier for overnatting og tilrettelegging av 

zipline (taubane),  anleggelse av bålgrue/ildsted med benker/bord etablering av et område der vår 

kundegruppe har plass rundt seg i en infrastruktur som tilhører oss, nevner også muligheten for 

tilbereding av mat i steinovn samt servering av denne til kundegruppen(e).  

For å kunne håndtere aktiviteter knyttet til opplevelser i sammenfatning med overnatting- der flere 

grupper gjennomfører forskjellige aktiviteter er vi avhengige av å kunne tilby armslag, alburom, ja, det er 

nok flere ord som kan passe i denne sammenhengen men jeg håper at jeg har uttrykt meg klart, å at vårt 

behov kan sees med forståelse og positivitet. Dette håper vi sees i retning av at her ønsker vi å skape 

næring, fremtidige arbeidsplasser samt god markedsføring av vår egen, Dyrøy Kommune. 

 

Klart er at denne typen satsing er fremtidsrettet og bærekraftig.» 

 

Driftsenheten som tomten søkes fradelt fra består av flere enheter. Gnr/bnr 28/1 er på 1589 daa. 

Av dette er det 13 daa fulldyrka mark, 26 daa innmarksbeite og 348 daa produktiv skog. Gnr/bnr 

40/1,2,3 ligger i et uregistrert jordsameie med gnr/bnr 40/4 som ikke eies av Rognli. Disse 

eiendommene er på 3981 daa, hvorav 29 daa er fulldyrka, 15 daa er overflatedyrka, 132 daa er 

innmarksbeite og 1383 daa er produktiv skog.  

-�50�-



 

Våningshus og Fjøs for driftsenheten ligger på gnr/bnr 28/1. Det ligger noen eldre bygg på 

40/1,2 og 3 som alle er i dårlig teknisk tilstand. 

 

Administrasjonens vurdering 

Administrasjonen har forståelse for at søker ønsker å beholde jakthytten sin ved et eventuelt salg 

av gnr/bnr 40/1,2 og 3. Et av formålet med jordloven er å holde resursene samlet for 

landbrukseiendommene. I prinsippet søker Rognli i denne saken om å fradele en mindre del enn 

hele 40/1,2 og 3. Dette mener administrasjonen er i tråd med formålet i jordloven. Det kunne 

også vært argumentert for at det var positivt for 40/1,2 og 3 å beholde denne resursen.  

 

Isolert sett er det ikke behov for 10 daa tomt til en hytte med mindre enn har planer om å sette 

opp andre faste installasjoner som krever et så stort areal. Dette er bakgrunnen for at 

administrasjonen ba søker om å utdype sine planer for arealet som søkes fradelt, noe søker har 

gjort på en god måte.  

 

For landbruket kan det være en ulempe at det etableres nye enheter og ny aktivitet inn i et 

område med beitende dyr. At søker har dette som en del av sine tanker om ny næring er 

imidlertid positivt for delingen siden det da også ligger samfunnsinteresser i delingen. 

 

Det omsøkte arealet ligger ikke på dyrket eller dyrkbar jord. Det er derfor ikke behov for 

omdisponering av arealet jamfør jordlovens § 9.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Jamfør jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknaden om fradeling av 10 daa. 

 Det stilles som vilkår at øvrige del av gnr/bnr 40/1,2 og 3 godkjennes fradelt og selges. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

 Erla Sverdrup 

 rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: L42 

Saksmappe: 2016/78 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 12.07.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

25/3 - Behandling av søknad om omdisponering av dyrket mark og 

dispensasjon fra formål i plan og bygging i 100 meterssonen. 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget 31/16 13.07.2016 
 

Vedlegg 

1 Kart 

 

Saksopplysninger 

Det søkes om omdisponering av fulldyrka og 

overflatedyrka mark og dispensasjon fra formål LNF i 

kommune planens arealdel og bygging i 100 metersonen for 

bygging av to hytter til utleie i forbindelse med 

fisketurisme. Hyttene er omsøkt på fulldyrka mark nedenfor 

våningshuset og ovenfor nylig bygd molo.  

 

Tiltaket det søkes dispensasjon fra formål LNF for er på ca 

4 daa. Ca 3 daa av dette er fulldyrket mark og en daa er 

overflatedyrket mark. Situasjonsplan ligger vedlagt dette 

brev. 

 

Eiendommen gnr/bnr 25/3, består av flere teiger og er på 

651 daa. Arealet på eiendommen fordeler seg på 21 daa 

fulldyrka jord, 1 daa overflatedyrka jord, 7 daa innmarksbeite og 303 daa produktiv skog samt 

øvrig areal. Det omsøkte arealet ligger på Mikkelbostad på Dyrøy. Adkomst til eiendommen er 

fra Mikkelbostadveien (kv 1026).  

 

Søknaden er sendt på høring 06.06.2016 til Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune og 

Sametinget. Det er ikke avgitt noe høringsuttalelse. 

Administrasjonens vurdering 

 

Avkjørsel:  
Det omsøkte tiltaket vil benytte seg av eksisterende avkjøring fra Mikkelbostadveien (kv 1026). Tiltaket 

vil gi endra bruk av avkjøringen til eiendommen. 

 

Reindrift:  

Området som omsøkes ligger på Dyrøya og er utenfor reinbeitedistriktene.  

 

Miljø:  

-�52�-



Etter de planene som nå foreligger er det planlagt bygging av 2 hytter til fiskekampen. Det er ikke tilgang 

til kommunalt vann eller avløp i området. Søker må derfor selv besørge dette. 

 

Kulturminner:  
På Hagenes ca 1200 meter sørvest for omsøkte tiltak er det 

registrert et gravfelt fra jernalder. På Hagenes er det også 

rester etter flere bygg fra 2. verdenskrig. Nord-øst for gården, 

henholdsvis 370 og 500 meter, er det registrert to 

kulturminner. Det ene er et gjerde/innhegning med uviss 

datering. Det andre er et bosetningsområde fra steinalder 

 

Oppslagene er gjort i kulturminnesøk 

(www.kulturminnesok.no ) og på gårdskart. 

Det er ikke avgitt noen uttalelse fra Kulturetaten 

 

Kulturlandskap: 

Arealet ligger i et område med spredt bebyggelse. Omsøkte tiltak vil slik bryte med landskapsbildet i 

området. 

 

Landbruk: 

Arealet er regulert til landbruk. Som et ledd i den pågående planarbeidet med kommuneplanens arealdel 

har formannskapet den 18.05.2016 vedta å legge til grunn Plan og naturutvalget sitt vedtak fra 29.01.2009 

med 10 kjerneområder for landbruk i kommunen. Omsøkte tiltak ligger i kjerneområdet Dyrøyhamn - 

Mikkelbostad. Det er husdyrproduksjon som preger bygda. Med det følger det støv, støy og lukt dyr og 

arbeid i tilknytning driften. Å legge til rette for omsøkte tiltak inn i området vil være en driftsmessig 

ulempe for landbruket. Tiltaket vil kunne styrke sysselsettingen og næringsutviklingen på bygda og slik 

være med på å sikre og styrke bosettingen i området. Dette er en samfunnsinteresse som taler for tiltaket. 

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

det ikke lar seg gjøre.  

 

Naturmangfoldloven: 

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

denne saken er omsøkte areal i hovedsak fulldyrket mark og arealet er med det fullstendig omkalfatret sett 

i forhold til før det ble dyrket. Øvrige del av arealet er overflatedyrket. I følge natur base berøres ikke 

registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder av søknaden. Det 

er registrert Naturtype gråor-heggeskog i lia sør for tiltaket. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak 

ikke forringe naturmangfoldet. 

 

Vurdering av PBL § 28-1: 

I Tromsatlas under kartbladene samfunnssikkerhet aktsomhetsområder berøres tiltaket av flate for 

snøskred – utløpsomåde. Tiltaket ligger videre i sin helhet i område for potensiell jord og flomskredfare 

(Kartgrunnlag fra NVE).  

Arealet som søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av Marin strandavsetning, 

sammenhengende dekke: 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. 

 

Dispensasjoner: 

Tiltaket det søkes dispensasjon fra formål i plan for ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til 

LNF. Ut fra samfunnsinteressene med styrket bosetting/sysselsetting i området, anser kommunen at 

fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene.  

 

Det er videre behov for dispensasjon fra bestemmelsene om tiltak i 100 metersbeltet langs sjø. Området 

ligger slik til med dyrka mark og boliger at omsøkte tiltak i liten grad privatiserer området mere enn det 

alt er. Hensynene til bestemmelsen blir slik kommunen ser det ikke vesentlig tilsidesatt og videre er 

fordelene ved tiltaket større enn ulempene sett i forhold til bestemmelsene om forbud mot bygging i 100 

metersbeltet. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Omsøkte omdisponering av dyrka areal til fisketursime godkjennes etter en samlet vurdering. Det legges 

særlig vekt på samfunnsgagnet omdisponeringa vil gi.  

Vedtaket er hjemlet i jordloven §§ 1 og 9. 

 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om dispensasjon fra formål LNF i kommuneplanens arealdel, for bruk av området til 

fisketurisme, og bygging i 100 metersonen godkjennes jamfør Plan og bygningsloven (PBL) §§ 19-2, 11-

6 og 1-8.  

 

Det stilles følgende vilkår: 

o At tiltaket jf. PBL §§ 27-1 og 27-2 er sikret vannforsyning og avløp. Dersom det er nødvendig å 

føre ledning over annen manns grunn skal rettighet til dette være sikret gjennom tinglyst 

dokument. 

o Jf. PBL § 28-1 Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 

 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

 Erla Sverdrup 

 rådmann 
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