
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Plan og Naturutvalget 
Møtested: Møterom 1 
Dato: 08.02.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
Medlemmer av PNU vil få ettersendt en sak om hovedplan vann i forkant av møtet.  
NB! Merk at tidspunktet er endret fra 6.februar til 8.februar.  
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

PS 1/18 Godkjenning av protokoll   
PS 2/18 Referatsaker   
RS 1/18 46/6 - Svar på byggemelding uten 

søknadsplikt 
 2017/1059 

RS 2/18 46/21, 161, 162 - Oversendelse av 
Matrikkelbrev 

 2017/1109 

RS 3/18 8/49 - Matrikkelbrev etter oppmåling av 
fradelt eiendom 

 2017/1129 

RS 4/18 43/35 - Svar på søknader om tillatelse til 
tiltak - oppretting av grunneiendommer 

 2017/1107 

RS 5/18 36/58 - Oversendelse av tinglyste 
dokumenter og Matrikkelbrev 

 2017/1036 

RS 6/18 9/19 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - 
garasje 

 2017/1026 

RS 7/18 41/1, 5 - Grensejustering  2017/1156 
RS 8/18 8/45 - Omadressering av fritidsbolig  2017/1220 
RS 9/18 46/161 - Tildeling av adresse for 

boligeiendom 
 2017/1230 

RS 10/18 3/107 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett 

 2017/1246 

RS 11/18 3/84 - Sammenslåing med 3/144  2018/87 
RS 12/18 12/1 - Deling av eiendom  2017/1307 
RS 13/18 17/45 -Omgjøring av vedtak - midlertidig 

brukstillatelse Jæger Adventure Camp AS 
 2017/1111 

RS 14/18 25/3 - Tildeling av adresser nybygg og 
adresseendring eksisterende bygg 

 2017/1316 

RS 15/18 8/49 - Tildeling av adresse, fritidsbolig  2017/1383 
RS 16/18 1/1 - Tildeling av adresse for nybygg  2017/1317 
RS 17/18 3/93 - Referat fra forhåndskonferanse  2017/1243 
PS 3/18 43/59 - Revidering av reguleringsplan for 

Furstrand Holtebakken hyttefelt 
 2017/1003 

PS 4/18 25/2 - Behandling av søknad om deling til 
fritid og dispensasjon fra formål i LNF etter 
Fylkesmannens opphevelse av tidligere 
vedtak. 

 2017/1106 
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PS 5/18 Behandling av søknad om dispensasjon fra 
Kystsoneplanen for etablering av 
forsøksproduksjon av tare i NFF område 

 2017/1114 

PS 6/18 9/14 - Behandling av søknad om 
bruksendring, ventilhus Sætervatn 

 2018/58 

PS 7/18 17/9 - Behandling av søknad om 
dispensasjon fra formål LNF og fradeling av 
våningshus 

 2017/1096 

PS 8/18 13/9 - Behandling av søknad om tillatelse til 
tiltak 

 2017/1038 

 
 
 
 
Terje Johansen 
utvalgsleder 
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PS 1/18 Godkjenning av protokoll

PS 2/18 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 

 

 
 Børre Ertzaas 

Mellem Gård, Betholmveien 92 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2017/1059 
Kjell Rune Marthinsen 
 
46/6 
 
31.10.2017 

 
 

46/6 - Svar på byggemelding uten søknadsplikt 

Det vises til innsendt melding om bygning som er unntatt søknadsplikt ihht plan- og 
bygningslovens (PBL) § 20-5 c). 
 
Meldingen gjelder oppføring av leskur for husdyr.  
Størrelsen på bygningen er ihht. meldingen 27 m², og bygningen plasseres 30 meter fra 
Espeneselva som danner eiendomsgrense mot naboeiendom 46/32. 
 
Bygningen vil bli ført i Matrikkelen som kode 249 Annen landbruksbygning. 
 
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 
 Oluf Torsteinsen 

Mohamnveien 38 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2017/1109 
Kjell Rune Marthinsen 
 
46/21/46/161/46/162 
 
03.11.2017 

 
 

46/21, 161, 162 - Oversendelse av Matrikkelbrev 

Det vises til fradeling av to teiger fra gnr/bnr 46/21 i Dyrøy kommune. De fradelte teigene er nå 
matrikulert som selvstendige grunneiendommer, og er tildelt gnr/bnr 46/161 og 46/162. 
 
Gnr/bnr 46/161 er tomt til bolig mens 46/162 er tilleggsareal til naboeiendom. 
 
Vedlagt følger matrikkelbrev for hver grunneiendom.  Siden det er endret hjemmelsforhold på 
hovedeiendom etter at fradelingssaken ble startet sendes dette brev også som kopi til ny 
hjemmelshaver. Kostnader vil belastes rekvirent på søknadstidspunktet. 
 
Gebyr 

Gebyr for arbeid etter Matrikkellovens §32 og Matrikkelforskriftens §16 i henhold til kommunens 
gebyrregulativ for 2017. 
 
For oppretting av gnr/bnr 46/161 (hustomta): 
Beskrivelse Antall Beløp 
1.1.1 Oppretting av grunneiendom, areal fra 501 – 2000 m²     1 Kr. 17.434,- 
Tinglysningsgebyr      1 Kr.      525,- 
Totalt gebyr å betale for oppretting av gnr/bnr 46/161  Kr. 17.959,- 

 
For oppretting av gnr/bnr 46/162 (tilleggstomt til nabo): 
Beskrivelse Antall Beløp 
1.1.1 Oppretting av grunneiendom, areal fra 0 – 500 m²     1 Kr. 8.468,- 
Tinglysningsgebyr     1 Kr.    525,- 
Totalt gebyr å betale for oppretting av gnr/bnr 46/162  Kr. 8.993,- 

 

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 
10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 
med morarenteloven fra forfallsdato.  
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 Side 2 av 2

 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg: 
1 Matrikkelbrev 46 - 161 
2 Matrikkelbrev 46 - 162 

 
Kopi til: 
Jøran Hind Torsteinsen Korgedalen 10 9311 Brøstadbotn 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

7



 

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 

 

 
 Ove Roar Ovesen 

Nedre Bakkejord 80 
9310  Sørreisa 
 
 

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

 
2017/1129 
Kjell Rune Marthinsen 
 
8/49/L31 
 
07.11.2017 

 
 

8/49 - Matrikkelbrev etter oppmåling av fradelt eiendom 

Vedlagt følger matrikkelbrev etter oppmåling av fradelt eiendom ved Skøvatn. Den fradelte 
parsellen ble oppmålt 25.09.2017, og tilstede på forretningen var hjemmelshaver for gnr/bnr 8/10 
og kjøper av fradelt eiendom Kent Angell. 
I forbindelse med oppmålingen ble det gjort ei kvalitetsheving av grenselinjen mellom 8/10 og 
8/4, og den registrerte grenselinjen følger nå bekken mellom eiendommene.  Punktene 4 til 9 er 
nymålt mot grensen til 8/4. Se forøvrig vedlagte kartutsnitt for Teig 1 (Hovedteig) 8/49.  
 
Det kan nå skrives skjøte mellom partene for overtakelse av eiendommen. Ved innsending til 
tinglysningen vedlegges erklæring om rettighet med kartvedlegg. 
 
Gebyr 

Gebyr for arbeid etter Matrikkellovens §32 og Matrikkelforskriftens §16 i henhold til kommunens 
gebyrregulativ for 2016/17. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
1.1.1 Oppretting av grunneiendom, areal fra 501 – 2000 m²     1 Kr. 17.434,- 

- Reduksjon ved lengre behandlingstid enn 16 uker     1 Kr.   5.811,- 
- Reduksjon ved ytterligere forsinkelse over 2 mnd     1 Kr.   5.811,- 

Totalt gebyr å betale  Kr.   5.812,- 
 
Reduksjon av gebyret er fastsatt i Matrikkelforskriftens § 18, 4.ledd. 
 
Etter avtale belastes gebyret Kent Angell.   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.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
1 Matrikkelbrev 8 - 49 
2 Erklæring om rettighet 8 - 49 
3 Kartutsnitt8_10_erklæring 

 
 
Ole Petter Johansen Dalveien 23 9310 Sørreisa 
Kent Angell Smørsgård 9310 Sørreisa 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Norsurvey AS
Målestokk 1:750    
29.09.2017
Kartutsnitt

10

Frode_Norsurvey
Tekst i maskinskrift
8/10

Frode_Norsurvey_1
Tekst i maskinskrift
8/4

Frode_Norsurvey_2
Mangekantet linje

Frode_Norsurvey_4
Tekst i maskinskrift
Adkomst

Frode_Norsurvey_5
Tekst i maskinskrift
8/49



 

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 

 

 
 Svein Eirik Eriksen 

Skjellveien 16 
8520  Ankenes 
 
 

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

 
2017/1107 
Kjell Rune Marthinsen 
 
43/35 
 
07.11.2017 

 
 

43/35 - Svar på søknader om tillatelse til tiltak - oppretting av 
grunneiendommer 

 
Saksopplysninger: 
Det søkes om tillatelse til tiltak for opprettelse av to grunneiendommer fra gnr/bnr 43/35, 
Steinnesberget.  Opprettelse av eiendommene søkes gjort ihht. vedtatt plan. 
 
Vurderinger: 
Søknadene omfatter tomt nr 2 og 3 ihht. reguleringsplanen for Steinnesberget hyttefelt. Siden 
opprettelse av eiendommene søkes gjort ihht. vedtatt plan anser kommunen det som ikke 
nødvendig å nabovarsle delingen.  Vedlagt søknaden ligger også rekvisisjon av 
oppmålingsforretning. 
 
Vedtak: 
Ihht plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 20-4 gis det tillatelse til oppretting av to 
matrikkelenheter, hhv. tomt nr 2 og 3 i Steinnesberget hyttefelt.   
 
Gebyr 

Gebyr for arbeid etter plan- og bygningsloven i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2017. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
C 2-1 Fradeling av parsell/tomt til byggeformål, der 
tomtegrensen er fastsatt i reguleringsplan 

    2 Kr. 1.914,- 

Totalt gebyr å betale  Kr. 1.914,- 
  

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.  
 
 
Videre saksgang: 
Vedtaket tas til behandling for matrikulering av grunneiendommene. Matrikuleringen vil skje uten 
oppmålingsforretning siden det er vinterforskrift for oppmålingsarbeider i Dyrøy kommune gjeldende 
mellom 1.november og 15.mai. 
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Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver teknisk 

 
 
 
 
Geir Fjellberg 
Enhetsleder teknisk 

 
 
 
 
Torbjørn Harald Josefsen Espenesveien 805 9311 Brøstadbotn 

 
 
 
 
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 

 

 
 Arnhild Petrine Kihl 

Blåbærstien 6 A 
1456  Nesoddtangen 
 
 

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

 
2017/1036 
Kjell Rune Marthinsen 
 
36/1 
 
08.11.2017 

 
 

36/58 - Oversendelse av tinglyste dokumenter og Matrikkelbrev 

Det vises til vedtak om fradeling av utmarksarealet på 169.750 m² fra eiendommen gnr 36 bnr 1 i 
Dyrøy kommune.  Fradelingen er nå gjennomført, og det fradelte arealet har fått gnr 36 bnr 58. 
 
Vedlagt følger tinglyst melding om at ny matrikkelenhet er opprettet, grunnboksutskrifter for 
begge eiendommer og erklæring om rettighet i fast eiendom med kartvedlegg. 
 
Skjøte kan nå skrives og sendes til tinglysning. Her må erklæring om rettighet i fast eiendom 
med kart legges ved. 
 
Gebyr 
Gebyrberegning for arbeid etter Matrikkellovens §32 og Matrikkelforskriftens §16 i henhold til 
kommunens gebyrregulativ for 2016 og 2017. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
1.1.1 Oppretting av grunneiendom, areal fra 501 – 2000 m²     1  Kr.   17.434,- 
Areal fra 2001 m². Økning pr påbegynte dekar er ihht. 
gebyrregulativet kr. 1.620,-. Dette gir 168 x 1.620,-. 

    1  Kr. 272.160,- 

Sum    Kr. 289.594,- 
-reduksjon med 1/3 ved lengre behandlingstid enn 16 uker  -Kr.   96.531,- 
-reduksjon med 1/3 ved ytterligere beh.tid over 2 mnd  -Kr.   96.531,- 
Sum gebyr ihht. regulativet   Kr.   96.532,- 
Tinglysningsgebyr     1  Kr.        525,- 
Totalt gebyr å betale ihht regulativets pkt. 1.1.1   Kr.   97.057,- 

  
 
Vurdering etter gebyrregulativets pkt. 1.9 Urimelig gebyr: 
«Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det 
arbeidet og kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt 
fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.» 
 
Når det sees til lignende fradelingssaker og gebyrberegningen disse får, ser kommunen at det 
utmålte gebyret i dette tilfellet kan anses som for høyt.  
 
Kommunen velger da å sette et passende gebyr for denne fradelingen som følger: 
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Beskrivelse Antall Beløp 
1.1.1 Oppretting av grunneiendom gnr 36 bnr 58     1 Kr. 32.000,- 
Tinglysningsgebyr     1 Kr.      525,- 
Totalt gebyr å betale  Kr. 32.525,- 

 
Faktura ettersendes til Arnhild Kihl, Blåbærstien 6A, 1456 Nesoddtangen.  
  
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 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver teknisk 

 
 
 
 
Geir Fjellberg 
Enhetsleder teknisk 

 
 
Vedlegg: 
1 Melding til tinglysning 
2 Kart 
3 Bekreftelse grunnbokutskrift 
4 36/1 erklæring om rettighet i fast eiendom 

 
Kopi til: 
Inger Johanne Kihl Flaenveien 8 D 0953 Oslo 

 
 
 
 
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 

 

 
 May Grete Johnsen 

Rya 30 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2017/1026 
Kjell Rune Marthinsen 
 
9/19 
 
28.11.2017 

 
 

9/19 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - garasje 

Kommunen gir tillatelse til søknad om tillatelse til tiltak for bygging av garasje med størrelse 
16,5 m² på gnr/bnr 9/19 med tegninger, kart og beskrivelser mottatt 02.09.2017, jf plan- og 
bygningsloven (pbl) § 20-2.  
 
Kommunen innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jfr. pbl § 11-6 (rettsvirkning av 
kommuneplanens arealdel)  jfr. pbl § 19-2 (dispensasjonsvedtaket). 
 
Nabovarsling er gjort ihht. pbl § 21-3, og det er ikke kommet merknader til saken. 
 
Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at 
forskrifter til loven følges. 
 
 
Dispensasjon 
Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike 
bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal 
derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet 
informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. Det vil normalt 
ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
 
Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, hvor området er regulert til LNF-
formål.  Eiendommen er en landbrukseiendom, og dermed skal det søkes om dispensasjon for 
alle tiltak som ikke har direkte tilknytning til landbruk. 
I dette tilfellet gjelder dispensasjonssøknaden bygging av garasje på gårdstunet, nær inntil 
eksisterende fjøs.   
Bygging av garasje vil gjøre det enklere for eier å beskytte bilen mot vær og vind, samt at det 
forenkler snørydding og tilgang til gårdstunet at bilen ikke står i veien for rydding av snø.  
 
Kommunen kan ikke se at hensynene bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
dispensasjon fra formål i plan.  
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Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-
2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon  innvilges. 
 
Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2017. 
 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 behandling av byggesak iflg. Pbl § 20-2     1 Kr.    479,- 
D2 Behandling av dispensasjon fra arealformål     1 Kr.    957,- 
Totalt gebyr å betale  Kr. 1.436,- 

  
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. 

 
 
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver teknisk enhet 

 
 
 
 
 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 

Orientering om klageadgang 
 
Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen 
er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 
 
Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket 
kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf 
forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli 
avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 
 
Klagens innhold og form 
Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, 
og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle 
andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 
 
Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 
Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få 
utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 
 
Innsyn i saksdokumentene 
Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i 
saken. 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  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 

 

 
 Tormod Jensvoll 

Wanny Woldstads Veg 31 
9013  Tromsø 
 
 

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

 
2017/1156 
Kjell Rune Marthinsen 
 
41/1/41/5/L34 
 
10.11.2017 

 
 

41/1, 5 - Grensejustering 

Det vises til deres søknad om deling av eiendommen gnr/bnr 41/1 for avtale om grensejustering 
mellom eiendommene gnr/bnr 41/1 og 41/5 i Dyrøy kommune. 
 
Oppmålingsforretning ble avholdt 27.09.2017, og grensejusteringen er nå matrikulert.  Vedlagt 
følger oppdatert matrikkelbrev for din eiendom. 
 
Gebyr for grensejusteringen sendes til mottaker av areal (hjemmelshaver for 41/5). 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg: 
1 Matrikkelbrev 41 - 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 

 

 
 Agnar Harald Angell 

Bjørgaveien 203 
9310  Sørreisa 
 
 

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

 
2017/1220 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L32/8/45 
 
27.12.2017 

 
 

8/45 - Omadressering av fritidsbolig 

Det vises til vårt brev av 23.11.17 vedrørende omadressering av deres fritidsbolig ved Skøvatn. I 
brevet var det satt en frist til 14.12.17 dersom du hadde uttalelse til saken, og vi har ikke 
registrert noen uttalelse fra deg. 
 
Det er derfor fattet følgende vedtak: 
 
Deres eiendom gnr 8 bnr 45 eller bygning(er) har nå fått endret offisiell veiadresse til; 
SANDVIKVEIEN 98.  
 
Tildelingen av adresser er i hht. Matrikkellova kap.4 § 21, forskriftenes kap.12 § 50 og 
kommunestyrets vedtak sak 38/85 ”Regler for husnummerskilt”.  Etter Matrikkellovens § 21 har 
du vært varslet og gitt mulighet til uttalelse. 
 
Adresseparsell 
Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss” beliggende i kryss FV84 Skøelvdalen og 
kommunal vei Sandvikveien. Parsellene fører stort sett til veinavnet. 
Avstandsprinsippet er lagt til grunn ved nummertildelingen med 10 meters intervall. Har din 
eiendom veiadresse 220 er avstanden fra begynnelse av adresseparsellen ca. 2200 meter. Partall 
på venstre og oddetall på høyre side av veien. 
Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram 
til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å 
finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i 
private og offentlige registre og arkiv. 
 

   Eksempel på adressenummerskilt 
 
 
DE ANMODES HERVED OM Å SETTE OPP NUMMERSKILT. 
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Adressenummerskiltet 
Størrelsen på teksthøyde er vanligvis H=105 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som 
brukes og skal være 150 mm for 1-sifret, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for tresifret.  
Iflg. reglenes kap. 4 pkt. 5 skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller i 
jernvareforretninger.  
Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i vedlagte "Regler for husnummer i Dyrøy". 
Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høgde på veggen, 
lett synlig og som regel til venstre eller høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig 
sees fra veien, se kap.II pkt.3. 
 
Henvisningsskilt 
Henvisningsskilt brukes for å vise hvilke adresser som hører til det området som 
henvisningsskiltet viser til. Adresser som går inn i sidegrener bør ha henvisningskilt. Kommunen 
bekoster disse der flere adresser finnes. 
 

 Eksempel på henvisningsskilt 
 
Offisiell adresse 
Den offisielle veiadressen er en beliggenhetsadresse for objekter innen kommunen, og denne må 
ikke forveksles med andre adressebegreper som f.eks. postadresse som er en leveringsadresse for 
post. Den offisielle adressen er ofte en del av postadressen, men postadressen har i tillegg et 
postnummer og et poststedsnavn. Eksempel på en offisiell veiadresse er "Bakkeveien 20". 
I Dyrøy kommune er det til nå innført 31 adresseparseller. Vi har som mål å innføre veiadresser 
på alle boliger, fritidsbolig og næringsbygg. 
 
Klagemulighet 
Vedtak om veinavn og bolignummer er endelig og kan ikke påklages, lovhjemmel er 
Lov om eigedomsregistrering, (Matrikkellova) § 46 f og forskriftenes § 22. 
Derimot kan det klages på avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse til 
og feil i nummertildelingen. 
Det er bygningens eier som kan klage. Dersom du er leietaker må du således få eier til å fremme 
klagen. Klagefristen er tre uker fra den dagen eier mottok melding om adresse. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen og det er anledning å søke om forlengelse av 
fristen. Klagen bør angi det vedtaket det klages på og helst angi hvilken endring som ønskes. Du 
kan også ta med begrunnelse som kan få følger for bedømmelsen av klagen. Klagen skal stiles til 
Fylkesmannen i Troms, men skal sendes om eller leveres til kommunen. Mer utfyllende regler 
om klage vil du få ved henvendelse til teknisk sektor. 
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Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Regler for husnummerskilt 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 
 Ninni Elise Estensen 

Espenesveien 617 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2017/1230 
Kjell Rune Marthinsen 
 
46/161 
 
27.11.2017 

 
 

46/161 - Tildeling av adresse for boligeiendom 

Vedtak: 
Deres fradelte eiendom gårdsnummer gnr 46 bruksnummer bnr 161 har nå fått fastsatt 
offisiell veiadresse; ESPENESVEIEN 533.  
 
Tildelingen av adresser er i hht. Matrikkellova kap.4 § 21, forskriftenes kap.12 § 50 og 
kommunestyrets vedtak sak 38/85 ”Regler for husnummerskilt”.  Du har uttalerett etter 
matrikkellovens § 21. 
 
Adresseparsell 
Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss” beliggende i kryss FV211 Brøstadveien / 
Espenesveien og FV212 Finnlandsveien i Brøstadbotn. Parsellene fører stort sett til veinavnet. 
Avstandsprinsippet er lagt til grunn ved nummertildelingen med 10 meters intervall. Har din 
eiendom veiadresse 220 er avstanden fra begynnelse av adresseparsellen ca. 2200 meter. Partall 
på venstre og oddetall på høyre side av veien. 
Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram 
til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å 
finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i 
private og offentlige registre og arkiv. 
 

   Eksempel på adressenummerskilt 
 
 
DE ANMODES HERVED OM Å SETTE OPP NUMMERSKILT. 
 
Adressenummerskiltet 
Størrelsen på teksthøyde er vanligvis H=105 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som 
brukes og skal være 150 mm for 1-sifret, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for tresifret.  
Iflg. reglenes kap. 4 pkt. 5 skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller  
Jernvareforretninger.   
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Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i vedlagte "Regler for husnummer i Dyrøy". 
Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høgde på veggen, 
lett synlig og som regel til venstre eller høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig 
sees fra veien, se kap.II pkt.3. 
 
Henvisningsskilt 
Henvisningsskilt brukes for å vise hvilke adresser som hører til det området som 
henvisningsskiltet viser til. Adresser som går inn i sidegrener bør ha henvisningskilt. Kommunen 
bekoster disse der flere adresser finnes. 
 

 Eksempel på henvisningsskilt 
 
 
Offisiell adresse 
Den offisielle veiadressen er en beliggenhetsadresse for objekter innen kommunen, og denne må 
ikke forveksles med andre adressebegreper som f.eks. postadresse som er en leveringsadresse for 
post. Den offisielle adressen er ofte en del av postadressen, men postadressen har i tillegg et 
postnummer og et poststedsnavn. Eksempel på en offisiell veiadresse er "Bakkeveien 20". 
I Dyrøy kommune er det til nå innført 31 adresseparseller. Vi har som mål å innføre veiadresser 
på alle boliger, fritidsbolig og næringsbygg. 
 
Klagemulighet 
Vedtak om veinavn og bolignummer er endelig og kan ikke påklages, lovhjemmel er 
Lov om eigedomsregistrering, (Matrikkellova) § 46 f og forskriftenes § 22. 
Derimot kan det klages på avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse til 
og feil i nummertildelingen. 
Det er bygningens eier som kan klage. Dersom du er leietaker må du således få eier til å fremme 
klagen. Klagefristen er tre uker fra den dagen eier mottok melding om adresse. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen og det er anledning å søke om forlengelse av 
fristen. Klagen bør angi det vedtaket det klages på og helst angi hvilken endring som ønskes. Du 
kan også ta med begrunnelse som kan få følger for bedømmelsen av klagen. Klagen skal stiles til 
Fylkesmannen i Troms, men skal sendes om eller leveres til kommunen. Mer utfyllende regler 
om klage vil du få ved henvendelse til teknisk sektor. 
 
 
Vedlegg: REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
Vedlegg: 
1 Regler for husnummerskilt 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 
 MOAN AUTO OG KJØLESERVICE A/S 

 
9311  BRØSTADBOTN 
 
Att. Maren-Ann Hansen 

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

 
2017/1246 
Kjell Rune Marthinsen 
 
3/107 
 
29.11.2017 

 
 

3/107 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

Delegasjonssak: Tiltakshaver Moan Auto og Kjøleservice AS 
 
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om tillatelse til tiltak for plassering av tank for LPG-gass og 
ledningstrasè med tegninger, kart og beskrivelser mottatt 29.11.2017, jf plan- og bygningsloven 
(pbl) § 20-1.  
 
Anleggets plassering og beskaffenhet, sammen med tidligere utført tiltak på eiendommen, gjør at 
kommunen vurderer tiltaket slik at det i ingen eller mindre grad berører nabo eller gjenboers 
interesser, og at tiltaket dermed kan unnlates for nabovarsling etter pbl § 21-3. 
 
Gravemelding skal være innsendt før utførende entreprenør iverksetter graving av ledningstrasè.  
 
Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan- og bygningsloven og at 
forskrifter til loven følges.  Innhenting av tillatelse for behandling etter andre lovverk er også 
tiltakshavers ansvar. 
 
 
Innsendt søknad med dokumentasjon omfatter plassering av tank for LPG-gass og ledningstrasè 
fram til Dyrøy Energi AS sitt bygg.  Vist tilbygg på dette bygget er ikke omfattet av denne 
søknaden, og skal omsøkes av tiltakshaver Dyrøy Energi AS. 
 
 
Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2017. 
 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av sak etter PBL § 20-1 a)     1 Kr.    479,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr.    479,- 
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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.   
 

 Sluttdokumentasjonen skal inneholde innmåling av lagt ledningstrasè med data i x-, y- og 
z-koordinater for trekkrør/gassrør. 

 
Ved innmelding av ferdigattest skal det legges ved bekreftelse / ferdigkontroll fra akkredidert 
kontrollør på anleggets utførelse. 
 
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. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Fjellberg 
Rådgiver teknisk 

 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver teknisk enhet 
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Ekstern kopi til: 
ALLIANSEN DEGERDAL KØIEN RØR AS Postboks 175 2011 STRØMMEN 
DYRØY ENERGI AS Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Harald Killi Hansen Furusvingen 16 9321 Moen 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 

 
Orientering om klageadgang 
 
Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen 
er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 
 
Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket 
kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf 
forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli 
avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 
 
Klagens innhold og form 
Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, 
og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle 
andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 
 
Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 
Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få 
utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 
 
Innsyn i saksdokumentene 
Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i 
saken. 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
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 Karl Johan Olsen 

Finnlandsveien 81 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2018/87 
Kjell Rune Marthinsen 
 
3/84/3/144 
 
17.01.2018 

 
 

3/84 - Sammenslåing med 3/144 

Sammenslåing av overnevnte gnr/bnr er nå utført i Matrikkelen. Melding om dette er sendt 
elektronisk, og sammenslåingen er da effektuert i løpet av kort tid. 
 
Gnr/bnr 3/84 vil være bestående enhet. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

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

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
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 Magna Ramstad Johansen 

Dálveloudda 1 D 
9840  Varangerbotn 
 
 

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

 
2017/1307 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L31/12/1/12/30/12/31/12/32 
 
08.12.2017 

 
 

12/1 - Deling av eiendom 

Vedlagt følger matrikkelbrev for oppretting av grunneiendommer ihht delingsvedtak 2017/324. 
Her er også nausttomter tatt med. 
 
Fradeling av nausttomt gnr/bnr 12/30 er gjort. Sammenføyning med gnr/bnr 12/28 kan ihht. 
matrikkelforskriften § 43, 8.ledd gjøres når det ikke ligger prioritetskollisjon mellom panthavere. 
Dette gjør at det må ryddes i panteforhold og rettigheter på eiendommene først.   
 
Gebyr 

Gebyr for arbeid etter Matrikkellovens §32 og Matrikkelforskriftens §16 i henhold til kommunens 
gebyrregulativ for 2016-2017. 
 
For oppretting av gnr/bnr 12/30, areal 274 m²: 
Beskrivelse Antall Beløp 
1.1.1 Oppretting av grunneiendom, areal fra 0-500 m²     1 Kr. 8.468,- 
Tinglysningsgebyr     1 Kr.    525,- 
Totalt gebyr å betale  Kr. 8.993,- 

 
 
For oppretting av gnr/bnr 12/31, areal 2256 m² + 270 m² = 2526 m²: 
Beskrivelse Antall Beløp 
1.1.1 Oppretting av grunneiendom, areal fra 501-2000 m²     1 Kr. 17.434,- 
Areal fra 2001 m², tillegg pr påbegynte dekar kr. 1.620,-     1 Kr.   1.620,- 
Tinglysningsgebyr     1 Kr.      525,- 
Totalt gebyr å betale  Kr. 19.579,- 

 
 
For oppretting av gnr/bnr 12/32, areal 3313 m² + 256 m² = 3569 m²: 
Beskrivelse Antall Beløp 
1.1.1 Oppretting av grunneiendom, areal fra 501-2000 m²     1 Kr. 17.434,- 
Areal fra 2001 m², tillegg pr påbegynte dekar kr. 1.620,-     2 Kr.   3.240,- 
Tinglysningsgebyr     1 Kr.      525,- 
Totalt gebyr å betale  Kr. 21.199,- 

 
Magna Ramstad Johansen står oppført som fakturamottaker for alle tre delingene. Gi umiddelbar beskjed 
dersom noen andre skal være mottaker. 
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Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 
10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 
med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Matrikkelbrev 12 - 31 
2 Matrikkelbrev 12 - 32 
3 Grunnboksinfo 12 - 30 
4 Grunnboksinfo 12 - 31 
5 Grunnboksinfo 12 - 32 
6 Matrikkelbrev 12 - 30 

 
 
Ekstern kopi til: 
Frode Ramstad Johansen Oscar Pettersensvei 9 1678 Kråkerøy 
    

 
 
 
 
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 

 

 
 JÆGER ADVENTURE CAMP AS 

Kastnesveien 758 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

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

 
2017/1111 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L42 
 
09.01.2018 

 
 

17/45 - Omgjøring av vedtak - midlertidig brukstillatelse Jæger Adventure 
Camp AS 

Det vises til møte her 3/1-18 hvor det ble redegjort for status omkring konsekvensen av 
Fylkesmannens oppheving av kommunens vedtak, jfr. brev derfra datert 28.06.2017 og 
02.11.2017. Disse vedtakene har dere fått tilsendt tidligere. 
 
Når Fylkesmannen opphever alle kommunale vedtak mht dispensasjon, rammetillatelse og 
igangsettingstillatelser innebærer det at gitt tillatelse til tiltak oppheves.  Som følge av dette 
fattes følgende: 
 
Vedtak: 
Dyrøy kommune trekker tilbake midlertidig brukstillatelse av 06.06.2017, som er gitt for 2 stk 
sjøboder byggtype 3 og omkringliggende parkeringsplass med avkjørsel fra Faksfjordveien.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages siden det følger av Fylkesmannens oppheving av 
kommunens tidligere vedtak. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ekstern kopi til: 
PLAN-EVO AS Sjøvegan Strandveien 7 9350 SJØVEGAN 
    

 
 
 
 
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 

 

 
 Ragnar Lerkendal 

Mikkelbostadveien 260 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2017/1316 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L32/25/3 
 
11.12.2017 

 
 

25/3 - Tildeling av adresser nybygg og adresseendring eksisterende bygg 

Vedtak: 
Deres bygninger på gnr 25 bnr 3 har nå fått fastsatt offisielle veiadresser og endret som følger: 
 
o Bygningsnr. 300433631 (fritidsbolig godkjent som tiltak i saknr 2013/624) er adressert som 

Mikkelbostadveien 254. 
o Bygningsnr. 300659658 (fritidsbolig godkjent som tiltak i saknr 2016/78) er adressert som 

Mikkelbostadveien 258. 
o Mikkelbostadveien 260 (bygn.nr 11536123-1) er endret til Mikkelbostadveien 260 A og B. 
  
Se vedlagte kartutsnitt som viser hvor enhetene er registrert. Det er ikke konstruert omriss av 
fritidsboligene siden disse ennå ikke er inntegnet i sentral bygningsdatabase. 
 
Tildeling og endring av adresser er i hht. Matrikkellova kap.4 § 21, forskriftenes kap.12 § 50 og 
kommunestyrets vedtak sak 38/85 ”Regler for husnummerskilt”.  Du har uttalerett etter 
matrikkellovens § 21. 
 
Adresseparsell 
Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss” beliggende i kryss FV211/FV212 Espenesveien 
og Brøstadveien. Mikkelbostadveiens begynnelse er i kryss Dyrøyhamn. Parsellene fører stort 
sett til veinavnet. 
Avstandsprinsippet er lagt til grunn ved nummertildelingen med 10 meters intervall. Har din 
eiendom veiadresse 220 er avstanden fra begynnelse av adresseparsellen ca. 2200 meter. Partall 
på venstre og oddetall på høyre side av veien. 
Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram 
til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å 
finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i 
private og offentlige registre og arkiv. 
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   Eksempel på adressenummerskilt 
 
 
DE ANMODES HERVED OM Å SETTE OPP NUMMERSKILT. 
 
Adressenummerskiltet 
Størrelsen på teksthøyde er vanligvis H=105 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som 
brukes og skal være 150 mm for 1-sifret, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for tresifret.  
Iflg. reglenes kap. 4 pkt. 5 skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller  
jernvareforretninger.  
Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i vedlagte "Regler for husnummer i Dyrøy". 
Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høgde på veggen, 
lett synlig og som regel til venstre eller høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig 
sees fra veien, se kap.II pkt.3. 
 
Henvisningsskilt 
Henvisningsskilt brukes for å vise hvilke adresser som hører til det området som 
henvisningsskiltet viser til. Adresser som går inn i sidegrener bør ha henvisningskilt. Kommunen 
bekoster disse der flere adresser finnes. 
 

 Eksempel på henvisningsskilt 
 
 
Offisiell adresse 
Den offisielle veiadressen er en beliggenhetsadresse for objekter innen kommunen, og denne må 
ikke forveksles med andre adressebegreper som f.eks. postadresse som er en leveringsadresse for 
post. Den offisielle adressen er ofte en del av postadressen, men postadressen har i tillegg et 
postnummer og et poststedsnavn. Eksempel på en offisiell veiadresse er "Bakkeveien 20". 
I Dyrøy kommune er det til nå innført 31 adresseparseller. Vi har som mål å innføre veiadresser 
på alle boliger, fritidsbolig og næringsbygg. 
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Klagemulighet 
Vedtak om veinavn og bolignummer er endelig og kan ikke påklages, lovhjemmel er 
Lov om eigedomsregistrering, (Matrikkellova) § 46 f og forskriftenes § 22. 
Derimot kan det klages på avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse til 
og feil i nummertildelingen. 
Det er bygningens eier som kan klage. Dersom du er leietaker må du således få eier til å fremme 
klagen. Klagefristen er tre uker fra den dagen eier mottok melding om adresse. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen og det er anledning å søke om forlengelse av 
fristen. Klagen bør angi det vedtaket det klages på og helst angi hvilken endring som ønskes. Du 
kan også ta med begrunnelse som kan få følger for bedømmelsen av klagen. Klagen skal stiles til 
Fylkesmannen i Troms, men skal sendes om eller leveres til kommunen. Mer utfyllende regler 
om klage vil du få ved henvendelse til teknisk sektor. 
 
                    
Med hilsen 
Dyrøy kommune 
 
 
 
Kjell-Rune Marthinsen 
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. 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Kartutsnitt 25 - 3 
2 REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE 2017 

 
 
Ekstern kopi til: 
Ragna Kristine Lerkendal Mikkelbostadveien 260 9311 Brøstadbotn 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE 
 

Med hjemmel i Matrikkellovas §21 og Matrikkelforskriftens kap. 12 innføres: 

I. Plikt til å sette opp skilt. 

Enhver eier, som av kommunen har fått tildelt adressenummer til bygningen eller bygningsdel, plikter å 

sette opp og holde vedlike husnummerskilt på eiendommen i samsvar med bestemmelsene i disse reglene. 

II. Skiltenes plassering m.v. 
1. Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til og alltid 

være anbrakt slik at de er lett synlige fra veien. Skiltene skal holdes hele og rene og med tydelige tall og 

eventuelt bokstaver. 

2. Husnummerskiltene skal være anbrakt såvidt mulig i ca. 2,5 m høyde og til høyre for alle inngangsdører 

og innkjørsler fra veien. 

3. Hvor skilt vanskelig sees fra veien, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning 

eller stolpe, som regel til høyre for inngang/innkjørsel. 

4. Vender husnummerskiltet mot annen vei enn den adressen er knyttet til, skal dette angis ved særskilt 

henvisningsskilt. Dette settes under husnummerskiltet. 

5. Selv om en eiendom ikke har inngang eller innkjørsel fra den vei som nummeret knytter seg til, skal det 

settes opp vanlig nummerskilt til veien. Under nummerskiltet skal plasseres henvisningsskilt som angir 

fra hvilken vei eiendommen har adkomst. 

6. Hvor kommunen finner det påkrevet, kan det forlanges suppleringsskilt ved hovedvei foruten ved en 

enkelt hus eller de enkelte innganger. 

7. Grunneier/huseier har plikt til å sørge for at husnummerskiltenes synlighet ikke hindres av trær, busker, 

andre skilt m.v. 

 

III. Husnummerskilt skal utføres i samsvar med modeller som er godkjent av 

bygningssjefen. 

IV.Forskjellige bestemmelser. 
 

1. Bygningssjefen kan i det enkelte tilfelle gi tillatelse til at det settes opp andre skilt enn etter de fastsatte 

modeller samt lykter ol som skal tjene i stedet for skilt. 

2. For nybygg som har fått tildelt adresse skal skilt være satt opp før ferdigattest utstedes. 

3. Bygningssjefen eller den han gir fullmakt skal føre tilsyn med at disse regler overholdes. 

4. Bygningssjefen eller den han gir fullmakt gir de pålegg som finnes påkrevet for overholdelse av 

reglene. Imøtekommes ikke reglene innen en gitt og rimelig frist, kan bygningssjefen la arbeidene 

utføres for vedkommende eiers regning. 

5. Husnummerskiltet betales av bygningseieren. 

 

V. Ikrafttreden. 
1. Disse regler trer i kraft 01.01.86.  Revidert etter endret lovgivning senest 01.07.2017. 

2. Forskriftsmessig husnummerskilt og henvisningsskilt skal være satt opp innen 6 måneder etter at disse 

regler trer i kraft. Innen utløpet av samme tidsrom skal alle ikke forskriftsmessige, defekte eller 

misvisende skilt være ombyttet eller fjernet.
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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 

 

 
 Kent Angell 

Bjørgaveien 208 
9310  Sørreisa 
 
 

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

 
2017/1383 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L32/8/49 
 
27.12.2017 

 
 

8/49 - Tildeling av adresse, fritidsbolig 

Vedtak: 
Deres fritidsbolig på gnr 8 bnr 49 har nå fått fastsatt offisiell veiadresse;  
SANDVIKVEIEN 96.  
 
Du henstilles med dette også om å få registrert eiendommen gnr/bnr 8/49 på deg. Dette gjøres 
ved at du og selger av tomta skriver skjøte som sendes til Kartverket, Tinglysningen. 
 
Tildelingen av adresser er i hht. Matrikkellova kap.4 § 21, forskriftenes kap.12 § 50 og 
kommunestyrets vedtak sak 38/85 ”Regler for husnummerskilt”.  Du har uttalerett etter 
matrikkellovens § 21. 
 
Adresseparsell 
Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss” beliggende i kryss FV852 Lundeveien og FV84 
Bjørkebakkveien på Elvevoll. Parsellene fører stort sett til veinavnet. 
Avstandsprinsippet er lagt til grunn ved nummertildelingen med 10 meters intervall. Har din 
eiendom veiadresse 220 er avstanden fra begynnelse av adresseparsellen ca. 2200 meter. Partall 
på venstre og oddetall på høyre side av veien. 
Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram 
til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å 
finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i 
private og offentlige registre og arkiv. 
 

   Eksempel på adressenummerskilt 
 
 
DE ANMODES HERVED OM Å SETTE OPP NUMMERSKILT. 
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Adressenummerskiltet 
Størrelsen på teksthøyde er vanligvis H=105 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som 
brukes og skal være 150 mm for 1-sifret, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for tresifret.  
Iflg. reglenes kap. 4 pkt. 5 skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller  
isenkramforretninger(jernvare-).  
Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i vedlagte "Regler for husnummer i Dyrøy". 
Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høgde på veggen, 
lett synlig og som regel til venstre eller høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig 
sees fra veien, se kap.II pkt.3. 
 
Henvisningsskilt 
Henvisningsskilt brukes for å vise hvilke adresser som hører til det området som 
henvisningsskiltet viser til. Adresser som går inn i sidegrener bør ha henvisningskilt. Kommunen 
bekoster disse der flere adresser finnes. 
 

 Eksempel på henvisningsskilt 
 
Offisiell adresse 
Den offisielle veiadressen er en beliggenhetsadresse for objekter innen kommunen, og denne må 
ikke forveksles med andre adressebegreper som f.eks. postadresse som er en leveringsadresse for 
post. Den offisielle adressen er ofte en del av postadressen, men postadressen har i tillegg et 
postnummer og et poststedsnavn. Eksempel på en offisiell veiadresse er "Bakkeveien 20". 
I Dyrøy kommune er det til nå innført 31 adresseparseller. Vi har som mål å innføre veiadresser 
på alle boliger, fritidsbolig og næringsbygg. 
 
Klagemulighet 
Vedtak om veinavn og bolignummer er endelig og kan ikke påklages, lovhjemmel er 
Lov om eigedomsregistrering, (Matrikkellova) § 46 f og forskriftenes § 22. 
Derimot kan det klages på avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse til 
og feil i nummertildelingen. 
Det er bygningens eier som kan klage. Dersom du er leietaker må du således få eier til å fremme 
klagen. Klagefristen er tre uker fra den dagen eier mottok melding om adresse. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen og det er anledning å søke om forlengelse av 
fristen. Klagen bør angi det vedtaket det klages på og helst angi hvilken endring som ønskes. Du 
kan også ta med begrunnelse som kan få følger for bedømmelsen av klagen. Klagen skal stiles til 
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Fylkesmannen i Troms, men skal sendes om eller leveres til kommunen. Mer utfyllende regler 
om klage vil du få ved henvendelse til teknisk sektor. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Regler for husnummerskilt 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 
 FINNLANDSNES EIENDOM AS 

Heimveien 122 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

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

 
2017/1317 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L32/1/1 
 
11.12.2017 

 
 

1/1 - Tildeling av adresse for nybygg 

Vedtak: 
o Deres bygning med bygningsnr 300632782 har nå fått fastsatt offisiell veiadresse; 

Finnlandsveien 311, 313, 315 og 317.  
 
Se vedlagte kartutsnitt hvor adressene er markert. 
 
Tildelingen av adresser er i hht. Matrikkellova kap.4 § 21, forskriftenes kap.12 § 50 og 
kommunestyrets vedtak sak 38/85 ”Regler for husnummerskilt”.  Du/dere har uttalerett etter 
matrikkellovens § 21. 
 
Adresseparsell 
Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss” beliggende i kryss FV211/FV212 
Espenesveien/Brøstadveien/Finnlandsveien. Parsellene fører stort sett til veinavnet. 
Avstandsprinsippet er lagt til grunn ved nummertildelingen med 10 meters intervall. Har din 
eiendom veiadresse 220 er avstanden fra begynnelse av adresseparsellen ca. 2200 meter. Partall 
på venstre og oddetall på høyre side av veien. 
Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram 
til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å 
finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i 
private og offentlige registre og arkiv. 
 

   Eksempel på adressenummerskilt 
 
 
DE ANMODES HERVED OM Å SETTE OPP NUMMERSKILT. 
 
Adressenummerskiltet 
Størrelsen på teksthøyde er vanligvis H=105 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som 
brukes og skal være 150 mm for 1-sifret, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for tresifret.  
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Iflg. reglenes kap. 4 pkt. 5 skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller i jern-
/byggevareforretninger.  
Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i vedlagte "Regler for husnummer i Dyrøy". 
Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høgde på veggen, 
lett synlig og som regel til venstre eller høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig 
sees fra veien, se kap.II pkt.3. 
 
Henvisningsskilt 
Henvisningsskilt brukes for å vise hvilke adresser som hører til det området som 
henvisningsskiltet viser til. Adresser som går inn i sidegrener bør ha henvisningskilt. Kommunen 
bekoster disse der flere adresser finnes. 
 

 Eksempel på henvisningsskilt 
 
Offisiell adresse 
Den offisielle veiadressen er en beliggenhetsadresse for objekter innen kommunen, og denne må 
ikke forveksles med andre adressebegreper som f.eks. postadresse som er en leveringsadresse for 
post. Den offisielle adressen er ofte en del av postadressen, men postadressen har i tillegg et 
postnummer og et poststedsnavn. Eksempel på en offisiell veiadresse er "Bakkeveien 20". 
I Dyrøy kommune er det til nå innført 31 adresseparseller. Vi har som mål å innføre veiadresser 
på alle boliger, fritidsbolig og næringsbygg. 
 
Klagemulighet 
Vedtak om veinavn og bolignummer er endelig og kan ikke påklages, lovhjemmel er 
Lov om eigedomsregistrering, (Matrikkellova) § 46 f og forskriftenes § 22. 
Derimot kan det klages på avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse til 
og feil i nummertildelingen. 
Det er bygningens eier som kan klage. Dersom du er leietaker må du således få eier til å fremme 
klagen. Klagefristen er tre uker fra den dagen eier mottok melding om adresse. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen og det er anledning å søke om forlengelse av 
fristen. Klagen bør angi det vedtaket det klages på og helst angi hvilken endring som ønskes. Du 
kan også ta med begrunnelse som kan få følger for bedømmelsen av klagen. Klagen skal stiles til 
Fylkesmannen i Troms, men skal sendes om eller leveres til kommunen. Mer utfyllende regler 
om klage vil du få ved henvendelse til teknisk sektor. 
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 Side 3 av 3

Med hilsen 
Dyrøy kommune 
 
 
 
Kjell-Rune Marthinsen 
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. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE 2017 
2 Kartutsnitt 1 - 1 

 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE 
 

Med hjemmel i Matrikkellovas §21 og Matrikkelforskriftens kap. 12 innføres: 

I. Plikt til å sette opp skilt. 

Enhver eier, som av kommunen har fått tildelt adressenummer til bygningen eller bygningsdel, plikter å 

sette opp og holde vedlike husnummerskilt på eiendommen i samsvar med bestemmelsene i disse reglene. 

II. Skiltenes plassering m.v. 
1. Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til og alltid 

være anbrakt slik at de er lett synlige fra veien. Skiltene skal holdes hele og rene og med tydelige tall og 

eventuelt bokstaver. 

2. Husnummerskiltene skal være anbrakt såvidt mulig i ca. 2,5 m høyde og til høyre for alle inngangsdører 

og innkjørsler fra veien. 

3. Hvor skilt vanskelig sees fra veien, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning 

eller stolpe, som regel til høyre for inngang/innkjørsel. 

4. Vender husnummerskiltet mot annen vei enn den adressen er knyttet til, skal dette angis ved særskilt 

henvisningsskilt. Dette settes under husnummerskiltet. 

5. Selv om en eiendom ikke har inngang eller innkjørsel fra den vei som nummeret knytter seg til, skal det 

settes opp vanlig nummerskilt til veien. Under nummerskiltet skal plasseres henvisningsskilt som angir 

fra hvilken vei eiendommen har adkomst. 

6. Hvor kommunen finner det påkrevet, kan det forlanges suppleringsskilt ved hovedvei foruten ved en 

enkelt hus eller de enkelte innganger. 

7. Grunneier/huseier har plikt til å sørge for at husnummerskiltenes synlighet ikke hindres av trær, busker, 

andre skilt m.v. 

 

III. Husnummerskilt skal utføres i samsvar med modeller som er godkjent av 

bygningssjefen. 

IV.Forskjellige bestemmelser. 
 

1. Bygningssjefen kan i det enkelte tilfelle gi tillatelse til at det settes opp andre skilt enn etter de fastsatte 

modeller samt lykter ol som skal tjene i stedet for skilt. 

2. For nybygg som har fått tildelt adresse skal skilt være satt opp før ferdigattest utstedes. 

3. Bygningssjefen eller den han gir fullmakt skal føre tilsyn med at disse regler overholdes. 

4. Bygningssjefen eller den han gir fullmakt gir de pålegg som finnes påkrevet for overholdelse av 

reglene. Imøtekommes ikke reglene innen en gitt og rimelig frist, kan bygningssjefen la arbeidene 

utføres for vedkommende eiers regning. 

5. Husnummerskiltet betales av bygningseieren. 

 

V. Ikrafttreden. 
1. Disse regler trer i kraft 01.01.86.  Revidert etter endret lovgivning senest 01.07.2017. 

2. Forskriftsmessig husnummerskilt og henvisningsskilt skal være satt opp innen 6 måneder etter at disse 

regler trer i kraft. Innen utløpet av samme tidsrom skal alle ikke forskriftsmessige, defekte eller 

misvisende skilt være ombyttet eller fjernet.
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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 

 

 
 PLAN-EVO AS Sjøvegan 

Strandveien 7 
9350  SJØVEGAN 
 
 

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

 
2017/1243 
Kjell Rune Marthinsen 
 
3/93/L73/L41/L61/L81/L82 
 
06.12.2017 

 
 

3/93 - Referat fra forhåndskonferanse 

Vedlagt følger referat fra forhåndskonferansen angående utbyggingsplanene for Dyrøy 
Utleiebygg.  Her følger også kartutsnitt som viser trasèer for vann, avløp og fjernvarme. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Fjellberg 
Enhetsleder teknisk 

 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver teknisk enhet 

 
 
Vedlegg 
1 Forhåndskonferanse Dyrøy Utleiebygg 
2 VA utsnitt ved utleiebygget 

 
 
Ekstern kopi til: 
DYRØY BOLIGSTIFTELSE Dyrøy Kommune 9311 BRØSTADBOTN 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE 
Referatet er basert på det underlag av materiale som er fremlagt i forhåndskonferansen 

Dato for forhåndskonferansen: 30.11.2017 kl.10:00 

 

Møtedeltakere: 

Tom Erik Forså, Dyrøy Boligstiftelse (tiltakshaver) 

Bård Hammarstrøm, Plan-Evo AS (ansvarlig søker) 

Geir Fjellberg, enhetsleder teknisk, Dyrøy kommune 

Kjell-Rune Marthinsen, rådgiver teknisk enhet, Dyrøy kommune 

 

Beskrivelse av tiltaket: 

Dyrøy Boligstiftelse presenterte sine planer for ombygging og påbygging av Dyrøy Utleiebygg i 

Brøstadbotn sentrum.   

Planen omfatter utbygging, ombygging og tilpasning av næringslokaler i 1.etasje og påbygg med 

tilsammen 17 boenheter i 2.etasje samt delvis 3.etasje. Alt dette i hovedsak inne på tomteområdet 

som Dyrøy Utleiebygg har festekontrakt på.   

I tillegg ønskes det bygd carporter og etablert parkeringsplasser for leilighetene mellom 

utleiebygget og kommunens lagerhall (Proconhallen). Dette arealet er eid av Dyrøy kommune. 

 

Gjeldende plangrunnlaget for eiendommen: 

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for Finnlandsmoen. Tomta er regulert som 

Forretningsområde (FO).   

 

Pågående planarbeid for eiendommen: 

Ingen. 

 

Dele- og byggeforbud: 

Ingen. 

 

Behov for planendring: 

 

 

Dispensasjoner: 

For at en byggesak skal betraktes som å være ihht. plan, og dermed unngå 

dispensasjonsbehandling, må ingen planbestemmelser komme i konflikt med det planlagte 

tiltaket. 

 

I reguleringsbestemmelsenes § 3 a) 3.ledd står det at «I andre etasje tillates innredet for 

boligformål dersom virksomhet i første etasje ikke er til hinder for dette.».  

I første etasje er det i dag flere bedrifter, deriblant en kafè. Hvorvidt det ene eller andre formålet 

er til hinder for hverandre kan være vanskelig å konkludere utfra næringsaktivitetens behov. 

Aktivitet i næringslokalene på kveldstid, f.eks. med pubdrift i kafèen, kan skape 

interessekonflikter mht. støy som virker forstyrrende for beboere i andre etasje. Dyrøy kommune 

krever derfor nabovarsling også til dagens leietakere. 

 

U-graden for tomta er satt til 0,35. Denne beregnes utfra bebygd areal. Planlagt utvidelse av 

bygget vil gi en U-grad på 0,44. Det må derfor søkes dispensasjon fra bestemmelsene om 

utnyttelsesgrad. 
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Flere av tiltakets virkninger og omfang strekker seg ut over det som er beskrevet i reguleringsplan 

og –bestemmelser.  Byggesaken må derfor dispensasjonsbehandles, dette for å sikre at alle 

forhold omkring saken blir tilstrekkelig belyst. 

 

 

Estetisk utforming og hensyn til omgivelsene: 

Byggets utforming, slik det er presentert i møtet, gir et uttrykk som er på linje med dagens bygg. 

Dominerende takform beholdes, og hele bygget vil bli èn etasje høyere enn dagens utleiebygg. 

Målt utfra framlagte snittegninger vil høyeste mønehøyde bli omlag 10 meter målt fra OK gulv i 

1.etasje. 

 

 

Veiopparbeidelse, byggeavstand til vei, avkjørsel: 

Framlagte plan for utleiebygget gir noe utvidelse av byggets grunnflate på vest- og nordsiden av 

bygget. Det vil etter planen også bygges fellesarealer i form av innvendig vrimleplass, toaletter og 

adkomst til forretningslokaler på deler av dagens åpne tun. Framlagt situasjonsplan viser at det 

også skal etableres utvendige sittegrupper og grøntarealer på deler av dagens parkeringsarealer.  

Parkeringsarealer for forretninger tenkes etablert på resterende av dagens tunarealer, avkjørsel til 

disse gjøres fra dagens veisløyfe som går rundt bygget.   

 

Parkeringsløsningene, både for næringslokalene og boligene, må være tilfredsstillende. Framlagte 

situasjonskart viser et antall P-plasser som ikke er tilstrekkelig på det tilgjengelige tomtearealet.  

Antall parkeringsplasser for nærings- og undervisningslokaler er ihht bestemmelsenes krav om 1 

plass pr 50 m² gulvareal. Når gulvarealet er omkring 2000 m² gir det et behov på omkring 40 

plasser tilknyttet næringsarealene.   

Det er regulert adkomst/parkering i en sløyfe rundt bygget. Deler at dette tenkes brukt til 

parkeringsarealer/carporter til leiligheter og trafikkområde for varelevering til forretningene i 

bygget. 

Parkering og carporter for leilighetene er planlagt på baksiden av bygget, her må disponering av 

arealer avklares med grunneier Dyrøy kommune. 

 

Uttalelse fra annen myndighet: 

Saken har ikke vært sendt på høring. 

 

Søknadsform for tiltaket med tilhørende dokumentasjonskrav: 

 Søknad om tillatelse til tiltak/søknad om rammetillatelse. 

 

Minimum vedlegg:  

o Målsatte tegninger med arealopplysninger (BYA, BRA). 

o Opplysninger om tiltakets ytre rammer. 

o Situasjonsplan. 

o Nabovarsling, også til dagens leietakere i bygget. 

o Grunngitt dispensasjonssøknad med beskrivelse av tiltakets omfang og virkning ift. 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Saksbehandlingstid:  

Etter at søknad med nødvendig grunnlagsdokumenter er mottatt sendes saken på høring til 

sektormyndighetene. Deretter forberedes saken for behandling i det faste utvalget for plansaker 

(PNU). Behandlingstid er i utgangspunktet inntil 12 uker med tillegg av høringsperiode på 4 uker, 

dog må tid til nærmeste PNU-møte også hensyntas. 
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Teknisk enhets øvrige kommentarer: 

Tiltakshaver ble anmodet om å gå i dialog med tomteeier for mulig erverv av arealer til 

parkeringsformål på nordøstsiden av utleiebygget.  I tillegg vil det sannsynligvis være nødvendig 

med utvidelse av tomtearealet mot nordvest.  En godt fungerende utomhusplan med tilstrekkelig 

antall parkeringsplasser, både for næring og boliger, er viktig for at prosjektet skal kunne 

gjennomføres på en god måte.  Tilgjengelige arealer og bruk av disse må være avklart ifm 

innsending av søknad om rammetillatelse. 

Tilknytningspunkt for avløp ihht vedlagte kartutsnitt.  Her er det tegnet to kummer, men vi vet pr 

i dag ikke med sikkerhet dimensjonen ut fra disse. Dette må vi komme tilbake til.  

Ifølge arbeidet med ny hovedvannledning skal det etableres en vannkum på samme side som 

utleiebygget står, sannsynligvis i nærheten av det sørvestlige hjørnet av bygget. 

Fjernvarmeledningen er markert med lys blå farge, her er det et nodepunkt på nordsiden av 

bygget. 

 

Gebyr: Søknadspliktige tiltak gebyrlegges ihht. kommunens gebyrregulativ. 

 

Avfall: 

Bygge- og anleggsavfall må sorteres og behandles etter gjeldende retningslinjer.    

 

 

Det gjøres oppmerksom på at forhåndskonferansen kun har karakter som gjensidig 

orientering og den gir ikke noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. 

Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre 

til krav om endring av prosjektet, forlenget saksbehandlingstid og endring av 

saksbehandlingsprosessen. 

 

Referatet skal vedlegges eventuell melding eller byggesøknad som senere innsendes. 

 

Referat godkjent og kopi mottatt: 
 
 
 
 
Underskrift tiltakshaver:…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Underskrift ansvarlig søker:…………………………………………………………….. 
 
 

 

Teknisk sektor 

  

 

Kjell-Rune Marthinsen     

Rådgiver teknisk enhet 

Referent 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L12 

Saksmappe: 2017/1003 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 04.01.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

43/59 - Revidering av reguleringsplan for Furstrand Holtebakken hyttefelt 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 3/18 08.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Reguleringsbestemmelser Furstrand 221217 
2 2016001 Plankart Furstrand Holtebakken revidert 221217 
3 Planbeskrivelse Furstrand 221217 

 

Saksopplysninger 
Høsten 2016 ble det vedtatt at det skulle iverksettes revidering av flere gamle reguleringsplaner, 
deriblant planen for Furstrand hyttefelt.  Etter innspillsperioden har det blitt utarbeidet 
fullstendig planbeskrivelse, nytt plankart og nye bestemmelser for feltet.   
Disse dokumentene ble i plan- og naturutvalgets møte 5/7-17 vedtatt lagt ut til høring og 
offentlig ettersyn. Til høringen er det innkommet merknader, både fra private og offentlige 
organer/sektormyndigheter.  Disse merknadene er sammenfattet og kommentert her. 
 

Administrasjonens vurdering 
 
Innkomne merknader til planforslaget oppsummeres og kommenteres som følger:  
 
20.09.17; uttalelse fra Ruth Tollefsen/Tore Larsen, Leo Harland, Eldrid Liljedal/Kjell Elverum, 
Mette Kristensen/Frode Hansen, Ally og Sten Sundby 

1) §3.2c); Innsenders kommentar: Areal veranda/plattinger tas ut av teksten, fordi disse 
må tilpasses det bratte og tildels vanskelige terrenget på hver enkelt tomt. Alle hyttene 
har dessuten allerede bygd plattinger som tilfredsstiller behovet for brukbare 
uteplasser.  Hverken tidligere plan for Furstrand, eller f.eks. plan for Altevatn hytteby 
har nevnt noe om veranda-/plattingareal.   

2) §3.2d); Forslag til ny tekst: Hytte, anneks/uthus, plattinger og andre tiltak skal normalt 
plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet. Men i tilfeller hvor terrenget 
gjør det umulig, kan tiltakene tilpasses terrenget. 

3) §4.2; Forslag til ny tekst:  Gangvei SGG1 er felles for fritidsbebyggelsen i BFF.  Gangveien 
kan benyttes som adkomstvei til frilufts- og naustområder. Den kan også benyttes som 
kjørevei til de enkelte eiendommene, samt som adkomstvei for slamtømming. 

4) §4.3; Forslag til ny tekst: Gangvei SGG2 kan også benyttes som kjørevei til BFF4. 
5) Mener i tillegg at farge og benevnelse på gangveiene bør endres på plankartet fordi de 

benyttes som kjørevei hele sommersesongen. 
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6) Ber om innsikt i hvilke rettigheter som er tinglyst på 43/59 - hvilke typer, hvor mange, til 
hvem (personer/instanser). Hvordan kan disse rettighetene berøre frilufts-
/nærområdene rundt hyttefeltet. 

 
Kommunens kommentarer til merknadene: 
Generelt: Hovedhytte er å betrakte som fritidsboligen på hver enkelt eiendom. Det er tillatt med 
èn hytte på hver eiendom. Et anneks med oppholds- og overnattingsfasiliteter er å anse som en 
hytte. 

1) §3.2c): Veranda og plattinger som ligger over 0,5 meter over planert terrengs 
gjennomsnittsnivå skal ihht. måleregler i TEK10/TEK17 og NS3940 regnes med i bebygd 
areal. Det at det tas med i teksten er en presisering av at det skal regnes med siden det 
ofte blir oversett ved beregninger. Kommunen ser at foreslått areal kan virke lite på 
enkelte områder, og teksten endres til følgende: «Maksimalt tillatt bebygd areal, BYA, 
skal ikke overstige 160 m² på den enkelte tomt. Bebygd areal kan fordeles mellom 
hovedhytte på inntil 100 m2, inntil 2 uthus/anneks med samlet areal inntil 30 m² og 
veranda/plattinger med inntil 30 m².»  I tillegg føyes det til «Maksimalt tillatt bruksareal 
(BRA) skal ikke overstige 120 m².».  

2) §3.2d): Dersom det skal bygges nærmere enn 4 meter fra tomtegrense skal det søkes 
om det, blant annet med nabosamtykke. Teksten opprettholdes. 

3) §4.2: Gangveien fra SKV1 til BFF4 skal ha betegnelsen SGG2. Her gjelder samme 
bestemmelse som for SGG1. Overskrift til paragrafen endres. Teksten i bestemmelsen 
opprettholdes. 

4) §4.3: Gangveien fra krysset ved BFF2 og ned til naustområdet skal benevnes SGG3 – det 
var falt ut av plankartet. Overskrift til paragrafen endres. Teksten i bestemmelsen 
opprettholdes. 

5) Fargekodingen i kartet er ihht. formål og bestemmelser.  En regulert kjørevei har helt 
andre krav til utforming (bl.a. ift. stigning), noe som gjør at veiene må legges om dersom 
de skal ha annet reguleringsformål.  Fargekoding opprettholdes. 

6) Slik innsikt kan ikke gis ut på en generell forespørsel. Eventuelle forespørsler om innsyn i 
Grunnboka skal rettes til Statens Kartverk, Tinglysningen. 

 
 
20.09.17; uttalelse fra Eldrid Liljedal: 

1) Henviser til Altevatn hvor det er tillatt med 3 bygg pr tomt hvor max areal er 30 m² pr 
bygg utenom hovedhytte. 

2) Mener at kommunens forslag innebærer at de kun kan bygge 13 m² anneks siden alle 
allerede har bygd 12 m². Anses som ikke framtidsrettet. 

 
Kommunens kommentarer til merknadene: 
Viser til generell kommentar gitt til fellesbrevet som Liljedal er en av innsenderne på. 

1) Maksimalt areal for hovedhytte er foreslått økt fra 70 m² til 90 m² (økt til 100 m² etter 
høringsrunden), noe som gir anledning til å bygge ut eksisterende hytte med flere 
soveplasser. Teksten opprettholdes. 

2) At det kan bygges inntil 2 uthus/anneks med samlet areal 25 m² (økes til 30 m² etter ny 
vurdering) er en vesentlig økning i forhold til nåværende bestemmelser. Hvordan dette 
bygges er opp til hver enkelt. 
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02.10.17; samordnet høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms: 
«Ingen regionale statsetater fremmer innsigelse eller merknader til forslag til reguleringsplan for 
Furstrand hyttefelt i Dyrøy kommune.  Det foreligger ikke uttalelser fra berørte regionale 
statsetater innen høringsfristens utløp, og samordningsbehovet er derfor ikke tilstede i denne 
saken.» 
 
 
02.10.17; merknader fra NVE: 
Området er vurdert til å ligge utenfor aktsomhetsområder for skred og flom.  NVE har derfor 
ingen merknader.  
Skulle det likevel vise seg at man kommer i kontakt med usikker byggegrunn, bes det om at 
NVEs veileder nr 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred som finnes på deres nettider 
www.nve.no legges til grunn for arbeidet. 
 
Kommunens kommentarer til merknaden: 
Grunnforholdene i feltet er delvis humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn (vestlig del) og 
delvis marin strandavsetning med sammenhengende dekke (østlig del). Den østlige delen er i all 
hovedsak allerede bebygd, og det er ikke påvist usikker byggegrunn. Vurderingene ift. 
grunnforhold beskrives forøvrig også av ansvarlig søker ved søknad om tillatelse til tiltak.  
 
 
03.10.17; uttalelse fra Troms Fylkeskommune: 
Har ingen merknader til planforslaget. 
 
 
04.10.17; uttalelse fra Kystverket: 
Har ingen merknader til planforslaget. 
 
 
17.10.17; uttalelse fra Sametinget: 
Har ingen merknader til planforslaget.  Minner om varsling av funn etter kulturminneloven. 
 
Kommunens kommentar til påminnelse om varsling: 
Dette er ivaretatt i bestemmelsenes §2.1 Kulturminner. 
 
 
18.10.17; uttalelse fra Statens Vegvesen: 
Har uttalt seg tidligere om byggegrenser, sikttrekanter og rydding av vegetasjon, og finner at det 
er tilstrekkelig ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
21.10.17; uttalelse fra Wigdis Nyheim Andersen: 
Støtter uttalelse gitt av Ruth Tollefsen m.fl., brev datert 11.09.17.  
 
 
23.10.17; uttalelse fra Eldrid Liljedal: 
Ønsker mulighet for bygging av store anneks/uthus for å få plass til barn og barnebarn.  
Ønsker at areal plattinger/veranda ikke skal regnes med i bebygd areal. 
 
Kommunens kommentarer til merknadene:   
Er besvart og beskrevet i tidligere kommentarer. 
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Oppsummering av vurderingene: 
De endringene som er gjort i reguleringsbestemmelsene etter høringsrunden anses som 
marginale. Det er heller ikke endret noe i formålene som tilsier behov for ny høring. Forslaget til 
reguleringsplan med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser kan derfor legges fram til 
endelig vedtak.  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Framlagte forslag til reguleringsplan for Furstrand Holtebakken hyttefelt vedtas.  Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 

a) Planbeskrivelse sist revidert 22.12.2017 
b) Plankart, sist revidert 22.12.2017 
c) Reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.12.2017 

 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder Konst. rådmann 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  

Detaljregulering Furstrand Holtebakken hyttefelt, Dyrøy kommune 
 

Utarbeidet : 01.06.97 (planid 19261997003) 

Revidert: 22.12.2017 (planid 19262016001) 

 

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

reguleringsformål, planid 19262016001. 

 

§1 GENERELT 
Det regulerte området er vist på plankart datert 30.06.2017 med reguleringsplangrense. 

 

Området reguleres til: 

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

Frittliggende fritidsbebyggelse – BFF 

Naust – BUN 

 

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

Kjøreveg – SKV 

Gangveg – SGG 

Annen veggrunn grøntareal - SVG 

Parkeringsplasser – SPP 

 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT Jfr. PBL §12-5 nr. 5 

 

HENSYNSONER Jfr. PBL §12-6 

Frisikt – H140 

 

 

§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 kan det innpasses nødvendige trasèer og anlegg for vann, avløp og andre 

tekniske installasjoner.  Anleggene skal ha en god terrengtilpasning og utforming som er tilpasset 

området forøvrig.  Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent teknisk plan.  Tilhørende bygninger skal 

ha god estetisk utforming. 

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) Ved utbyggingen skal det tas særlig hensyn til bevaring av skogvegetasjonen som fungerer 

som le-vegetasjon mellom bebyggelse, veier og strandkant. 

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

materialbruk og farger. 

d) I fasaden på bygningene skal det benyttes naturlige materialer som tre og naturstein. 

e) Eventuelle forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein. 

f) Det tillates ikke oppføring av gjerder. 

g) Fast avfall og søppel tillates ikke nedgravd, men samles opp i anvist søppelcontainer eller i 

henhold til Dyrøy kommunes gjeldende vedtekter for søppelhåndtering. 

h) For hytter som ikke får innlagt vann, skal spillvann fra rengjøring, kaffegrut og lignende føres 

til steinsatt utslagsgrop. Gropen skal anlegges slik at avrenning mot nabohytte eller 

bekkedrag ikke oppstår. Til slike hytter forutsettes det bruk av biodo eller tilsvarende. 

i) For hytter som skal ha innlagt vann skal vannkvalitet være sikret ihht. bestemmelsene i 

drikkevannsforskriften.  Avløpsanlegg behandles ihht bestemmelsene i forurensningsloven 

med tilhørende forskrift. 

 

3.2 Frittliggede fritidsbebyggelse – BFF 1-8 
 

a) For hver hytte skal det skilles ut tomt i henhold til reguleringskartet. 

b) Det kan foretas mindre justeringer av tomtegrensene for å tilpasse tomtene til terrenget. 

Eventuell justering skal ikke overstige +/- 5% i forhold til reguleringskartet. 

c) Maksimalt tillatt bebygd areal, BYA, skal ikke overstige 160 m² på den enkelte tomt. Bebygd 

areal kan fordeles mellom hovedhytte på inntil 100 m², inntil 2 uthus/anneks med samlet 

areal inntil 30 m²  og veranda/plattinger med inntil 30 m². Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) 

skal ikke overstige 120 m².  

d) Hytte, anneks/uthus, plattinger og andre tiltak på tomt skal plasseres innenfor byggegrense 

som vist på plankartet. Der det ikke er satt byggegrense gjelder generelt 4-meters 

byggegrense målt fra den enkelte eiendomsgrense. 

e) Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 30 grader. 

f) For hovedhytte settes maksimal gesimshøyde til 3,0 meter og maksimal mønehøyde til 4,9 

meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

g) For uthus / anneks settes maksimal gesimshøyde til 2,7 meter og maksimal mønehøyde til 

4,2 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

h) Hems kan innredes. 

 

3.3 Naust – BUN 
 

a) Område BUN – naust er fellesområde for fritidsbebyggelsen i BFF. 

b) Naust kan oppføres som enkeltnaust eller fellesnaust.  

c) Hver hyttetomt kan ha ett naust eller èn andel i fellesnaust. 

d) Hvert naust/andel i naust kan ha maksimal størrelse på 20 m² bebygd areal (BYA).  
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e) Naust skal ha ensartet utforming med saltak med takvinkel mellom 20 og 30 grader og 

maksimal gesimshøyde på 2,4 meter. Gavl skal vende mot sjøen. 

 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

4.1 Kjørevei – SKV 1 
SKV 1 er felles vei for fritidsbebyggelsen i BFF.  Veien skal benyttes som adkomstvei til feltet og som 

manøverplass i tilknytning til parkeringsarealet. I tillegg er den adkomstveg til BFF5 og BFF8. 

Adkomsten til FV 211 skal være utformet og opparbeidet ihht. krav om utforming og sikt gitt i 

håndbøker for adkomst utgitt av Statens Vegvesen.  

Siktkrav er på 60 meter i hver retning (gitt at fartsgrensen er 60 km/t på stedet). Inntegnet 

sikttrekant skal være ryddet for vegetasjon. 

 

4.2 Gangvei – SGG1-2 
Gangvei SGG1 er felles for fritidsbebyggelsen i BFF. Gangveien kan benyttes som kjørevei til de 

enkelte eiendommene samt som adkomstvei for slamtømming. 

 

4.3 Gangvei – SGG3 
Gangvei SGG er felles for fritidsbebyggelsen i BFF. Gangveien kan benyttes adkomstvei til frilufts- og 

naustområder.   

 

4.4 Parkering – SPP1-4 
Parkering SPP er felles for fritidsbebyggelsen i BFF. Det opparbeides minst èn parkeringsplass og ½ 

gjesteparkeringsplass pr hyttetomt, maksimalt 14 plasser. 

 

 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 

5.1 Friluftsformål – LF 

a) I område avsatt til friluftsformål er det ikke tillatt å sette opp bygningsmessige installasjoner. 

b) I forbindelse med naust kan området benyttes til båtopptrekk. 

c) Eventuelle tiltak ut i sjøen behandles i bestemmelsene i kystsoneplanen. 

  

 

§ 6 HENSYNSSONER 
 

6.1 Frisikt – H140 
Området som ligger innenfor frisiktsonen skal være fri for vegetasjon og andre sikthindrende 

elementer i en høyde av 0,5 meter over planet mellom avkjørsel og SKV 1. 

 

  

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

Det kan ikke igangsettes videre utbygging på hyttetomtene før parkeringsplass er opparbeidet og 

siktlinjer i avkjørsel mot FV 211 er etablert. 
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Dyrøy kommune 
Furstrand hyttefelt, planid 19262016001 
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1. SAMMENDRAG 
Planområdet er lokalisert ved fylkesvei 211 fra Brøstadbotn mot Sørreisa. Området ligger i 

Dyrøy kommune, omlag 9 km fra Brøstadbotn sentrum.   

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

tomtene og bruk av frilufts- og fellesområder gjennom reguleringsbestemmelsene.  I tillegg 

søkes det å få endret plankartet slik at tomtenes omfang og plassering er ihht. det fradelte. 

Syv av åtte tomter i feltet er bebygd. 

 

 

2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

Bakgrunnen for revideringen av reguleringsplanen med –bestemmelser er at det er ønskelig å 

bygge med større utnyttelse enn det gjeldende bestemmelser sier.  En økning av tillatt areal på 

hver enkelt tomt vil gi rom og mulighet for å utvide hyttene samt bygge større anneks/uthus 

uten å måtte dispensasjonsbehandle hver enkelt søknad. 

Videre er det slik at det ikke er samsvar mellom gjeldende plankart og de fradelte tomtene, og 

dette er ønskelig å korrigere i plankartet. 

 

Intensjonen med revideringen er å få reguleringsbestemmelser tilpasset dagens lovverk, og gi 

en helhetlig og ryddig saksbehandling i forhold til det som de enkelte hytteeiere ønsker å 

utføre på sine eiendommer.   

Videre er det fra kommunal side ønskelig med klargjørende bestemmelser for hvordan 

arealene utenfor den enkelte hyttetomt skal disponeres, og slik sett kan legge til rette for best 

mulig felles utnyttelse og bruk av friluftsområder og fellesområder. 

  

Del av kommunen  

Adresse Furstrand 

Gårdsnr./bruksnr. 43/59 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Planid 19261997003 Furstrand hyttefelt 
 

 

 

Forslagstiller Dyrøy kommune 

Grunneiere (sentrale) Herdis Kristin Angell, Johan Olsen, Ruth Edel 

Solheim, hjemmelshavere på bebygde tomter 

Plankonsulent Dyrøy kommune 
  

Ny plans hovedformål Endret utnyttelse av tomtene, bruk av frilufts- 

og fellesområder, justere tomtegrensene 

Planområdets areal i daa Ca 20 daa 

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (T-BRA) 0 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Avstand til sjø 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 17.02.2017 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

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

Saken om reguleringsendring for Furstrand hyttefelt ble tatt opp i Plan- og naturutvalgets 

møte 22.09.16.  Her ble det vedtatt at arbeidet med revidering skulle iverksettes. 

Varsel om oppstart av reguleringsendringer ble annonsert i Troms Folkeblad 17.02.2017 med 

frist for innspill 17.03.2017.  

Sektormyndigheter, grunneiere/hjemmelshavere, naboer og andre berørte parter ble varslet om 

igangsetting reguleringsarbeider ved utsendelse av brev 20.02.2017. 

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  
 

Hyttefeltet er regulert til formålet, planid 19261997003.  Furstrand ligger forøvrig i et område 

som i kommuneplanens arealdel er regulert som LNF-S2-område.  

 
 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 

Planområdet er det samme som er omfattet av gjeldende reguleringsplan for Furstrand 

hyttefelt. 

 

Feltet avgrenses mot sjøen i nord-vest, mot gnr/bnr 43/10 i nord-øst, mot FV 211 i sør-øst og 

mot gnr/gnr 43/46 og 43/56 mot sør-vest. 

 

Området rundt feltet har status LNF-S2 i gjeldende arealplan for Dyrøy kommune. 

Eiendommen 43/46 er bebygd med bolig, resterende arealer er ubebygd. 

 

Syv av åtte tomter i feltet er bebygd med hytter, og noen har også uthus. Hyttene er innenfor 

dagens bestemmelser i reguleringsplanen mht størrelse og omfang.  I forhold til vedtatte plan 

er det opparbeidet kjørbare gangveier fram til de enkelte hyttene. Det er også etablert felles 

avløpsanlegg med slamavskiller og overløp ut i sjø, mens vannforsyning til hyttene er 

opparbeidet fra privat kilde.  

 

Topografi og landskapstrekk: 

Feltet ligger nordvendt mot Solbergfjorden. Terrenget er hellende mot sjøen, og de enkelte 

hyttene er plassert slik at de gir liten innvirkning på naboeiendommene. Byggestilen er 

noenlunde ensartet med hytter i en etasje, de fleste med akse-/vinkelform.  

Grunnforholdene i feltet er delvis Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn (vestlig del) og 

delvis marin strandavsetning, sammenhengende dekke (østlig del). 

 

Klima: 

Feltet ligger mest utsatt for nordlige og nordvestlige vindretninger. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Vegetasjonen i planområdet er i hovedsak skog med lav bonitet. Området grenser til sjøen 

hvor randsonen hovedsaklig er i form av svaberg, men det er også ei godt skjermet vik 

innenfor planområdet. 
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Grønne interesser: 

Området preges av fritidsbruk og de bygninger og installasjoner som er anlagt i den 

forbindelse. Det er etablert stier/kjørbare gangveier inne på området, og tilgjengeligheten til 

sjøen er relativt enkel via gangvei.  

Området brukes ikke av andre grupper enn de som har fritidsbolig der, bortsett fra sonen mot 

sjøen som er tilgjengelig via naboeiendommer eller ved bruk av båt. Det er ikke noen form for 

lekeplasser el.lign. i eller i nærheten av planområdet.  

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/Kulturminner: 

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

 

Veg og trafikkforhold: 

Området har avkjørsel fra FV 211. Fylkesveien har fartsgrense 60 km/t på stedet.  

Umiddelbart innenfor avkjørsel ligger parkeringsområdet for hyttefeltet. Inne i feltet er det 

etablert gangveier som er kjørbare fram til hyttene, og det virker som etablert praksis at det 

kjøres med bil fram til hver enkelt hytte. Stigningsforhold og standard på disse gangveiene 

tilsier at de brukes slik i barmarksesongen. 

 

Støy: 

Området er belastet med normal trafikkstøy fra fylkesveien. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Ved innkjøringen til feltet er det etablert møteplass som kan fungere som busslomme. 

Busstrafikk forbi området er rutegående skyss og skoleskyss. 

 

Vann og avløp: 

Det er opparbeidet felles avløpsanlegg for hyttene i feltet. Vannforsyning hentes fra 

bekk/kilde på motsatt side av FV211. Det forutsettes at nødvendige rettigheter foreligger som 

tinglyste erklæringer for den enkelte fritidseiendom. 

 

Avfall: 

Hytteeierne i området har i dag felles avfallspunkt ved parkeringsplassen. Avfallshåndtering 

ihht kommunens vedtekter. 

 

Energi: 

Det er lagt strøm inn i planområdet, fordeling via jordkabler. Forøvrig har hver hytte installert 

fyringsanlegg for fast brensel (ved). 

 

Privat og offentlige servicetilbud: 

Skole- og barnehagetjenester er ikke relevant for planområdet siden det er fritidsformål. 

Avstand til Brøstadbotn sentrum med offentlige og private tjenester er ca 9 km. 

 

Vurdering ift. samfunnssikkerhet: 

Planområdet er ikke vurdert til å være innenfor aktsomhetsområde for skred eller at det er 

forekomster av kvikkleire eller andre ustabile masser i grunnen. Bebyggelsen i planområdet er 

så høyt i terreng at det ikke er fare forbundet med tidevann.  Dette antas også å gjelde for 

nautbebyggelsen i strandsonen. 

Området er ikke utsatt for hverken luft- eller grunnforurensing. Det er ikke etablert kraftlinjer 

gjennom planområdet. 
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Kommunikasjon: 

Det er ikke tilrettelagt for fasttelefoni eller fibertilknytning i planområdet. 

 

Privatrettslige forhold: 

På eiendommen 43/59, som omfatter alt areal utenom de fradelte fritidstomtene i 

planområdet, er det tinglyste rettigheter til adkomstrett, garasje/parkering, vann/kloakkledning 

og naustplass til de fradelte fritidseiendommene. I tillegg følger rettigheter gitt til andre 

eiendommer utenom det regulerte feltet, blant annet båt/bryggeplass. 

 

 

 

7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER 
 

Ikke aktuelt. 

 

 

 

8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

Innledning: 

På bakgrunn av ønsker og behov om bygging med større omfang enn dagens bestemmelser 

tilsier ønsker Dyrøy kommune å gjennomføre reguleringsendring for Furstrand hyttefelt.  

Dette begrunnes med at kommunen ønsker en fortsatt helhetlig tenking omkring hvilket 

omfang det kan bygges i samt å unngå ressurskrevende dispensasjonsbehandlinger. Et 

oppdatert sett med bestemmelser vil også kunne gi bedre føringer mht hva som utføres 

innenfor planområdet, og det kan tas inn tiltak som er utført etter dispensasjoner tidligere.  

Det er også ønskelig med et plankart som stemmer overens med det som er fradelt av 

fritidseiendommer. 

 
 

Reguleringsformål: 

Tomter til fritidsformål: 7,5 daa 

Naustområde: 0,4 daa 

Friluftsområder: 10,2 daa 

Parkeringsarealer/veier: 2,0 daa 

Totalt areal:  20,1 daa 

 

 

Byggeformål: 

Frittliggende fritidsbebyggelse.   

Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) settes til 160 m² pr fritidseiendom. Dette fordeles på 

hovedhytte 100 m², inntil 2 uthus/anneks med samlet areal 30 m² og veranda/plattinger inntil 

30 m². Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) skal ikke overstige 120 m².  

Bygninger i 1 etasje med maks gesims-/mønehøyde 3,0/4,9 meter for hovedhytte og 2,7/4,2 

meter for uthus/anneks. 

Det settes restriktive byggegrenser mot sjøen for de tomtene som ligger nærmest strandsonen. 
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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 fritidsbebyggelse, parkering, 

gangveier/kjørbare gangveier, naustområde og friluftsområde. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Tidligere beskrevet. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Tidligere beskrevet. 

 

Støy: 

Tidligere beskrevet. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Tidligere beskrevet. 

 

Vann og avløp: 

Trasèer for vann- og avløpsnett kan legges i planområdet.  

 

Avfall: 

Tidligere beskrevet, ihht kommunale vedtekter. 

 

Energi: 

Tidligere beskrevet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Ikke relevant etter avklaring med Fylkesmannen. 

 

 

 

9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 

Overordnede planer og vedtak: 

Planforslaget gjelder reguleringsendring av eksisterende plan. De beskrevne endringene antas 

å ha små konsekvenser. 

 

Eksisterende reguleringsplaner: 

Se ovenfor. 
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Eksisterende bebyggelse: 

Eksisterende hytter kan bygges noe ut. Uthus/anneks kan bygges i større omfang enn etter 

eksisterende planbestemmelser. 

 

Topografi/landskapstrekk: 

Ingen relevante endringer. 

 

Klima: 

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

Ingen eller liten konsekvens for forholdene på tilstøtende eiendommer. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Beskrevet tidligere. Det gis i bestemmelsene innskjerping i forhold til bruk og utnyttelse av 

sonen mot sjøen. 

 

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. Det anses heller ikke som nødvendig å avsette arealer til slikt formål all den tid 

det er forholdsvis store arealer som er satt som friluftsområder. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Beskrevet tidligere. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Planforslaget legger opp til tydeligere avgrenset område for parkering. Opparbeidede veier tas 

inn i planen og beskrives som kjørbare gangveier eller gangveier.  

 

Støy: 

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

 

Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning: 

Beskrevet tidligere. 

 

Vann og avløp: 

Det er ikke utbygd offentlig vann- og/eller avløpsnett i området. Eventuelle nye tiltak i 

planområdet vil ikke utløse behov for offentlig tilførsel av slik infrastruktur. 

 

Energi: 

Beskrevet tidligere. 

 

Privat og offentlige servicetilbud: 

Beskrevet tidligere. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Ikke relevant etter avklaring med Fylkesmannen. 

 

Telefoni og fiberoptikk: 

Beskrevet tidligere. 
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Konsekvenser for næringsinteresser: 

Ingen reelle.  

 

Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen: 

Ingen. Kostnader til tiltak innenfor planområdet dekkes av den enkelte tiltakshaver eller 

tiltakshavere i fellesskap. 

 

Utbyggings-/opparbeidingsavtale: 

Det kan ikke gjennomføres ytterligere bygging i planområdet før parkeringsplass er fullt 

opparbeidet og siktlinjer i avkjørsel mot FV 211 er etablert. 

 

 

 

10. INNSPILL OG MERKNADER 
 

Sammendrag av innspill og merknader med forslagstillers kommentar. Følgende 

hovedpunkter kan trekkes ut fra innspill: 

 

 

Fylkesmannen i Troms, brev datert 03.03.2017 

o Fylkesmannen orienterer om «samordningsprosjektet» som gir Fylkesmannen fullmakt 

til å samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter. 

o Fylkesmannen bemerker at tittelfeltet i utsendte kart er feil og må rettes opp. Forøvrig 

ingen merknader. 

 Kommunens kommentar er at forholdet med tittelfeltet rettes. 

 

Eldrid Liljedal og Kjell Elverum (eier av 43/65) og Ruth Tollefsen (eier av 43/63), brev datert 

04.03.2017 

o Foreslår utvidelse av tillatt areal for uthus. 

o Foreslår utvidelse av tillatt areal for hovedhytte. 

o Foreslår mulighet for bygging av anneks i tillegg til uthus.  

o Foreslår økt samlet tillatt m² bebyggelse på hver tomt. 

o Ønsker endring i dagens bestemmelser for vann og avløp slik at det blir tillatt.  

 Kommunens kommentar er at alle punktene forsøkes ivaretatt i de reviderte 

planbestemmelsene. 

 

Inger Nordli (eier av 43/69), brev av 05.03.2017 

o Anmerker at hun mener det er feil størrelse på tomta i forhold til det de har kjøpt. 

Anmoder kommunen om å se på dette, og eventuelt utvide tomta. 

 Kommunens kommentar er at tomta er opprettet ihht oppmålingsforretning og 

målebrev, og at en eventuell utvidelse av tomta må omsøkes. 

 

Sametinget/Sámediggi, brev av 07.03.2017 

o Minner om det generelle aktsomhetsansvaret. Foreslår derfor følgende tekst som del 

av reguleringsbestemmelsene: «Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det 

under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som 

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

Fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 

annet ledd.  Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til 

dem som skal utføre arbeidet i marken.» 
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o Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge 

lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 4 annet ledd. 

 Kommunens kommentar er at det under Fellesbestemmelsene tas inn bestemmelse 

omkring Kulturminner. 

 

 

Troms Fylkeskommune, brev datert 16.03.2017 

o Det gjøres oppmerksom på at tittel på vedlagte plankart er feil. 

o Minner om lov om kulturminner (kml) § 8 angående varsel dersom det oppdages spor 

eller gjenstander etter tidligere menneskelig aktivitet. Ber om at dette tas med i 

bestemmelsene. 

o Anbefaler at det angis bestemmelser som sikrer tilgjengelighet i strandsonen, det være 

seg forbud mot inngjerding eller andre lignende tiltak. 

 Kommunens kommentar til innspill angående kulturminner er den samme som til 

Sametinget. 

 Kommunens kommentar til å sikre tilgjengelighet i strandsonen er at det settes 

restriktiv byggelinje på de to tomtene som er nærmest strandsonen. Videre settes det 

forbud mot inngjerding og det foreslås begrenset adgang til oppsett av felles 

bygningsmessige installasjoner i område regulert til Friluftsformål. 

 

Leo Harland/Jorunn Kløvnes (eier av 43/60), brev datert 15.03.2017 

o Anmerker at det har vært brukt både Furstrand og Furustrand som navn på hyttefeltet. 

o Slutter seg til innspill fra Liljedal/Elverum/Tollefsen. 

o Ønsker at bebyggelse øverst i feltet skal være lavest mulig for å unngå at 

solforholdene begrenses ytterligere for nedenforliggende eiendommer. 

o Ønsker mulighet til å bygge uthus på inntil 20 m² på nedre del av sin eiendom istedet 

for naust på felles naustområde. 

o Ønsker å sette en øvre grense for høyde på trær. 

o Mener at det er unødvendig med reguleringsendringer siden regelendring mht 

forenkling åpner for å kunne bygge inntil 50 m² så lenge det ikke strider mot 

bestemmelser for eiendommen. 

 Kommunens kommentar til navn er at feltet heter Furstrand. 

 Det er satt bestemmelser for gesimshøyde og mønehøyde, både for hovedhytte og 

uthus/anneks. 

 Bygging på nedre del av 43/60 vil privatisere mye av området rundt den skjermede 

vika, og tas ikke inn som forslag i revidert plan.  

 Det settes ikke høydebegrensning på trær i området, det er en sak mellom grunneiere 

hvordan eventuell tynningshogst og stell skal utføres. 

 Når dagens bestemmelser har en grense for hvor stort areal det kan bygges på hver 

tomt er det ikke anledning til å bygge slik det påstås. Enkle bygg (uthus, etc.) på inntil 

50 m² strider mot bestemmelsene for hyttefeltet. 

 

Statens Vegvesen, brev av 17.03.2017 

o Ber om at byggegrensen til FV 211 - som i eksisterende plan er 12,5 meter – økes til 

15 meter. 

o Ber om at det i plankartet tegnes inn sikttrekant som er i henhold til dagens krav i 

deres håndbøker for adkomst. Kravet er frisikt på 60 meter i hver retning ved 

fartsgrense 60 km/t. 

 Kommunens kommentar til at det bes om økning av byggegrense er at det er ønskelig 

å beholde eksisterende byggegrense på 12,5 meter, men at det ikke anordnes 

77



Side 11 av 11 
 

 

parkeringsarealer innenfor grensen. Noe av internvei og manøverplass vil av praktiske 

hensyn måtte ligge nærmere FV 211 enn byggegrense tilsier. 

 Bestemmelser om frisikttrekanter tas inn i planbestemmelsene som hensynssone. 

 

 

 

Mattilsynet, brev datert 24.04.2017 

Mattilsynet og NVE fikk varsel om oppstart senere enn øvrige sektormyndigheter, og derfor 

godkjennes deres brev som er innkommet etter fristen for innspill. 

o Deres merknad om at det legges opp til ytterligere 8 tomter i feltet er en misforståelse. 

Det skal ikke økes antall tomter, kun endres i bestemmelsene samt få et plankart som 

samsvarer med virkeligheten. 

o Viser til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften), §§ 1 og 

26. 

o Påpeker kommunens plikt til å påse forsvarlig drikkevannsforsyning. 

 Kommunens kommentar til innspillet er at bestemmelser om vannkvalitet for 

drikkevann tas inn i bestemmelsene. 

 

 

 

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

media og utsendelse av varsel til bebrørte myndigheter og grunneiere. 

 

 

11. FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 

Prosessen med reguleringsendring av eksisterende felt ble iverksatt av kommunen med 

bakgrunn i at det er ønsker og behov for å bygge med større utnyttelse av tomtene enn det 

bestemmelsene tilsier. I tillegg ønskes det som nevnt å ha reguleringskart som stemmer med 

virkeligheten sett ut fra oppmålte tomter og at etablert infrastruktur implementeres i 

planbestemmelser og –kart. 

 

Formålet med reguleringsendringene er å unngå tid- og ressurskrevende 

dispensasjonsbehandling samt å ha et ensartet og oppdatert sett med bestemmelser som alle 

tiltakshavere kan forholde seg til.   
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 25/2 

Saksmappe: 2017/1106 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 31.01.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

25/2 - Behandling av søknad om deling til fritid og dispensasjon fra formål i 
LNF etter Fylkesmannens opphevelse av tidligere vedtak. 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 4/18 08.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Foreløpig melding om saksbehandlingstid - Klage - Fradeling av hyttetomt - 25 2 - Dyrøy - 

Troms 
2 25/2 Klagebehandling - dispensasjon for fradeling av hyttetomt - opphevelse av 

kommunens vedtak 
3 Svar på høring fra Fylkesmannen 
4 Svar på høring fra Fylkeskommunen 
5 Kart fra søker 
6 Foto fra søker 
7 Melding 
8 Melding om vetak av brev 05-09-2005 
9 Saksprotokoll PNU 31-05-2017 

  

Saksopplysninger 
Reidar Nilsen søker om fradeling av ca 500 m2 fra eiendommen 25/2 i Dyrøy kommune. Arealet 
som søkes fradelt er planlagt solgt til Rune Anfinsen som planlegger å sette opp et fritidshus på 
arealet (se vedlagt kart fra søker). 
 
Eiendommen gnr/bnr 25/2, er på 398 daa. 
Av dette er 21,6 daa fulldyrket, 6,5 daa 
innmarksbeite, og 161 daa produktiv skog. 
Arealet som søkes fradelt er i gårdskart i 
hovedsak registrert som fulldyrket mark. I 
gammel ØK (økonomisk kart) er den øvre 
halvdelen registret som innmarksbeite noe 
som trolig er mere korrekt.  
 
Det omsøkte arealet ligger på Mikkelbostad 
på nedsiden av den gamle bygdeveien (se 
rød pil på bilde t.h.). Tiltaket er tidligere 
omsøkt i sak 2004/690. Det ble innvilget 
deling på tross av negativ uttalelse fra 
kulturetaten men det er ikke gjennomført 
oppmålingsforretning innenfor 3 år etter fradelingen.  
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Saken har vært på høring til Fylkesmannen i Troms, Samediggi/Sametinget og Troms 
Fylkeskommune. Det er avgitt høringsuttalelse fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Disse 
ligger vedlagt denne sak. 
Den 30.05.2017 innvilget Plan og NaturUtvalget (PNU) søknad om fradeling og dispensasjoner 
fra formål i plan og tiltak i 100 metersbeltet. Vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Troms. 
Denne klagen ble behandlet av PNU i møte den 06.09.2017. PNU vedtok da å fastholde sitt 
vedtak fra 31.05.2107 og sendte klagen videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Siden det 
var Fylkesmannen i Troms som hadde påklaget kommunens vedtak oppnevnte kommunal og 
moderniseringsdepartementet Fylkesmannen i Nordland som settefylkesmann i saken. I brev 
datert 08.12.2017 opphever Fylkesmannen i Nordland kommunens vedtak av 31.05.2017 og 
sender saken tilbake til kommunen for ny behandling. Denne avgjørelsen fra Fylkesmannen kan 
ikke påklages videre jf. forvaltningsloven § 28. Fylkesmannens brev er vedlagt denne sak. 

Administrasjonens vurdering 
 
Avkjørsel:  
Den omsøkte eiendommen vil benytte seg av eksisterende privat vei fra Mikkelbostadveien som 
er kommunal. Denne avkjøringen vil få utvidet bruk. Den private veien starter fra snuplass på 
Mikkelbostadveien og går over gnr/bnr 25/3 og 25/2. Veirett over de berørte eiendommene må 
derfor avklares og tinglyses sammen med en eventuell deling. Videre må det ved en eventuell 
oppretting av eiendom må avkjørsel fra offentlig veg være godkjent av vedkommende 
vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43. 
 
Reindrift:  
Dyrøya ligger utenfor reinbeitedistriktet og omsøkte areal er derfor ikke berørt av reindriften. 
 
Miljø:  
Etter de planene som nå foreligger er det planlagt bygging av anlegg for vann og kloakk. Søker 
skriver følgende i vedlegg til søknaden: «Vannforsyning er tenkt tilknyttet fra 25/28 som ligger 
noen titalls meter unna. Her er det boret etter vann med pumpesystem tiltenkt en ekstra hytte 
(tilsammen 2). Her kan det benyttes isolerte rør med varmekabel slik at det ikke trengs graving. 
Avløp kan løses enten ved tilknytning til septik på 25/28, egen septik eller andre løsninger som 
eks jets toalett og avløpsløsninger med svært små gravebehov.» Dersom eiendommen skal 
tilknyttes vann og avløp vil dette være gjennstand for en egen søknad. Siden det her er snakk om 
en fritidseiendom anser kommunen det slik at det ikke er behov for å gjennomføre denne 
behandlingen før en eventuell deling. Dette med bakgrunn i at en fritidseiendom ikke 
nødvendigvis må tilknyttes vann og avløp. Imidlertid har Fylkeskommunen i sitt høringssvar 
pekt på blant annet disse tiltakene og ønsker å gjøre en nærmere vurdering før godkjenning kan 
gis. 
 
Kulturminner og Kulturlandskap: 
I gammel-øk (økonomisk kartverk) er det registrert et kulturminne på omsøkte areal. Videre er 
det ifølge oppslag i Askeladden registrert en steingard/gjerde, med uavklart vernestatus, 250 m. 
nord-nordøst for omsøkte tiltak og videre i samme retning 400 m fra omsøkte tiltak registrert et 
automatisk fredet bosetning-aktivitetsområde. Som det går fram av punktet Miljø over vil tiltaket 
berøre kulturminnet.  
Arealet ligger i et område med flere fritidshus. En fradeling av omsøkte areal vil derfor ikke føre 
til større endringer i kulturlandskapet. Søker skriver at de ønsker å bruke eksisterende grunnmur 
etter en tidligere driftsbygning og bygge et bygg som minner om en driftsbygning for landbruket. 
Søker har med det tanker om å få fritidshuset til å bli en naturlig del i kulturlandskapet. På den 
andre siden peker Fylkesmannen på de ulemper det gir å plassere fritidsboliger inn i et aktivt 
landbruksområde. Og når det gjelder kulturlandskapet er landbruket kanskje den viktigste 
leverandøren.  
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Fylkeskommunen har uttalt seg negativt til tiltaket i sitt høringssvar og peker på at det skal 
foreligge særlig grunner for å dispensere fra gjeldende arealplan. Som alt nevnt ligger uttalesen 
vedlagt i sin helhet. Fylkeskommunen avslutter sitt høringssvar med: «Søknaden kan ikke 
godkjennes før vår endelige uttalelse foreligger. Gårdshaugens avgrensing må kvalitetssikres 
gjennom befaring på stedet. Dersom søknaden blir avslått, ber vi om å få rask beskjed slik at 
saken kan strykes fra vår befaringsliste.»   
 
Landbruk: 
Omsøkte tiltak 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 i kommunen hvorav omsøkte 
tiltak ligger i kjerneområdet Dyrøyhamn - Mikkelbostad. De dyrka arealene i området 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 noe begrenset. Videre er det plassert slik at de 
gjenblivende dyrka arealene får en god arrondering noe som er positivt. Tiltaket har i hovedsak 
personlige interesser og det foreligger i minimal grad samfunnsinteresse som taler for tiltaket.  
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 fulldyrket mark og arealet er med 
det fullstendig omkalfatret sett i forhold til før det ble dyrket. I følge natur base berøres ikke 
registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder av 
søknaden. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak ikke forringe naturmangfoldet. 
 
Vurdering av PBL § 28-1: 
I NVE Atlas er det ikke registrert fare i forhold til steinsprang, jord-, og snøskred. Arealet som 
søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter 
mektighet  
 
Dispensasjoner: 
Arealet som søkes fradelt ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til LNF og det 
ligger i 100 metersbeltet langs sjøen. For omsøkte tiltak må det derfor dispenseres fra formål i 
Arealplanen og fra forbudet mot tiltak i 100 metersonen.  
 
Fylkesmannen har avgitt høringsuttalelse og skriver følgende i sin vurdering og anbefaling til 
Dyrøy kommune: «Eiendommen ligger i et område med dyrka jord i ei bygd hvor det drives 
aktivt jordbruk. Det å opprette fritidsbebyggelse her kan føre til drifts og miljømessige ulemper 
for framtidig landbruk. Parsellen er fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytting 
til landbruksdrift. Vi har erfaring for at dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt 
ut forsvarlig landbruksdrift i området.  
Vi viser til at eiendommen i alt består av 15 teiger, og at noen av disse kan være egna til 
hyttebygging. Dette bør Det finnes med andre ord muligheter for alternativ plassering av en 
hyttetomt. 
Kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune er fra 1994. Den er stadig gyldig, men i lys av at 
vi i 2015 mottok 9 dispensasjonssaker og i 2016 mottok 19 dispensasjonssaker til uttalelse 
fremstår den som lite relevant. Arealdisponeringen framstår som tilfeldig og lite helhetlig. Det 
vises til at vi i mellomtiden også har fått en ny plan og bygningslov. 
Fylkesmannen i Troms kan ut fra landbruksmessige hensyn ikke tilrå at det i dette tilfellet 
dispenseres fra kommuneplanens arealdel. Vi ber med dette om å få tilsendt vedtak i saken når 
den foreligger.» 
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Oppsummering 
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 kommunen ser det er ulempene ved å gi dispensasjon klart større enn 
fordelene. Videre har både Fylkesmannen og Fylkeskommunen uttalt seg negativt til saken. I 
PBL § 19-2 fjerde ledd står det: «Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer 
skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke 
dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» Med det 
rommet som PBL § 19-2 Dispensasjonsvedtaket gir kan søknaden slik kommunen ser der ikke 
innvilges.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan og bygningsloven: 
Søknad om dispensasjon fra formål i plan og tiltak i 100 metersonen for fradeling av ca 500 m2 
fra eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsbruk avslås.  
Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, og 26-1 
 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 

Saksb.: Synne Skoglund 
e-post: fmnosys@fylkesmannen.no  

Tlf: 75531654 
Vår ref: 2017/6267  

Deres ref: 2016/731  
Vår dato: 02.11.2017 

Deres dato: 09.10.2017  
Arkivkode: 423.1 

 
 
 
 
Foreløpig melding om saksbehandlingstid - Klage - Fradeling av 
hyttetomt - 25/2 - Dyrøy - Troms  
 
Fylkesmannen har mottatt klagesaken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
datert 09.10.2017. 
 
Forvaltningsloven § 11a har følgende bestemmelse om saksbehandlingstid og foreløpig svar:  
 

«Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.  
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, 
skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I 
svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så 
vidt mulig angis når svar kan forventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses 
som åpenbart unødvendig.  
 
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 
henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.»  
 

Klagesaken blir behandlet her så snart som mulig. På grunn av saksmengden må det likevel 
påregnes en saksbehandlingstid på inntil 12 uker fra saken ble mottatt her. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Synne Skoglund (e.f.)  
rådgiver  
  
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

Kopi til: 
Reidar M. Nilsen Skogenveien 52 9300 FINNSNES 
Fylkesmannen i 
Troms 
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Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Plan- og naturutvalget ser positivt på søknaden om å etablere et fritidshus på omsøkte fjøsmur.  

Søkers tilknytning til plassen ved at man søker tilbake til der man har sitt opphqav er viktig i 

folkehelseperspektiv og skaper trivsel i fraflyttede kommunedeler.  Det legges vekt på at dette er 

en lignende søknad som tidligere i sak av 2005 har vært innvilget på samme mur og som søker 

dermed hadde stor forventning til vil bli innvilget. 

 

Utvalgsleder la fram følgende innstilling: 

 

Jordloven: 

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

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

Plan og bygningsloven: 

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

fritidsformål 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, 20-1 og 26-1 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-1 og 2 stilles det vilkår om at tomta før opprettelse er sikret 

rettighet til å føre nødvendig vann- og avløps-ledning over annens grunn ved tinglyst dokument. 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er 

sikret atkomst ved tinglyst dokument. 

Vedtaket er betinget av at tiltaket godkjennes av kulturminneforvaltningen. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Jordloven: 

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

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

Plan og bygningsloven: 

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

fritidsformål 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, 20-1 og 26-1 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-1 og 2 stilles det vilkår om at tomta før opprettelse er sikret 

rettighet til å føre nødvendig vann- og avløps-ledning over annens grunn ved tinglyst dokument. 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er 

sikret atkomst ved tinglyst dokument. 

Vedtaket er betinget av at tiltaket godkjennes av kulturminneforvaltningen. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 144 

Saksmappe: 2017/1114 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 25.01.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Behandling av søknad om dispensasjon fra Kystsoneplanen for etablering av 
forsøksproduksjon av tare i NFF område 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 5/18 08.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan 
2 Kart 

  

Saksopplysninger 
Oskar Kristiansen planlegger å sette i gang et pilotanlegg for oppdrett av tare. Dette tenkes 
plassert i Skjervika. Dette området er i kystsoneplanen regulert til NFFF (Natur, Ferdsel, Fiske 
og Friluftsliv). Søker argumenterer med at det er vanskelig å legge anlegget innenfor områder 
som i dag er regulert til akvakultur. På omsøkte lokalitet har det tidligere vært gitt tillatelse til 
dyrking av skjell. Dette anlegget er nå fjernet. Søker skriver at tareproduksjon er gunstig for 
oppvekst av fiskeyngel og at den ikke har de avfallsproblemene som er knyttet til lakseoppdrett. 
Søknaden med kart er vedlagt. 

Administrasjonens vurdering 
For det omsøkte området angis det bare et hovedformål. Kystsoneplanens planbestemmelser til 
formålet NFFF klargjør ikke vilkårene for bruk og vern av arealene i forhold til omsøkte tiltak. I 
bestemmelsene for Flerbruksområde for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv NFFF står det blant 
annet at «tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske er ikke 
tillatt.». Omsøkte tiltak ekskluderer annen bruk på et relativt stort område. Arealinngrepet gir 
behov for utredninger. Det er ikke sendt nabovarsel for omsøkte tiltak. Med ovenstående som 
bakgrunn er ikke denne saken sendt på høring til annen statlig myndighet slik plan og 
bygningsloven § 19-1 krever før det gis dispensasjon fra planer.  
 
Kommunen starter i disse dager opp arbeidet med revidering av kystsoneplanen. Dette arbeidet 
vil se på arealbruk som ikke er avklart i dagens plan. Administrasjonen oppfordrer derfor søker 
til å være aktiv i denne planprosessen slik at arealer til algeproduksjon kan avklares.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om dispensasjon fra formål NFFF for etablering av forsøksproduksjon av tare i NFFF 
område avslås. Avslaget er hjemlet i plan og bygningsloven §§ 19-1 til 19-3. 

 
Søker oppfordres til å være aktiv i revideringen av kystsoneplanen som nå startes opp. 
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Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
 Tore Uthaug 
 rådmann 

109



110



111



112



113



114



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L44 

Saksmappe: 2018/58 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 12.01.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

9/14 - Behandling av søknad om bruksendring, ventilhus Sætervatn 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 6/18 08.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Fylkesmannens høringsuttalelse 10.11.16 
2 Saksframlegg til PNU 08.02.17 
3 PNUs vedtak 08.02.17 
4 Saksframlegg til PNU 05.04.17 
5 PNUs vedtak 05.04.17 
6 Klage fra Hjerttind reinbeitedistrikt 19.03.17 
7 Fylkesmannens opphevelse av vedtak 29.08.17 

 

Saksopplysninger 
Saken har vært til behandling to ganger tidligere i PNU. Begge ganger har PNU fattet vedtak 
som ikke er i samsvar med administrasjonens forslag til vedtak, og dermed godkjent 
bruksendring av bygget.   
Fylkesmannen har i brev av 29.08.17 opphevet kommunens vedtak, og hjemvist saken for 
fornyet behandling. Opphevingen av vedtaket er gjort fordi kommunens vedtak er mangelfullt 
begrunnet jfr. forvaltningsloven § 25, idet begrunnelsen ikke viser at de materielle vilkårene for 
å innvilge dispensasjon i saken er innfridd.   
 
Til høringen av saken kom det merknader fra bl.a. Fylkesmannen i Troms, avdeling Plan, 
reindrift og samfunnssikkerhet, som pekte på en rekke forhold vedrørende områdets karakter og 
registrerte bruk for reindrifta.  
I administrasjonens vurdering i saksframlegget til PNUs møte 08.02.16 kom det klart fram at 
fordelene ved å dispensere fra kommunens arealplan ikke var større enn ulempene, vurdert utfra 
bestemmelsene i PBL § 19-2, og foreslo å avslå søknaden om bruksendring for bygget.  
 
Administrasjonens vurdering i saksframlegg til PNU 08.02.17: 

Søknad om bruksendring for ventilhuset er gjort med bakgrunn i at grunneier ønsker å 
endre bruken av ventilhuset slik at det kan brukes som rastebu/kvilebu. Som det er 
redegjort for i uttalelsen fra reindriftsforvaltningen hos Fylkesmannen i Troms skal 
fordelene ved å dispensere, jfr. plan- og bygningsloven (PBL) § 19-2 2.avsnitt, fra 
bestemmelsene i kommunens arealplan være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, kan heller ikke bli tilsidesatt.  
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Videre heter det i PBL § 19-2 4.avsnitt at kommunen ikke bør dispensere fra planer, 
lovens bestemmelser om planer og forbudet i PBL § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  
I dette tilfellet vil fordelen ved å gi en bruksendring være at kommunen ikke trenger å 
fjerne bygget mens ulempen er de negative konsekvensene en bruksendring vil ha for 
reindriften.   

 
Kommunen kan ikke med innhentet informasjon og vekting av fordeler og ulemper se at 
det er overvekt i fordelene ved å dispensere fra bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel. 

 
PNU fattet likevel vedtak om å innvilge bruksendring. Dette vedtaket ble påklaget av Hjerttind 
reinbeitedistrikt, og saken ble tatt opp til ny behandling i PNU 05.04.17. Her var innstillingen fra 
administrasjonen at klagen skulle tas til følge, og at PNUs første vedtak skulle omgjøres.   
 
Administrasjonens vurdering og forslag til vedtak i saksframlegg til PNU 05.04.17: 

Hjerttind reinbeitedistrikt var en av partene da saken ble sendt på høring. Til høringen 
ga de ikke uttalelse, men har nå klaget på vedtaket.  Klager mottok vedtaket 2/3-17 og 
klagen er datert og sendt 19/3-17.  Med hjemmel i forvaltningslovens kap VI anser 
kommunen klagen som rettidig. 

 
Administrasjonen påpekte i saksframlegget til møtet 08.02.17 hva som var kommet av 
høringsuttalelser i saken. Her var det blant annet pekt på området er et viktig fjellområde 
for Hjerttind reinbeitedistrikt, med de konsekvenser en bruksendring ville få. Saken var 
også diskutert ift. plan- og bygningslovens § 19-2, og vekting av fordeler mot ulemper 
tilsa at det ikke var hjemmel for å innvilge dispensasjon til omsøkte bruksendring. 

Rådmannens forslag til vedtak 05.04.17: 
Klagen på PNUs vedtak av 08.02.17 vedrørende bruksendring for ventilhuset ved 
Sætervatn tas til følge, og vedtaket i sak 3/17 omgjøres. 

 
 
PNU valgte å ikke ta klagen til følge, men opprettholde sitt vedtak om bruksendring.  Saken ble 
da sendt til Fylkesmannen for endelig behandling. 
 
Fylkesmannen har i brev av 29.08.17 opphevet kommunens vedtak om bruksendring. 
Bakgrunnen for opphevingen er at kommunens vedtak er mangelfullt begrunnet, jf 
forvaltningsloven § 25, idet begrunnelsen ikke viser at de materielle vilkårende for å innvilge 
dispensasjon i saken er innfridd.  Dette betyr at klagen tas til følge.  
 
I Fylkesmannens brev blir det også poengtert at det er to bestemmelser ift. kommunens arealplan 
det må dispenseres fra dersom det skal gis tillatelse til bruksendring.  Den ene er ift formålet 
LNF-S1 mens den andre gjelder bestemmelsen om generelt bygge- og deleforbud innenfor 50-
metersbeltet langs vann og vassdrag.   
I begrunnelsen for å innvilge dispensasjon fra bestemmelsene skal det være klar overvekt ift. 
fordelene ved å innvilge dispensasjon kontra ulempene, jfr. PBL § 19-2.   
 
Saksgang med klage og oppheving av vedtak følger vedlagt. 
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Administrasjonens vurdering 
Arealplanens forbud mot bygging og deling innenfor 50-metersbeltet til vann og vassdrag skal 
forhindre privatiserende bruk av områder rundt vann, og av det sikre allmennhetens frie tilgang 
til området.  En dispensasjon fra denne bestemmelsen vil virke privatiserende på den østlige 
delen av Sætervatnet med utløpet til Finnskarelva, og i forhold til allemannsretten gi ei negativ 
virkning for området.  
 
Administrasjonen har ingen flere tilføyelser til tidligere saksframlegg og vurderinger i saken 
siden det ikke har fremkommet nye opplysninger av vesentlig betydning. 
 
Den administrative vurderingen av saken er at det ikke er klar overvekt for å dispensere fra 
arealplanens bestemmelser, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2.   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknaden om bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn avslås.  
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder Konst. rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2014/255 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 27.01.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

9/14 - Behandling av søknad om bruksendring, ventilhus ved Sætervatnet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget  08.02.2017 
 

 

Vedlegg 

1 9/14 Mail fra grunneier 

2 9/14 Dispensasjon – Uttalelse fra Fylkesmannen angående søknad om 

bruksendring av ventilhus etter kommunalt vannverk 

3 9/14 - Høringsbrev angående bruksendring, ventilhus til nedlagt vannverk 

4 9/14 – Melding om vedtak i formannskapssak 58/15 om overtakelse av 

ventilhus ved Sætervatn 

5 9/14 – Saksframlegg til formannskapet angående søknad om overtakelse 

av ventilhus ved Sætervatn 

 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med etablering av nytt vannverk for Dyrøy kommune er uttak av drikkevann fra 

Sætervatnet opphørt.  Dette gjør at eksisterende infrastruktur og anlegg i området er tatt ut av 

bruk, og således ikke lenger er nyttbart i kommunal drift. Dette har gjort at grunneier for gnr 9 

bnr 14, hvor demning og ventilhus står ved Sætervatnet, har søkt om å få overta ventilhuset. 

Saken ble behandlet i formannskapet 30.09.2015, saksnr. 58/15, hvor det ble vedtatt avhending 

av ventilhuset til grunneier.   

 

Vedtaket fra formannskapet lød som følger: 

1. Dyrøy kommune avhender ventilhuset til grunneier. 

2. Det forutsettes at bruken er i henhold til lover og forskrifter. 

3. Overtagelseskontrakt mellom kommunen og grunneier må inneholde at kommunen i 

ettertid ikke er ansvarlig for anlegget og anleggsområdet og at grunneier ikke kan komme 

tilbake med krav om at kommunen må foreta noe oppryddingsarbeid på området. 

4. Kommunen bistår grunneier med å rydde opp de to parallelle rørene som går fra 

ventilhuset og ut i vatnet. 

5. Kjøpesummen settes til kr. 1,- for ventilhuset i den befatning det er i ved overtakelsen. 

 

Saksdokumenter og melding om vedtak i saken følger vedlagt. 
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For at grunneier skal kunne gjøre ombygginger og kunne benytte ventilhuset til annet formål er 

det søkt om bruksendring til bygningskodetype 172 «Skogs- og utmarkskoie, gamme». Etter 

ønsket bruk kunne kode 161 «Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg» vært brukt i søknaden. Dette er 

da sendt som høringssak til sektormyndighetene siden området er LNF-område og også båndlagt 

som nedslagsfelt for vannverk samt at bygget står i vannkanten. Det vil derfor være nødvendig å 

dispensere fra flere av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  Høringsbrevet følger som 

vedlegg.  

 

Til høringen er det kommet uttalelse fra Fylkesmannen i Troms, avdeling for plan, reindrift og 

samfunnssikkerhet. Denne uttalelsen følger i sin helhet, og er å betrakte som en del av 

saksfremlegget.   

 

I denne uttalelsen fremkommer det at området ligger under Hjerttind reinbeitedistrikt, og er 

helårsområde for reinbeitedistriktet. 

Allerede i 1995 ble det fra forvaltningens side påpekt at dette aktuelle området er et viktig 

fjellområde for Hjerttind reinbeitedistrikt. Siden dengang har både reinbeitedistriktet og 

reindriftsforvaltningen vært negativ til fradelinger til fritidsformål og oppføring av fritidshytter i 

området.  Dette med bakgrunn i at området brukes som vinterbeite og kalvingsland/tidlig 

vårbeite. Både vinterbeite og kalvingsland er særverdiområder for reindriften.  

Detaljert redegjørelse for viktighet av området og eventuelle konsekvenser av økt trafikk og 

aktivitet er beskrevet i vedlagte uttalelse fra Fylkesmannen i Troms.  

Økt forstyrrelsesrate på vinterland og kalvingsland vil kunne forringe reindriftens produksjon og 

påfølgende økonomi. For reinbeitedistriktet og den regionale reindriftsmyndigheten har det av 

den grunn vært viktig å begrense fritidsbebyggelse og aktivitet i denne delen av distriktet. 

 

Området er i dag uten veitilgang eller andre bygninger. Omsøkte bruksendring vil legge til rette 

for økt forstyrrelse ved menneskelig aktivitet og ferdsel. Dette i et inngrepsfritt område, som slik 

det fremstår i dag er et område hvor reinflokken finner beite- og kalvingsro. Slike områder er 

svært sentrale for reindriften, spesielt på våren og vinteren, og begynner å bli mangelvare. 

Omsøkte bruksendring vil dermed føre til negative konsekvenser for distriktet ved at rein trekker 

seg bort og viktige særverdiområder går tapt. 

 

Grunneier har kommentert Fylkesmannens brev i mail datert 05.01.2017, denne mailen følger 

også vedlagt. 

 

Administrasjonens vurdering 

Søknad om bruksendring for ventilhuset er gjort med bakgrunn i at grunneier ønsker å endre 

bruken av ventilhuset slik at det kan brukes som rastebu/kvilebu. Som det er redegjort for i 

uttalelsen fra reindriftsforvaltningen hos Fylkesmannen i Troms skal fordelene ved å dispensere, 

jfr. plan- og bygningsloven (PBL) § 19-2 2.avsnitt, fra bestemmelsene i kommunens arealplan 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  Hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, kan heller ikke bli tilsidesatt.  

Videre heter det i PBL § 19-2 4.avsnitt at kommunen ikke bør dispensere fra planer, lovens 

bestemmelser om planer og forbudet i PBL § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 

myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  

 

I dette tilfellet vil fordelen ved å gi en bruksendring være at kommunen ikke trenger å fjerne 

bygget mens ulempen er de negative konsekvensene en bruksendring vil ha for reindriften.   

 

Kommunen kan ikke med innhentet informasjon og vekting av fordeler og ulemper se at det er 

overvekt i fordelene ved å dispensere fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden om bruksendring for ventilhuset ved Sætervatnet avslås. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

  

  

Terje Johansen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

Plan og naturutvalget vil se med velvilje på søknaden fra Jarleif Johnsen om bruksendring på 

omsøkte ventilhus til skogskoie/jaktbu på gnr/bnr 9/14. Det kan nevnes at grunneier (Jarleifs far) 

har latt kommunen bygge og drifte dette ventilhuset i mange tiår uten noen form for skriftlig 

avtale og dermed utøvet stor imøtekommenhet.  

 

Utvalgsleder la fram følgende innstilling: 

Plan og naturutvalget (PNU) vil se helhetlig på søknaden fra Jarleif Johnsen om bruksendring av 

omsøkte ventilhus til jaktbu på gnr/bnr 9/14. 

PNU tror ikke at trafikken som følge av bruksendringen vil være til hinder for reindrifta, men 

heller tvert imot, da jegere har evne til å verne både ville og tamme dyr. 

En mulig rasteplass vil også ha stor betydning for folks argument for å komme seg på tur jf 

samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 pkt 3.2 Folkehelse og frivillig sektor 

Etter en samlet vurdering innvilger PNU bruksendring av omsøkte ventilhus på gnr/bnr 9/14 til 

bygningskode 172 og dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 7.2.6 Bygging 

og deling langs vassdrag og formål LNF-S1 jf PBL 19-2 

 

Enst vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Plan og naturutvalget (PNU) vil se helhetlig på søknaden fra Jarleif Johnsen om bruksendring av 

omsøkte ventilhus til jaktbu på gnr/bnr 9/14. 

PNU tror ikke at trafikken som følge av bruksendringen vil være til hinder for reindrifta, men 

heller tvert imot, da jegere har evne til å verne både ville og tamme dyr. 

En mulig rasteplass vil også ha stor betydning for folks argument for å komme seg på tur jf 

samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 pkt 3.2 Folkehelse og frivillig sektor 

Etter en samlet vurdering innvilger PNU bruksendring av omsøkte ventilhus på gnr/bnr 9/14 til 

bygningskode 172 og dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 7.2.6 Bygging 

og deling langs vassdrag og formål LNF-S1 jf PBL 19-2 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2014/255 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 24.03.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

9/14 - Behandling av klage på vedtak, bruksendring ventilhus ved Sætervatnet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Plan og naturutvalget  05.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Klage på vedtak 

 

Saksopplysninger 

PNU ga i møte 08.02.17, saksnr. 3/17, tillatelse til bruksendring for ventilhuset ved Sætervatnet. 

Saken er blitt påklagd av Hjerttind Reinbeitedistrikt, og klagen tas opp til behandling. 

Administrasjonens vurdering 

Hjerttind reinbeitedistrikt var en av partene da saken ble sendt på høring. Til høringen ga de ikke 

uttalelse, men har nå klaget på vedtaket.  Klager mottok vedtaket 2/3-17 og klagen er datert og 

sendt 19/3-17.  Med hjemmel i forvaltningslovens kap VI anser kommunen klagen som rettidig. 

 

Administrasjonen påpekte i saksframlegget til møtet 08.02.17 hva som var kommet av 

høringsuttalelser i saken. Her var det blant annet pekt på området er et viktig fjellområde for 

Hjerttind reinbeitedistrikt, med de konsekvenser en bruksendring ville få. Saken var også 

diskutert ift. plan- og bygningslovens § 19-2, og vekting av fordeler mot ulemper tilsa at det ikke 

var hjemmel for å innvilge dispensasjon til omsøkte bruksendring. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Klagen på PNUs vedtak av 08.02.17 vedrørende bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn tas 

til følge, og vedtaket i sak 3/17 omgjøres. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

  

  

Terje Johansen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 

 

124



Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

PNU er klar over de negative forhold en dispensasjon vil ha for reindriften, men ser ikke at 

trafikken til en så liten jaktbu er større enn den samfunnsmessige fordelen den har i forhold til et 

folkehelseperspektiv.  

PNU viser til vedtaket av 08.02.2017 der vi vektlegger folkehelse og den samfunnsmessige 

begrunnelsen som svært viktige argumenter for å opprettholde vedtaket.  

 

Forslag til vedtak: 

Klagen på PNUs vedtak av 08.02.17 vedrørende bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn tas 

ikke til følge, og vedtaket i sak 3/17 opprettholdes. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 

 

Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

Klagen på PNUs vedtak av 08.02.17 vedrørende bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn tas 

ikke til følge, og vedtaket i sak 3/17 opprettholdes. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 
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Fra: Hjerttind Rbd (hjerttind.rbd@gmail.com) 
Sendt: 19.03.2017 23:43:46 
Til: Dyrøy kommune postmottak 
Kopi:  
 
Emne: Klage på vedtak 
Vedlegg:  
Hjerttind reinbeitedistrikt 

v/Helge Oskal 

Nordsivn.545 

9310 SØRREISA                                                                                                         19.3.2017 
  

  

  

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

  

  

  

KLAGE PÅ VEDTAK – INNVILGELSE AV BRUKSENDRING, VENTILHUS VED SÆTERVATNET 

Viser til vedtak truffet i sak med ref. 2014/255 der kommunen innvilget bruksendring av 
ventilhus til skogskoie/jaktbu på gnr/bnr 9/14.  

Hjerttind rbd. vil med dette påklage dette vedtaket. Vi har ikke blitt underrettet om vedtaket 
fra kommunen, men vi har mottatt kopi av vedtaket fra Fylkesmannen den 2. mars 2017. 
Med utgangspunktet i denne fristen (2.3.17) mener vi at klagen er fremmet innen fristen.  

Begrunnelse for vår klage:  

Vi støtter oss til Fylkesmannens uttalelse til saken, datert 10.11.16.  

Vi kan ikke se i vedtaket hvordan kommunen har vurdert vilkårene i pbl. § 19-2. Vi registrerer 
likevel at rådmannen har vurdert vilkårene i pbl. § 19-2, og deretter foreslått å avslå 
søknaden.    
  

Mvh.  

  

  

Helge Oskal 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 17/9 

Saksmappe: 2017/1096 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 17.01.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

17/9 - Behandling av søknad om dispensasjon fra formål LNF og fradeling av 
våningshus 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 7/18 08.02.2018 
   

 

Vedlegg 
1 17/9,3 Dispensasjons fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling 
  

 

Saksopplysninger 
 
Trond Jæger søker om dispensasjon fra formål LNF i kommuneplanens arealdel for etablering av dagens 
våningshus på egen tomt (rød pil bilde 1.).  
Som en del av dette ønsker han at det bolighuset 
han selv bor i blir en del av driftsenheten (grønn 
pil bilde 1). Dette bolighuset har tidligere vært 
gårdens våningshus. Tanken med omsøkte deling 
er ifølge søknaden at søkers sønn skal overta 
dagens våningshus uten å måtte overta 
landbrukseiendommen. Dispensasjonssøknaden 
ligger vedlagt. 
 
Tiltaket det søkes dispensasjon for, fra formål 
LNF, er i følge søknadsskjemaet på ca. 1 daa, 
mens kartskissen vedlagt søknaden viser en tomt 
på ca. 800 m2. 
I gårdkart er det omsøkte arealet (rød pil bilde 1) 
registrert som jorddekt fastmark. Av eldre øk 
(1976) ser enn at våningshuset er bygget på 
dyrket mark. Arealet ligger sørøst for 
eiendommens driftsbygninger (blå pil bilde 1). 
 
Eiendommen gnr/bnr 17/9, består av flere teiger (gnr/bnr 17/9 og 18/13) og er på 890 daa. Arealet på 
eiendommen fordeler seg på 89 daa fulldyrka jord, 13 daa overflatedyrka jord, 7 daa innmarksbeite og 
119 daa produktiv skog samt øvrig areal. Det omsøkte arealet ligger på Kastnes og har avkjøring til 
Kastnesveien, FV 211 (Gul pil bilde 1). 
 
Saken er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune, Statens Vegvesen, 
Samediggi/Samtinget og Hjerttind reinbeitedistrikt. Troms Fylkeskommune, Samediggi/Sametinget, 
Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Troms har avgitt høringssvar. 
 

Bilde 1
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Administrasjonens vurdering 
 
Avkjørsel: 
Det omsøkte tiltaket vil benytte seg av eksisterende avkjøring fra Kastnesveien (FV 211) til gnr/bnr 17/9. 
Tiltaket vil gi utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Det må foreligge tinglyst veirett over gnr/bnr 17/9 
for gjennomføring av tiltaket. Statens vegvesen skriver i sitt høringssvar at de «har vurdert saken og vi 
har i utgangspunktet ingen innvendinger til at det blir gitt dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel til 
fradeling av våningshus på eiendommen». De avslutter svaret med at dersom delingen godkjennes av 
kommunen må søker sende Statens Vegvesen om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.  
 
Reindrift: 
Området som omsøkes ligger i Hjerttind reinbeitedistrikt. Omsøkte område er ifølge reindriftskart ikke 
direkte berørt av årstidsbeit, gjerder og anlegg eller flytting/samling (flyttlei). Det er registrert vårbeite, 
høstvinterbeite og vinterbeite tilgrensende til omsøkte tiltak. Det er ikke avgitt høringsuttalelse fra noen 
parter angående reindrift. Slik tiltaket ligger vil det slik administrasjonen ser det ikke berøre reindriften. 
 
Miljø: 
Den omsøkte tomten er tilknyttet privat vann og avløp. 
 
Kulturminner: 
Kastnes er et område hvor det er registrert en rekke 
kulturminner tilbake til steinalder (se lite bilde i bilde 2). 
Det kulturminnet som ligger nærmest omsøkte tiltak er et 
bosetnings og aktivitetsområde fra steinalder som ligger 
ca. 15 m øst for omsøkte tiltak. Oppslaget er gjort på 
gårdskart. Troms Fylkeskommune, kulturetaten har avgitt 
høringssvar og har ingen merknader til saken. Det har 
heller ikke sametinget. 
 
Landbruk: 
Eiendommen er en landbrukseiendom og arealet er regulert til landbruk. Som et ledd i 
planarbeidet er det i Plan og NaturUtvalget den 29.01.2009 vedtatt 10 kjerneområdet i 
kommunen hvorav omsøkte tiltak ligger i kjerneområdet Kastnes. Dagens våningshus ligger 
plassert sentralt i forhold til driftsbygningen og den dyrka marka. Huset som søkes fradelt er av 
nyere dato, og en fradeling av dagens våningshus vil redusere gårdens ressurser selv om det 
opprinnelige våningshuset legges til driftsenheten. Det er husdyrproduksjon som preger bygda. 
Med det følger det støv, støy og lukt fra beitedyr og arbeid i tilknytning til driften. Å legge til 
rette for omsøkte fradeling, som vil bli fritt omsettelig, inn i området vil være en driftsmessig 
ulempe for landbruket. Når det gjelder arealet det søkes dispensasjon fra formål for, er det behov 
for omdisponering etter jordlova for deler av arealet. Fylkesmannen har avgitt høringssvar. Dette 
ligger vedlagt i sin helhet. Han skriver blant annet at «Etablering av rene boliginteresser inne på 
en landbrukseiendom med slike ressurser som omsøkte kan føre til drifts- og miljømessige 
ulemper for landbruket». Fylkesmannen anbefaler Dyrøy kommune å avslå søknaden og ber om 
å få tilsendt avgjørelsen når den foreligger. 
 
Naturmangfoldloven: 
Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører 
naturmangfoldet. I denne saken er omsøkte areal i hovedsak bebygd jorddekt fastmark og areal 
er med det mer eller mindre omkalfatret sett i forhold til før det ble bebygd. I følge naturbase 
berøres ikke 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 

Bilde 2
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I Tromsatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke registrert fare i forhold til 
jord- og snø-skred (Kartgrunnlag NVE). 
Arealet som søkes fradelt består i følge 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 varier fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst. 
Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. 
Administrasjonen ser ikke at opplysningene om grunnforhold og opplysningene om fare i 
forhold til jord og snøskred er til hinder for omsøkte tiltak. 
 
Oppsummering: 
Omsøkte tiltak vil svekke resursene for bruket og være en dårlig driftsmessig løsning for 
driftsenheten. For bygda oppnås det heller ikke noen bosettingsmessig fordel. Fordelene ved 
delingen er derfor ikke klart større enn ulempene, sett ut over de privatrettslige fordelene 
omsøkte deling vil gi. Etablering av rene boliginteresser inne på en landbrukseiendom med slike 
ressurser som omsøkte kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket, noe også 
Fylkesmannen peker på i sitt høringssvar. Med dette som bakgrunn er det riktig å ikke gi 
dispensasjon siden hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Jordloven: 
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om fradeling av eiendommens våningshus  
 
Plan og bygningsloven: 
Søknad om fradeling av eiendommens våningshus fra eiendommen 17/9 i Dyrøy kommune 
avslås.  
Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 11-6, 19-2, 20-1 bokstav m og 26-1 
 
Saksbehandlingsgebyr blir sendt i eget brev. 
 
 
 
 

  
  
Tore Uthaug  
rådmann  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 13/9 

Saksmappe: 2017/1038 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 17.01.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

13/9 - Behandling av søknad om tillatelse til tiltak 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 8/18 08.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Kart og tegninger fra søknad 
2 Revidert situasjonsplan fra søker 
3 13/9 - Høring angående søknad om tillatelse til tiltak 

 

Saksopplysninger 
Tor Magne Broks søker om tillatelse til å bygge nytt bolighus på eiendommen gnr/bnr 13/9. Det 
er tidligere gitt tillatelse til riving av eksisterende våningshus og fjøs. Fjøset er revet, mens det 
gamle huset planlegges revet på et senere tidspunkt. 
 
Eiendommen 13/9 er en liten landbrukseiendom på snaue 35 dekar. Av dette er ca 4,8 dekar 
fulldyrka jord (fordelt på to steder) mens resten er produktiv skog samt jorddekt fastmark.  Dette 
framkommer av kartutsnittet under. 
 

 
                                                          Utklipp fra gårdskart 
 
Omsøkt plassering av ny bolig er på øversiden av veien, og i sin helhet inne på det fulldyrkede 
arealet.  Ihht. søknaden ønskes boligen plassert i en avstand av 45 meter fra midten av FV 211.  
Byggegrense langs veien er forøvrig 15 meter.  Det ble etter ønske fra tiltakshaver gjort befaring 
på eiendommen, og her ble det også pekt på to alternative plasseringer av boligen slik at det 
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fulldyrka arealet helt eller i all hovedsak unngås. Disse alternative plasseringene er også skissert 
inn i høringsbrevet som følger vedlagt saken. 
 

                                       Alternative plasseringer av boligen – forslag fra administrasjonen 
 
Tiltakshaver ønsket ikke å søke med alternativ plassering, men har justert litt slik at huset nå 
søkes plassert 41 meter fra fylkesveien i stedet for den opprinnelige avstanden på 45 meter. 
 

                                      Omsøkt plassering av bolig. Framtidig garasje er stiplet inn. 
 
Til høringen er det kommet tre uttalelser – disse er fra hhv. Troms Fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Troms og Statens Vegvesen, og følgende gjengis derfra: 

- Troms Fylkeskommune  v/kulturminneforvaltningen har ingen merknader til saken. Det 
vises forøvrig til Sametinget vedrørende opplysninger om samiske kulturminner. 
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- Fylkesmannen i Troms skriver bl.a. i sin uttalelse: 
«Tiltaket er søkt gjennomført i et område med større sammenhengende dyrka og dyrkbar 
jord, og vil  føre til nedbygging av dyrket mark.  Regjeringen har i de siste årene flere 
ganger innskjerpet kommunenes ansvar for å ta vare på jordressursene i sin forvaltning 
etter plan- og bygningsloven og etter jordloven.  Tiltaket det her er søkt om vil være i 
strid med dette ansvaret.» Videre heter det at «Vi kan ikke se at det foreligger 
samfunnsinteresser av en slik vekt at landbruksinteressene skal vike. Dersom kommunen 
kommer til at landbruksinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber 
vi om at dette begrunnes.» 

- Statens Vegvesen uttaler at de ikke behandler avkjørselssaker der tiltak er i strid med 
plan, for eksempel arealbruk. De ber om å bli orientert om avgjørelse i saken, og vil 
kunne fatte vedtak om utvidet bruk av avkjørsel etter søknad fra tiltakshaver. 

 

Administrasjonens vurdering 
Kommunen har som nevnt anmodet tiltakshaver om å endre plassering av boligen slik at det 
unngås bruk av dyrket areal. Dette ønsker ikke tiltakshaver, og argumenterer med at omsøkt 
plassering vil være mest ideell for ham.   
 
Etter bestemmelsene i Jordlova og statlige føringer mht. vern om dyrket og dyrkbar jord skal 
kommunene være restriktiv med å tillate nedbygging av slike arealer.  Dette fremkommer også i 
uttalelsen fra Fylkesmannen.  
I plan- og bygningsloven § 19-2 (dispensasjonsvedtaket) heter det at dispensasjon ikke kan gis 
dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.  Videre skal fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  Det skal også 
legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for blant annet jordvern samt statlige og 
regionale rammer og mål.  
Sett i lys av at det finnes alternative plasseringer av boligen på eiendommen, vil en dispensasjon 
ikke ha noen samfunnsmessige fordeler som er klart større enn ulempene ved nedbygging av 
dyrket areal.   
 
Når det i tillegg finnes alternative plasseringer av boligen på eiendommen, som er bedre egnet 
sett i forhold til arealbruken, er vurderingen at søknaden ikke skal imøtekommes.  
Kommunen kan dermed ikke se at det er grunnlag for å dispensere fra bestemmelsene, hverken 
ift. Jordlova eller plan- og bygningsloven. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Omsøkt plassering av boligen avslås.  Tiltakshaver anmodes om å søke på alternativ plassering 
på eiendommen som ikke omfatter fulldyrket areal.   

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder Konst. rådmann 
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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 

 

 
 «MottakerNavn» 

«Adresse» 
«Postnr»  «Poststed» 
 
 

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

«Ref» 
2017/1038 
Kjell Rune Marthinsen 
 
13/9 
 
20.12.2017 

 
 

13/9 - Høring angående søknad om tillatelse til tiltak 

 
Dette brev er sendt følgende: 
FYLKESMANNEN I TROMS  Postboks 6105  9291  TROMSØ  
SAMEDIGGI / SAMETINGET  Àvjovârgeaidnu 50  9730  KARASJOK  
HJERTTIND REINBEITEDISTRIKT Finnset 9310 SØRREISA 
STATENS VEGVESEN  Postboks 8142 Dep  0033  OSLO  
TROMS FYLKESKOMMUNE  Postboks 6600 Langnes  9296  TROMSØ  

 
                                                                                          
Tor Magne Broks søker om bygging av nytt 
bolighus på gnr/bnr 13/9 i Dyrøy kommune.   
Det er tidligere gitt tillatelse til riving av 
eksisterende våningshus (lokalisert like ved 
FV 211, på teigen som strekker seg til sjøen), 
og riving av fjøs som er/var lokalisert på 
motsatt side av FV211.  Se forøvrig 
kartutsnitt.  Fjøset er revet, mens det gamle 
huset planlegges revet på et senere tidspunkt.        
                                                                                                                                                                  
Eiendommen 13/9 er en liten 
landbrukseiendom på snaue 35 da. Av dette er 
ca 4,8 da (fordelt på to steder) fulldyrka jord, 
27,3 da skog med høy og middels bonitet og 
ca 2,5 da uproduktiv skog/jorddekt fastmark. 
 
Det søkes nå om bygging av ny bolig på eiendommen.  Omsøkte plassering er på oversiden av veien, 
omtrent midt på det fulldyrkede arealet.  Ihht søknaden ønskes bolig plassert 45 meter (senere justert til 
41 meter) fra midten av FV211.  Byggegrense langs veien er 15 meter.  Etter at søknaden var levert ble 
det gjennomført befaring på eiendommen sammen med tiltakshaver og ansvarlig søker.  

Det ble fra kommunens side pekt på to 
alternative plasseringer av boligen. Den ene 
plasseringen er i vestre del av teigen på 
oversiden av FV211 hvor det er noe skog. Den 
andre plasseringen er i området hvor det gamle 
fjøset stod, mot naboeiendommen 13/24. Ingen 
av disse plasseringene er ønskelig for 
tiltakshaver. 
Etter befaringen ble omsøkt plassering av 
boligen flyttet 4 meter nærmere veien og 
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 Side 2 av 2

framtidig garasje skissert inn.  Se forøvrig vedlagte situasjonsplaner og tegning av boligen. 
 
 
Avkjørsel:  
Omsøkt plassering gjør at det er nødvendig å opparbeide/utbedre eksisterende markavkjørsel på den siden 
av veien.  Tillatelse til utvidet bruk av den avkjørselen er ikke registrert inn i saken. Slik avkjørsel anser 
kommunen som uproblematisk siden den plasseres i yttersving med gode siktforhold. Avkjørselens 
plassering vil kunne benyttes både til omsøkt plassering av boligen og for de to alternative plasseringene 
som er skissert. 
 
Reindrift:  
Området som søkes bebygd er i ifølge reindriftskart ikke direkte berørt av årstidsbeiter.  Vår-, høstvinter- 
og vinterbeite ligger ned mot eiendommen. Kommunen mener at omsøkte tiltak må kunne la seg 
gjennomføre uten ulemper for reindriften.  
 
Miljø:  
Omsøkte plassering av boligen gir behov for plassering av avløp med slamavskiller og infiltrasjonsanlegg 
som fremstilt på situasjonsplanen fra ansvarlig søker.  Kommunal vannledning ligger i øvre del av 
eiendommen, og boligen planlegges knyttet til den. 
 
Kulturminner: 
Ifølge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det ikke registrert noen kulturminner på 
eller i nærheten av omsøkte areal.  
 
Kulturlandskap: 
Omsøkte tiltak, også med de rivingstillatelsene som er gitt, gir et endret inntrykk av eiendommen. Det 
gamle fjøset er tatt bort fra landskapet, og den nye boligen vil dominere den delen av eiendommen som 
ligger på oversiden av veien. 
 
Landbruk: 
Arealet er regulert til landbruk. Selv om eiendommen er beskjeden i størrelse har den likevel noen 
landbruksfaglige kvaliteter som kan være verdt å ivareta. At boligen søkes plassert på det fulldyrkede 
arealet vil i praksis gjøre at alt fulldyrket areal (2,6 da) på oversiden av veien tas til boligformål. Dette 
viser at søker ikke ønsker å ivareta og utnytte de landbruksmessige kvalitetene på eiendommen, selv om 
disse er små. 
Ved befaringen ble det konstatert at det fulldyrka arealet på oversiden av veien har høy kvalitet, basert på 
dagens plantedekke.  Arealene på sørsiden av det fulldyrka området er ihht. gårdskart klassifisert som 
dyrkbar jord.  Her ligger et potensiale for å gjøre det fulldyrka arealet større istedet for å bygge det ned.  
Med bakgrunn i vurderingen av at tiltaket ikke er nødvendig for landbruket er det etter Jordlova behov for 
omdisponering av dyrket eller dyrkbar mark ved bygging av boligen som omsøkt. 
 
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 som fulldyrket areal. Omsøkte tiltak vil derfor endre 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 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. 
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Dispensasjoner: 
Arealet som søkes bebygd ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til LNF. Tillatelsen til 
riving av det gamle våningshuset forutsetter også bygging av nytt våningshus på eiendommen.  I 
rivingstillatelsen for det gamle våningshuset var det betinget at nytt våningshus skal bygges «på egnet 
sted på eiendommen». Plasseringens egnethet vurderes utfra muligheten for drift av 
landbrukseiendommen.   
Boligens omsøkte plassering på fulldyrket areal gjør at mulighetene for å drive noen form for landbruk på 
eiendommen reduseres kraftig. Jfr. samtale og befaring med tiltakshaver er det heller ikke noen intensjon 
om å drive eiendommen landbruksmessig. Saken må derfor etter kommunens mening betraktes som en 
søknad om bygging av bolighus som ikke er nødvendig for landbruket, og at saken derfor må behandles 
som en dispensasjonssak ift PBL § 19-2 og Jordlovas § 9. 
 
Ved vurdering av dispensasjon for gjennomføring av omsøkt tiltak skal hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg skal 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er på 
nasjonalt og regionalt nivå lagt føringer for at man skal redusere nedbyggingen av fulldyrka jord, og slike 
føringer skal veies tungt i vurderingen. 
 
Ved en søknad om deling til boligformål på fulldyrka jord havner vurderingene dithen at man i størst 
mulig grad ønsker å unngå bruk av slikt areal til annet formål enn landbruk. Særlig når det i umiddelbar 
nærhet finnes alternativer som gir mindre eller ingen inngripen i landbruksarealer.  Den omsøkte 
plasseringen, til rent boligformål, faller inn under samme kriterier for vurderingen av dispensasjon.  
Det har som nevnt vært pekt på to alternative plasseringer av bolig på eiendommen slik at ikke det 
fulldyrkede arealet bygges ned. Disse alternativene er fullt mulig å benytte, og skaper ikke noen store 
utfordringer ift. opparbeidelse til boligformål.  
 
 
Oppsummering 
Med nåværende informasjon kan det se ut som at omsøkte tiltak ikke vil la seg gjennomføre. Tiltakshaver 
henstilles til å søke på en av de to alternative plasseringene som ble diskutert under befaringen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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