
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Plan og Naturutvalget 
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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
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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 

 

 
 Arne Mikal Brenna 

Borgveien 17 
9407  Harstad 
 
 

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

 
2018/388 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L32/42/5 
 
05.04.2018 

 

42/5 - Tildeling av veiadresse 

Vedtak: 
Deres eiendom gnr 42 bnr 5 eller bygning(er) har nå fått fastsatt offisiell veiadresse; 
VINJEVEIEN 302.  
 
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 kommunale veier 
Mikkelbostadveien og Vinjeveien. 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 PÅ BYGNINGEN. 
 
 
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 gjør oppmerksom på at dette skrivet referer til eldre PBL og dermed har feil paragrafnummer 
i henvisningen. 
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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. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
Vedlegg 
1 Regler for husnummerskilt 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

5



6



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 

 

 
 Steinar Jarl Jørgensen 

c/o Tor Jørgensen,  
Vinjeveien 349 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2018/412 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L32/42/30 
 
06.04.2018 

 
 

42/30 - Tildeling av veiadresse 

Vedtak: 
Deres eiendom gnr 42 bnr 30 eller bygning(er) har nå fått fastsatt offisiell veiadresse;  
 

VINJEVEIEN 304.  
 
Tildelingen av adresse er ihht. Matrikkellovas kap.4 § 21 og forskriftenes kap.12 § 50.  Du har 
uttalerett etter matrikkellovas § 21. 
 
Adresseparsell 
Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss”, vanligvis beliggende i nærmeste kryss for 
offentlige veier. Parsellene fører i hovedsak 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 PÅ BYGNINGEN. 
 
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. e) skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller i 
jernvareforretninger.  
Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i "Regler for husnummerskilt i Dyrøy". 
Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høyde på veggen, 
lett synlig og som regel til høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig sees fra veien, 
se kap.2 pkt. c). 
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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, fritidsboliger 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. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
Ekstern kopi til: 
Tor Jørgensen Vinjeveien 349 9311 Brøstadbotn 
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 Side 3 av 3

            REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE 
 

Med hjemmel i Matrikkellovens kap. 4 § 21 og Matrikkelforskriftens kap 12. § 50 er det innført: 
 

1. Plikt til å sette opp skilt 
Enhver eier, som av kommunen har fått tildelt adressenummer til bygning eller bygningsdel, plikter å sette 
opp og vedlikeholde husnummerskilt på eiendommen i samsvar med bestemmelsene i disse reglene. 

 
2. Skiltenes plassering mv. 
a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til og alltid 

være anbragt slik at de er lett synlig fra veien.  Skiltene skal holdes hele og rene og med tydelige tall og 
eventuelle bokstaver. 

b) Husnummerskiltene skal være anbragt såvidt mulig i ca. 2,5 meters høyde og til høyre for alle 
inngangsdører og innkjørsler fra veien. 

c) Hvor skilt vanskelig sees fra veien, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning 
eller stolpe, som regel til høyre for inngang/innkjørsel. 

d) Vender husnummeret mot annen vei enn den adressen er knyttet til, skal dette angis ved særskilt 
henvisningsskilt. Dette settes under husnummerskiltet. 

e) 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 det plasseres henvisningsskilt som angir 
fra hvilken vei eiendommen har adkomst. 

f) Hvor kommunen finner det påkrevet, kan det forlanges suppleringsskilt ved hovedvei foruten ved et enkelt 
hus eller de enkelte innganger. 

g) Grunneier/huseier har plikt til å sørge for at husnummerskiltenes synlighet ikke hindres av trær, busker, 
andre skilt m.v. 

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

 
4. Forskjellige bestemmelser 
a) Kommunen kan i det enkelte tilfelle gi tillatelse til at det settes opp andre skilt enn etter de fastsatte 

modeller samt lykter o.l. som skal tjene i stedet for skilt. 
b) For nybygg som har fått tildelt adresse skal skilt være satt opp før ferdigattest utstedes. 
c) Rådmannen eller den han gir fullmakt til skal føre tilsyn med at disse regler overholdes. 
d) Rådmannen eller den han gir fullmakt kan gi pålegg som finnes påkrevd for overholdelse av reglene. 

Imøtekommes ikke reglene innen en gitt og rimelig frist, kan rådmannen la arbeidene utføres for 
vedkommende eiers regning. 

e) Husnummerskilt betales av huseier. 
 

5. Ikrafttreden 
Disse reglene trådte i kraft 01.01.86. Senere revidering gjelder ajourføring ift henvisning til lovverk. 
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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 

 

 
 Vivi Ann Ellerine Movik 

Buveien 44 
9407  Harstad 
 
 

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

 
2018/413 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L32/42/14 
 
06.04.2018 

 
 

42/14 - Tildeling av veiadresse 

Vedtak: 
Deres eiendom gnr 42 bnr 14 eller bygning(er) har nå fått fastsatt offisiell veiadresse;  
 

VINJEVEIEN 306.  
 
Tildelingen av adresse er ihht. Matrikkellovas kap.4 § 21 og forskriftenes kap.12 § 50.  Du har 
uttalerett etter matrikkellovas § 21. 
 
Adresseparsell 
Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss”, vanligvis beliggende i nærmeste kryss for 
offentlige veier. Parsellene fører i hovedsak 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 PÅ BYGNINGEN. 
 
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. e) skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller i 
jernvareforretninger.  
Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i "Regler for husnummerskilt i Dyrøy". 
Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høyde på veggen, 
lett synlig og som regel til høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig sees fra veien, 
se kap.2 pkt. c). 
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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, fritidsboliger 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. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
Karin Josefine Arstein Jan Baalsruds Plass 10 1410 Kolbotn 
Knut Jarleif Jenssen Joa Alle 20 4055 Sola 
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 Side 3 av 3

            REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE 
 

Med hjemmel i Matrikkellovens kap. 4 § 21 og Matrikkelforskriftens kap 12. § 50 er det innført: 
 

1. Plikt til å sette opp skilt 
Enhver eier, som av kommunen har fått tildelt adressenummer til bygning eller bygningsdel, plikter å sette 
opp og vedlikeholde husnummerskilt på eiendommen i samsvar med bestemmelsene i disse reglene. 

 
2. Skiltenes plassering mv. 
a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til og alltid 

være anbragt slik at de er lett synlig fra veien.  Skiltene skal holdes hele og rene og med tydelige tall og 
eventuelle bokstaver. 

b) Husnummerskiltene skal være anbragt såvidt mulig i ca. 2,5 meters høyde og til høyre for alle 
inngangsdører og innkjørsler fra veien. 

c) Hvor skilt vanskelig sees fra veien, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning 
eller stolpe, som regel til høyre for inngang/innkjørsel. 

d) Vender husnummeret mot annen vei enn den adressen er knyttet til, skal dette angis ved særskilt 
henvisningsskilt. Dette settes under husnummerskiltet. 

e) 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 det plasseres henvisningsskilt som angir 
fra hvilken vei eiendommen har adkomst. 

f) Hvor kommunen finner det påkrevet, kan det forlanges suppleringsskilt ved hovedvei foruten ved et enkelt 
hus eller de enkelte innganger. 

g) Grunneier/huseier har plikt til å sørge for at husnummerskiltenes synlighet ikke hindres av trær, busker, 
andre skilt m.v. 

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

 
4. Forskjellige bestemmelser 
a) Kommunen kan i det enkelte tilfelle gi tillatelse til at det settes opp andre skilt enn etter de fastsatte 

modeller samt lykter o.l. som skal tjene i stedet for skilt. 
b) For nybygg som har fått tildelt adresse skal skilt være satt opp før ferdigattest utstedes. 
c) Rådmannen eller den han gir fullmakt til skal føre tilsyn med at disse regler overholdes. 
d) Rådmannen eller den han gir fullmakt kan gi pålegg som finnes påkrevd for overholdelse av reglene. 

Imøtekommes ikke reglene innen en gitt og rimelig frist, kan rådmannen la arbeidene utføres for 
vedkommende eiers regning. 

e) Husnummerskilt betales av huseier. 
 

5. Ikrafttreden 
Disse reglene trådte i kraft 01.01.86. Senere revidering gjelder ajourføring ift henvisning til lovverk. 
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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 

 

 
 Marita B Melbye Tiller 

Åsvegen 99 
9020  Tromsdalen 
 
 

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

 
2018/414 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L32/42/9 
 
06.04.2018 

 
 

42/9 - Tildeling av veiadresse 

Vedtak: 
Deres eiendom gnr 42 bnr 9 eller bygning(er) har nå fått fastsatt offisiell veiadresse;  
 

VINJEVEIEN 308.  
 
Tildelingen av adresse er ihht. Matrikkellovas kap.4 § 21 og forskriftenes kap.12 § 50.  Du har 
uttalerett etter matrikkellovas § 21. 
 
Adresseparsell 
Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss”, vanligvis beliggende i nærmeste kryss for 
offentlige veier. Parsellene fører i hovedsak 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 PÅ BYGNINGEN. 
 
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. e) skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller i 
jernvareforretninger.  
Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i "Regler for husnummerskilt i Dyrøy". 
Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høyde på veggen, 
lett synlig og som regel til høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig sees fra veien, 
se kap.2 pkt. c). 
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 Side 2 av 2

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, fritidsboliger 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. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
Ekstern kopi til: 
Tove Karin Tiller Gausdalsvegen 39 A 9020 Tromsdalen 
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 Side 3 av 3

            REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE 
 

Med hjemmel i Matrikkellovens kap. 4 § 21 og Matrikkelforskriftens kap 12. § 50 er det innført: 
 

1. Plikt til å sette opp skilt 
Enhver eier, som av kommunen har fått tildelt adressenummer til bygning eller bygningsdel, plikter å sette 
opp og vedlikeholde husnummerskilt på eiendommen i samsvar med bestemmelsene i disse reglene. 

 
2. Skiltenes plassering mv. 
a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til og alltid 

være anbragt slik at de er lett synlig fra veien.  Skiltene skal holdes hele og rene og med tydelige tall og 
eventuelle bokstaver. 

b) Husnummerskiltene skal være anbragt såvidt mulig i ca. 2,5 meters høyde og til høyre for alle 
inngangsdører og innkjørsler fra veien. 

c) Hvor skilt vanskelig sees fra veien, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning 
eller stolpe, som regel til høyre for inngang/innkjørsel. 

d) Vender husnummeret mot annen vei enn den adressen er knyttet til, skal dette angis ved særskilt 
henvisningsskilt. Dette settes under husnummerskiltet. 

e) 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 det plasseres henvisningsskilt som angir 
fra hvilken vei eiendommen har adkomst. 

f) Hvor kommunen finner det påkrevet, kan det forlanges suppleringsskilt ved hovedvei foruten ved et enkelt 
hus eller de enkelte innganger. 

g) Grunneier/huseier har plikt til å sørge for at husnummerskiltenes synlighet ikke hindres av trær, busker, 
andre skilt m.v. 

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

 
4. Forskjellige bestemmelser 
a) Kommunen kan i det enkelte tilfelle gi tillatelse til at det settes opp andre skilt enn etter de fastsatte 

modeller samt lykter o.l. som skal tjene i stedet for skilt. 
b) For nybygg som har fått tildelt adresse skal skilt være satt opp før ferdigattest utstedes. 
c) Rådmannen eller den han gir fullmakt til skal føre tilsyn med at disse regler overholdes. 
d) Rådmannen eller den han gir fullmakt kan gi pålegg som finnes påkrevd for overholdelse av reglene. 

Imøtekommes ikke reglene innen en gitt og rimelig frist, kan rådmannen la arbeidene utføres for 
vedkommende eiers regning. 

e) Husnummerskilt betales av huseier. 
 

5. Ikrafttreden 
Disse reglene trådte i kraft 01.01.86. Senere revidering gjelder ajourføring ift henvisning til lovverk. 
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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 

 

 
 Toril Haltland 

Ansnesveien 22 
7241  Ansnes 
 
 

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

 
2018/415 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L32/42/12 
 
06.04.2018 

 
 

42/12 - Tildeling av veiadresse 

Vedtak: 
Deres eiendom gnr 42 bnr 12 eller bygning(er) har nå fått fastsatt offisiell veiadresse;  
 

VINJEVEIEN 310.  
 
Tildelingen av adresse er ihht. Matrikkellovas kap.4 § 21 og forskriftenes kap.12 § 50.  Du har 
uttalerett etter matrikkellovas § 21. 
 
Adresseparsell 
Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss”, vanligvis beliggende i nærmeste kryss for 
offentlige veier. Parsellene fører i hovedsak 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 PÅ BYGNINGEN. 
 
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. e) skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller i 
jernvareforretninger.  
Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i "Regler for husnummerskilt i Dyrøy". 
Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høyde på veggen, 
lett synlig og som regel til høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig sees fra veien, 
se kap.2 pkt. c). 
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 Side 2 av 2

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, fritidsboliger 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. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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 Side 3 av 3

            REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE 
 

Med hjemmel i Matrikkellovens kap. 4 § 21 og Matrikkelforskriftens kap 12. § 50 er det innført: 
 

1. Plikt til å sette opp skilt 
Enhver eier, som av kommunen har fått tildelt adressenummer til bygning eller bygningsdel, plikter å sette 
opp og vedlikeholde husnummerskilt på eiendommen i samsvar med bestemmelsene i disse reglene. 

 
2. Skiltenes plassering mv. 
a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til og alltid 

være anbragt slik at de er lett synlig fra veien.  Skiltene skal holdes hele og rene og med tydelige tall og 
eventuelle bokstaver. 

b) Husnummerskiltene skal være anbragt såvidt mulig i ca. 2,5 meters høyde og til høyre for alle 
inngangsdører og innkjørsler fra veien. 

c) Hvor skilt vanskelig sees fra veien, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning 
eller stolpe, som regel til høyre for inngang/innkjørsel. 

d) Vender husnummeret mot annen vei enn den adressen er knyttet til, skal dette angis ved særskilt 
henvisningsskilt. Dette settes under husnummerskiltet. 

e) 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 det plasseres henvisningsskilt som angir 
fra hvilken vei eiendommen har adkomst. 

f) Hvor kommunen finner det påkrevet, kan det forlanges suppleringsskilt ved hovedvei foruten ved et enkelt 
hus eller de enkelte innganger. 

g) Grunneier/huseier har plikt til å sørge for at husnummerskiltenes synlighet ikke hindres av trær, busker, 
andre skilt m.v. 

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

 
4. Forskjellige bestemmelser 
a) Kommunen kan i det enkelte tilfelle gi tillatelse til at det settes opp andre skilt enn etter de fastsatte 

modeller samt lykter o.l. som skal tjene i stedet for skilt. 
b) For nybygg som har fått tildelt adresse skal skilt være satt opp før ferdigattest utstedes. 
c) Rådmannen eller den han gir fullmakt til skal føre tilsyn med at disse regler overholdes. 
d) Rådmannen eller den han gir fullmakt kan gi pålegg som finnes påkrevd for overholdelse av reglene. 

Imøtekommes ikke reglene innen en gitt og rimelig frist, kan rådmannen la arbeidene utføres for 
vedkommende eiers regning. 

e) Husnummerskilt betales av huseier. 
 

5. Ikrafttreden 
Disse reglene trådte i kraft 01.01.86. Senere revidering gjelder ajourføring ift henvisning til lovverk. 
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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 

 

 
 Berit R I Fottland 

Grevlingstien 9 
1555  Son 
 
 

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

 
2018/416 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L32/42/16 
 
06.04.2018 

 
 

42/16 - Tildeling av veiadresse 

Vedtak: 
Deres eiendom gnr 42 bnr 16 eller bygning(er) har nå fått fastsatt offisiell veiadresse;  
 

VINJEVEIEN 312.  
 
Tildelingen av adresse er ihht. Matrikkellovas kap.4 § 21 og forskriftenes kap.12 § 50.  Du har 
uttalerett etter matrikkellovas § 21. 
 
Adresseparsell 
Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss”, vanligvis beliggende i nærmeste kryss for 
offentlige veier. Parsellene fører i hovedsak 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 PÅ BYGNINGEN. 
 
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. e) skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller i 
jernvareforretninger.  
Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i "Regler for husnummerskilt i Dyrøy". 
Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høyde på veggen, 
lett synlig og som regel til høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig sees fra veien, 
se kap.2 pkt. c). 
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 Side 2 av 2

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, fritidsboliger 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. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
Ekstern kopi til: 
Helge Fottland Grevlingstien 9 1555 Son 
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 Side 3 av 3

            REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE 
 

Med hjemmel i Matrikkellovens kap. 4 § 21 og Matrikkelforskriftens kap 12. § 50 er det innført: 
 

1. Plikt til å sette opp skilt 
Enhver eier, som av kommunen har fått tildelt adressenummer til bygning eller bygningsdel, plikter å sette 
opp og vedlikeholde husnummerskilt på eiendommen i samsvar med bestemmelsene i disse reglene. 

 
2. Skiltenes plassering mv. 
a) Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til og alltid 

være anbragt slik at de er lett synlig fra veien.  Skiltene skal holdes hele og rene og med tydelige tall og 
eventuelle bokstaver. 

b) Husnummerskiltene skal være anbragt såvidt mulig i ca. 2,5 meters høyde og til høyre for alle 
inngangsdører og innkjørsler fra veien. 

c) Hvor skilt vanskelig sees fra veien, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning 
eller stolpe, som regel til høyre for inngang/innkjørsel. 

d) Vender husnummeret mot annen vei enn den adressen er knyttet til, skal dette angis ved særskilt 
henvisningsskilt. Dette settes under husnummerskiltet. 

e) 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 det plasseres henvisningsskilt som angir 
fra hvilken vei eiendommen har adkomst. 

f) Hvor kommunen finner det påkrevet, kan det forlanges suppleringsskilt ved hovedvei foruten ved et enkelt 
hus eller de enkelte innganger. 

g) Grunneier/huseier har plikt til å sørge for at husnummerskiltenes synlighet ikke hindres av trær, busker, 
andre skilt m.v. 

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

 
4. Forskjellige bestemmelser 
a) Kommunen kan i det enkelte tilfelle gi tillatelse til at det settes opp andre skilt enn etter de fastsatte 

modeller samt lykter o.l. som skal tjene i stedet for skilt. 
b) For nybygg som har fått tildelt adresse skal skilt være satt opp før ferdigattest utstedes. 
c) Rådmannen eller den han gir fullmakt til skal føre tilsyn med at disse regler overholdes. 
d) Rådmannen eller den han gir fullmakt kan gi pålegg som finnes påkrevd for overholdelse av reglene. 

Imøtekommes ikke reglene innen en gitt og rimelig frist, kan rådmannen la arbeidene utføres for 
vedkommende eiers regning. 

e) Husnummerskilt betales av huseier. 
 

5. Ikrafttreden 
Disse reglene trådte i kraft 01.01.86. Senere revidering gjelder ajourføring ift henvisning til lovverk. 
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Dyrøy kommune  
Teknisk 
 

 

  
 

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

Astrid Østrem Skoglund 
Brøstadveien 478 
9311  Brøstadbotn 
 
 

Delegert vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/327-2 Kjell Rune Marthinsen 12.03.2018 

 

13/12 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

 
Delegasjonssak:  
 
 
Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om bygging av redskapshus på 68 m² BYA med tegninger, kart 
og beskrivelser mottatt 06.03.2018, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  
 
Tiltakets art gjør at det godkjennes behandlet uten eksterne erklæringer om ansvarsrett, tiltakshaver gis 
ansvarsrett for byggingen etter selvbyggerparagrafen § 6-8 i byggesaksforskriften. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Før brukstillatelse kan gis, må avkjørsel og vei være opparbeidet, jf pbl § 18-1. 
 Vegrett over annen eiendom/bruksenhet skal være sikret ved tinglyst erklæring. 

 
Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 
regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. 
 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. 
Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. 
 
 

Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 
 

FORETAK L/S* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 
Astrid Østrem Skoglund     L SØK/PRO/UTF/1/hele tiltaket 

  
* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 
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Søknaden 

Gjelder oppføring av redskapshus tilknyttet gården. 
 

Saksgang/historikk 

Søknad registrert mottatt på kommunen 06.03.2018.  
 

Naboforhold og andres kommentarer 

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

Uttalelse fra andre myndigheter 

Ingen relevans. 
 

Plangrunnlag 

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

Veg og atkomst  

Eksisterende avkjørsel til HV211 brukes, og det anses ikke som at tiltaket vil gi utvidet bruk av denne.  
Adkomst over annen eiendom/bruksenhet sikres med tinglyst rettighet. 
 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

Ihht. innsendt situasjonsplan. 
 

Visuell utforming 

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

Beliggenhet og høydeplassering 

Det foreligger nabosamtykke for plassering av redskapshuset nærmere enn 4 meter fra nabogrensen. 
Tiltaket godkjennes som omsøkt, jf pbl § 29-4 tredje ledd. 
 
Høydeplasseringen godkjennes til sokkelhøyde kote 29, jf pbl § 29-4 første ledd. 
 
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For plassering 
gjelder toleransegrenser for områdetype 2, jf standarden ”Plassering og beliggenhetskontroll”. 
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Tiltakets plassering skal koordinatberegnes, før utsetting av hjørner på tomta. 
 
Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest, jf pbl § 21-10. 
 

Sikkerhet mot fare 

Ingen kjente. 
 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

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. 
 

Vann- og avløp 

Redskapshuset skal ikke ha innlagt vann eller avløp. 

Dispensasjon 

Tiltaket ligger i et område som er regulert til LNF-formål.  Innenfor formålet ligger omsøkte tiltak siden 
det er et redskapshus tilknyttet landbruket. 
 
Med dette som bakgrunn anser kommunen at det ikke er nødvendig med dispensasjonsbehandling. 

 

Oppsummering og konklusjon 

Omsøkte tiltak godkjennes. 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av saker PBL 50-100 m²     1 Kr. 1.163,- 
B5 Ansvarsrett, personlig     1 Kr.    689,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr.  1.852,- 

  

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 
 
 
 
Geir Fjellberg 
Enhetsleder teknisk Kjell Rune Marthinsen 
 Rådgiver 
 
 
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. 
 
 

26



27



28



29



30



31



32



Dyrøy kommune  
Teknisk 
 

 

  
 

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

Svein Erling Nergård 
Faksfjordveien 388 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/362-1 Kjell Rune Marthinsen 20.03.2018 

 

20/2 - Forhåndsvarsel vedrørende ulovlig plassert bygg på gnr 20 bnr 2 - Krav 
om fjerning 

 
I forbindelse med behandling av en delingssak for din eiendom kom det fram at det er et ulovlig 
hensatt bygg som det ble søkt om tillatelse for flytting av slik at det kunne tas i bruk som 
fritidsbolig. Bygget står ennå på din eiendom gnr/bnr 20/2 (se vedlagte flybilde). 
 
 
Ihht. plan- og bygningsloven § 32-2 gir vi med dette forhåndsvarsel om oppfølging av ulovlighet 
for overnevnte bygg. Det er ikke søkt om eller gitt tillatelse til plassering av bygget, og du bes 
om å avgi skriftlig uttalelse for hvordan forholdet skal rettes.  
Kommunen legger til grunn at de aktuelle arbeider er søknadspliktig tiltak etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jfr. §§ 20-1, 20-2 og 20-3. 
 
 
Kommunen vurderer å gi pålegg om å fjerne bygget innen en nærmere angitt frist, jfr. plan- og 
bygningsloven §§ 32-2 og 32-3.   
Et pålegg om fjerning vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig 
dom. Det vises her til plan- og bygningsloven §§ 32-3, 32-5 og 32-6, samt § 32-7 om 
tvangsfullbyrdelse.  
Det kan også bli aktuelt å vurdere overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningsloven § 32-8. Et evt. 
pålegg som ovenfor anført kan påklages, jfr. forvaltningsloven § 28, og klagefrist vil være 3 uker, 
jfr. § 29. 
 
 
Det gis med dette frist til 13.april 2018 for skriftlig uttalelse til dette forhåndsvarsel, jfr. 
plan- og bygningsloven § 32-2.  
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Med hilsen 
 
 
 
Geir Fjellberg 
Enhetsleder teknisk Kjell Rune Marthinsen 
 Rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
Vedlegg 
1 Flybilde 20 - 2 
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Dyrøy kommune  
Teknisk 
 

 

  
 

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

«MottakerNavn» 
«Adresse» 
«Postnr»  «Poststed» 
 
«Kontakt» 

 

 Delegert vedtak 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«Ref» 2017/1203-3 Ragnvald Tollefsen 05.04.2018 

 

40/1,2,3 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 

 
Saksopplysninger: 
Harald Helling og Korinna Helling søker om konsesjon for å kunne erverve eiendommen gnr/bnr 40/1,2,3 
i Dyrøy kommune. 
 
Eiendommen er registret som et uregistrert jordsameie som også inneholder gnr/bnr 40/1. Eiendommens 
areal er derfor vanskelig å gi noen eksakt beskrivelse av.  
Av opplysning i skyldelinger og matrikkel ser vi at gnr/bnr 40/1,2 og 3 har et skyldøre på 1,66 mens 
gnr/bnr 40/4 har et skyldøre på 0,31. Samlet for bruksnumrene 1,2,3 og 4 blir skyldøret 1,97. Det er med 
dette som utgangspunkt grunn til å anta at gnr/bnr 40/1,2 og 3 eier ca 84,3 % (1,66/1,97=0,843) av det 
«uregistrerte jordsameiet». Vedlagt dette brevet ligger ett oppsett som viser delingene på Berg og hvordan 
skyldøre er fordelt.  
Dersom enn legger til grunn skyldøret er eiendommen på 3356 daa. Av dette er 148 daa innmarksareal og 
1166 daa produktiv skog. Både utmark og innmark er fram til i sommer beiter at sau på utmarksbeite. I 
sommer har søker brukt eiendommen til beite for hest, geit og kopplam.  
 
I følge søknaden er det tre bygninger på eiendommen. Bolighuset har en grunnflate på 50 m2. Det er to 
etasjer og er i dårlig teknisk stand. Byggeår er ukjent. Driftsbygningen har ca 55 m2 grunnflate og er i 
meget dårlig stand (delvis sammenrast). Det er også flere sommerfjøs på Berg. Hvem som eier de ulike 
sommerfjøsene er uklart og de er i dårlig teknisk stand.  
 
Adkomsten til eiendommen er via 2,5 km privat vei, fra Vinje på Dyrøya. Den første ¼ er kjørbar med 
vanlig personbil, mens resterende del er å betegne som en smal traktorvei.  
 
Eiendommen gnr/bnr 40/1,2 og 3 er fradelt etter jordloven fra resterende driftsenhet på innsiden av 
Dyrøya. Det er også godkjent fradeling av eiendommens jakthytte. Det opplyses i søknaden at selger skal 
ha, ikke tidsbegrenset, personlig rett til å ta ut brensel til hytta og fiskerett. Dette er ikke omsøkt og 
følgelig heller ikke godkjent etter jordloven.  
Søker har ikke annen eiendom i Dyrøy men eier fast eiendom i Sørreisa. 
Søkers planer for bruk av eiendommen er: å benytte sommerbeitet til egne dyr, ta ut skog, jakte og fiske 
på eiendommen samt bruke boligen som sommerhus. Det opplyses også at de er interessert i å rekultivere 
kulturlandskap.  
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Kjøpesummen er avtalt å være kr 875 000,- 
 
Det er 22.06.2017 registrert jordskifte på eiendommen  
 
Vurderinger: 
Eiendommen er utvilsomt et landbrukseiendom. Konsesjonsloven setter i § 9 opp 4 punkter over forhold 
for landbrukseiendommer. 
 
1: Om erververens formål vil ivareta hensynet til bosetting i området.  
Erververs formål er, slik kommunen har fått forståelse av, å renovere husene og søke å ivareta de 
kulturhistoriske sidene ved bebyggelsen og å bruke boligen som sommerhus. Videre bruke eiendommen 
som forgrunnlag for egne husdyr, jakt, fiske og uttak av skog. Eiendommens bolig er i en slik forfatning at 
det vil være urimelig å kreve at erverver skal sette den i stand slik at den kan nyttes som bolig. 
Eiendommen er derfor i denne sammenheng å anse som ubebygd. Denne vurderingen er ikke til hinder for 
å sette boligen i stand dersom søker ønsker det. At veien til eiendommen er i en slik stand at den nærmest 
ikke er kjørbar med personbil styrker det forholdet at det ikke er ønskelig å kreve at eiendommen skal 
bebos. Kommunen mener at erververs formål ivaretar hensynet til bosetting i området. 
 
2: Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning:  
Søker har alt i sommer hatt egen drift av eiendommen fra sitt foretak. Kommunen mener det er en 
driftsmessig god løsning for en eiendom av denne størrelsen. Videre er det krevd jordskifte for å få klarhet 
i eiendommens grenser. Det vil gjøre det lettere både for eierhanden og eventuelle leiere å kunne utnytte 
eiendommen. 
 
3: Om erververen anses skikket til å drive eiendommen:  
Erververne har begge høyere utdanning. De har med det vist at de har evne til å søke å ta til seg 
nødvendig kunnskap for å nå sine mål, noe kommunen tror de også vil få til i denne saken. De opplyser i 
søknaden at de har holdt husdyr i flere år etter at de kjøpte en mindre landbrukseiendom i Sørreisa.  
 
4: Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet: 
Kulturlandskapet på Berg har spesielle kvaliteter. Det er ingen nyere bygninger i/på bygda/gården. 
Området beites i dag av sau. Landskapet og floraen både på inn og utmark preges av lang tids landbruk 
med bruk av lite til ingen bruk av handelsgjødsel. Formålet med ervervet er å ta vare på den ressursen 
både byggingene og kulturlandskapet for øvrig på Berg. 
 
Bebyggelsen er i dårlig stand og eiendommen anses derfor i denne sammenheng som en ubebygd.  Det er 
derfor gjort priskontroll av kjøpesummen for eiendommen jf konsesjonslovens § 9a.  
 
Den avtalte kjøpesummen på kr 875 000,- er priskontrollert slik: 
 
Enhet Antall Pris pr enhet Sum (kr) 
Fulldyrka jord ca 25 daa 3000 75000,- 
Overflatedyrka jord ca 12 daa 2000 24000,- 
Innmarksbeite ca 112 daa 1000 112000,- 
Produktiv skog – høy bonitet ca 301 daa 250 75250,- 
Produktiv skog – middels bonitet ca 865 daa 200 173000,- 
Anna areal ca 2041 daa 20 40823,- 
Årlig uttak – skog og utmark   400000,- 
Våningshus og øvrige hus   0,- 
Sum   900 073,- 
 
Kjøpesummen er i tråd med gjeldende enhetspriser og godkjennes. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, innvilges Harald Eugen Helling og Korrina Orrtun Helling 
konsesjon for erverv av eiendommen gnr/bnr 40/1,2 og 3 i Dyrøy kommune. 
 
Det stilles følgende vilkår for konsesjonen jf konsesjonsloven § 11: 

 At grensene mellom gnr/bnr 40/4 og driftsenheten gnr/bnr 40/1,2 og 3 avklares gjennom 
mekling/sak hos jordskifteretten, senest i løpet av 2020. 

 At bruksnumrene på driftsenheten gnr/bnr 40/1, 2 og 3 sammenføyes innen et år etter at grensene 
mot gnr/bnr 40/4 er avklart. 

 
 
Vedtaket er registrert i matrikkelen slik at dere nå kan tinglyse ervervet. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Fjellberg 
Enhetsleder teknisk Ragnvald Tollefsen 
 Rådgiver hav- og landbruk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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I gjennomgang i matrikkelen ser vi følgende deling av eiendommen Berg (gårdsnr 40) 
 
Gnr/bnr 40/1 
Før 13.06.1881 må det ha vært bare et bruksnummer på Berg 
 
Gnr/bnr 40/2 
Skylddeling 13.06.1881: 
Gnr/bnr 40/1 avgir areal til Gnr/bnr 40/2  
 Gnr 40/2 står i dag med et skyldøre på 0,67 
 
Gnr/bnr 40/3 
Skylddeling 28/5.1886 
Gnr/bnr 40/1 avgir areal til Gnr/bnr 40/3 
 Gnr 40/3 må da være gitt et skyldøre på 0,68 (men har i dag 0,31) 
 
Gnr/bnr 40/4 
Skylddeling 24.06.1929 
Gnr/bnr 40/3 avgir areal til gnr/bnr 40/4 
 Gnr 40/4 må da være gitt et skyldøre på 0,34 (men har i dag 0,31) 
 
Gnr/bnr 40/5 
Skylddeling 20.10.1930 
Gnr/bnr 40/3 avgir areal til gnr/bnr 40/5 
 Gnr/bnr 40/5 får da et skyldøre på 0,03 
 
Gnr/bnr 40/6 
Skylddeling 20.10.1930 
Gnr/bnr 40/4 avgir areal til Gnr/bnr 40/6 
 Gnr/bnr 40/6 får da et skyldøre på 0,03 
 
 
Oppsummering: 
 
Gnr/bnr 40/1 står i dag med et skyldøre på  0,68 
Gnr/bnr 40/2 står i dag med et skyldøre på  0,67 
Gnr/bnr 40/3 står i dag med et skyldøre på  0,31 
Gnr/bnr 40/1,2 og 3  skyldøre på  1,66 
 
Gnr/bnr 40/4 står i dag med et skyldøre på 0,31 
 
Gnr/bnr 40/5 står i dag med et skyldøre på 0,03 
 
Gnr/bnr 40/6 står i dag med et skyldøre på 0,03 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: V72 

Saksmappe: 2018/256 

Saksbehandler: Alf Rune Hoff 

Dato: 16.02.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Tiltaksstrategi for tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
2018-2020 for Dyrøy kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 15/18 17.04.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
NMSK midlene (Nærings og miljøtiltak i skogbruket) fordeles av FM i Troms på grunnlag av 
innmeldte behov fra kommunene i fylket. Midlene brukes til skogkultur som omfatter 
skogplanting og etterarbeid i etablerte plantefelt. Fylkesmannen har laget et forslag til mal for 
kommunene i Troms. 

Administrasjonens vurdering 
Tiltaksstrategiene danner basis for bruken av NMSK midlene. Midlene er viktige for den lokale 
skogbruksaktiviten og gir muligheter for skogeiere til å videreutvikle sine skogeiendommer.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Tiltaksstrategi for tilskott til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket (NMSK) 2018 – 2020 for Dyrøy kommune 
 
 
1. Bakgrunn 

Kommunen har førstelinjetjeneste som skogbruksmyndighet og fatter vedtak etter 
skogbruksloven med forskrifter.  
 
Formålet med tilskuddet til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra 
lokale prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, 
samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 
 
Vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriftenes § 4, § 6 og § 8 siste ledd fattes av 
kommunen. Det skal fastsettes overordna retningslinjer for prioritering av søknader. Slike 
retningslinjer skal utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og 
næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt.  
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Fylkesmannen fordeler NMSK-midler til kommunene. 
 
2. Organisering og prosess  

 
Strategien er utarbeidet av Dyrøy kommune og vedtatt i kommunens Plan og Natururvalg 
den 17.04.2018. 
 

3. Status, mål og utfordringer for skogbruket i kommunen 
 
Status: 
Dyrøy kommune har som resten av fylket en større og større andel hogstmoden skog fordelt 
på mange små eiendommer samtidig som mange av disse områdene mangler tilfredsstillende 
skogsvegløsninger.  
 
Mål: 
 

 Økt skogsvegbygging   
 Økt hogst  
 Forynge flatene med treslag som sikrer høy skogproduksjon og co2 binding 
 Økt skjermhogst i plantefelt 
 Lauvrydding samt tynning i barskog 

 
      Utfordringer: 
      

 Mange små eiendommer 
 Til dels manglende avsetning av skogsvirke 
 Tilgang til skogsentrepenører begrenset 

 
 

4. Kommunens strategi for å oppnå målene 
 

 Kontakte skogeiere og initiere tiltak, gjerne fellestiltak 
 Følge opp skogeiere som tar kontakt med kommunen med ønske om tiltak på egen 

eiendom 
 

 
Informasjon om tilskuddsmidler: 
 

 Gjennom kontakt med skogeiere, som for eksempel befaringer, skogsvegmøter, 
skogeierlagsmøter, skogdager og via informasjon på kommunens hjemmeside.  

 
 Aktuelle lover og forskrifter forvaltes av Dyrøy kommune. 
 
 
5           Retningslinjer for prioritering mellom søknader om NMSK-midler 
 

 Forynge hogstflater 
 Skjermhogst 
 Lauvrydding i plantefelt 
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 Avstandsregulering i plantefelt 
 Tynning i barskog 

 
Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge. Alle tiltakene er likevel viktige for å oppnå en best 
mulig framtidsskog. 
 
              
 
 

6 Tilskottstilskottssatser 
 

Tiltak Tilskott inntil x % av 
godkjente kostander 

Arealtilskott inntil  
x kr pr da 

 

 
Kode i 
ØKS/ 

Web-Skas 
Privat og 

kommunal 
eiendom 

Statlig 
eiendom 

Privat og 
kommunal 
eiendom 

Statlig 
eiendom 

Flaterydding 100 70 60   
Markberedning 101 70 60   
      
Felling nyttbart lauv a 104   300 300 
Plantekjøp 110 70 60   
Planting 120 70 60   
Suppleringsplanting 130 70 60   
Mekanisk etterarbeid 131 70 60   
Avstandsregulering 133 70 60   
Underskott tynning 140   300/400 b  
Stammekvisting 141 70 60   
      
      

 
a) Omfatter hogst før nyanlegg (planting) eller ved etterarbeid (skjermhogst).  
b) Maskinell/manuell tynning. Forutsetter et uttak på minst 2 m3 pr da og at virket er innmeldt i 

virkesdatabasen.  
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L44 

Saksmappe: 2018/58 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 06.04.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

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

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 16/18 17.04.2018 

 

 
Vedlegg 
1 Klage på vedtak 
2 9/14 - Behandling av søknad om bruksendring, ventilhus Sætervatn 
3 Fylkesmannens opphevelse av vedtak 290817 
4 PNUs vedtak 050417 
5 Saksframlegg til PNU 050417 
6 Klage fra Hjerttind rbd 190317 
7 PNUs vedtak 080217 
8 Saksframlegg til PNU 080217 
9 Fylkesmannens høringsuttalelse 101116 

 

Saksopplysninger 
Søknaden om bruksendring av ventilhuset ved Sætervatn har vært til flere behandlinger i PNU, 
senest i møte 08.02.2018.  Her ble Jarleif Johnsens søknad om bruksendring avslått.  Det vises til 
vedlagte dokumenter i saken. 
 
Melding om vedtak fra PNUs behandling ble sendt til søker 14.03.2018, med informasjon om 
klageadgang og frist for å klage.  Søker varslet muntlig til saksbehandler før påske at han ville 
klage på vedtaket, og selv om klagen kom inn etter klagefristens utløp (2 dager forsinket) anser 
kommunen dette for å være av liten betydning og vil ikke avvise klagen. 
 

Administrasjonens vurdering 
Klagen fra Jarleif Johnsen inneholder etter kommunens mening ingen nye opplysninger av 
betydning for behandling av saken.  Til kommentarene fra klager kan det nevnes at det i 
formannskapets vedtak om salg ble forutsatt at bruken er i henhold til lover og forskrifter.  
 
At søker indirekte stiller habilitetsspørsmål ved saksbehandler hos Fylkesmannen tar ikke Dyrøy 
kommune stilling til. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagen fra Jarleif Johnsen tas ikke til følge, og Dyrøy kommunes vedtak av 08.02.2018 
opprettholdes.   
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
 
 

  
  
Tore Uthaug  
rådmann  
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        Jarleif Johan Johnsen 

        Rya 35 

        9311 Brøstadbotn 

 

Klage på vedtak i brev av brev datert 14.3.2018 

 

 Formannskapet har godkjent at jeg som grunneier skal få 
kjøpe ventilhuset. Dette bør legges til grunn for at jeg som 
grunneier skal ta vare på, og påse at ingen ulemper for 
verken folk eller dyr vil forekomme. 
 

 Ser at saksbehandler i fylket har samme etternavn, og eg 
stiller spørsmål om dette er familiemedlemmer til de som 
styrer Hjertinn Rein. 
 

 Når det gjelder ventilhuset ved Sættervatnet, blir det kun 
brukt til jakt/fiske/kvilebu av grunneier, og forblir låst for 
allmennheten.  
 

 På ventilhuset er det satt opp en kasse, der friluftsfolk 
som går turer i fjellet kan skrive sine navn. Denne gjør at 
det er populært å ferdes i fjellet. Bygget har stått der i 45 
år, reinen har gått der i 45 år, og hva er forskjellen på et 
ventil hus og jakt/fiske/kvilebu? 
 

 Som dyreelsker, følger jeg alltid med dyrene(reinen) når 
jeg er i fjellet. Fordi jeg vet den er sårbar for rovdyr. Og 
ser helst at dyrene er trygge for rovdyr og rovfugler.  
 

 Fri tilgang til området, og andre bygg som ble bygget før 
bestemmelsen kom, får fortsatt stå.  
 

 Ingen vil nekte allmennheten å ferdes fritt rundt vannet 
som før. Hvis det er noen, som jeg ser det, prøver å 
hindre allmennheten å bruke områdene fritt, så er det i så 
fall reindriftsnæringen.  
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 Dette synes jeg er veldig trist, fordi vi har gått her i fjellet 

siden vi var små barn der vi plukket bær, fiska, eller bare 
gikk en fin fjelltur, sommer som vinter. 
 

 Denne bua, vil jeg også bruke når jeg tar ut ved i 
området, og der jeg kan hvile, spise min niste, og drikke 
kaffe.  
 

  
Ulempen med at jeg som grunneier har latt ventilbygget 
stå der i 45 år, vektlegges når en ønsker å ha det til 
jakt/fiske/kvilebu. Dette må også reindriftsnæringen 
akseptere. 
 

 Reindriftsnæringen har brukt, og bruker fortsatt 
eiendommen min uten at jeg på noen måte kan nekte dem 
det. Da synes jeg at der er urimelig at de nekter meg å 
bruke eiendommen min. 
 

 Ei bruksendring vil også være en fordel for reindrifta ved 
at besøk ved jakt/fiske/kvilebu vil holde rovdyrene borte 
fra området. 
 

 Reindriftsnæringa kom hit på begynnelsen av ’60 tallet, og 
bare har tatt seg til rette, og vi som grunneiere er blitt 
satt til side. Dette er svært urettferdig, og det må 
reindriftsnæringa i Troms forstå. 
 

 Viser til PMO’s positive uttalelser, og der sitter det 
personer som veit hva de snakker om. 
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Dyrøy kommune  
Teknisk 
 

 

  
 

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

13:38:19

Jarleif Johan Johnsen 
Rya 35 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/58-2 Kjell Rune Marthinsen 14.03.2018 

 

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

 
Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken. 
 
 
 
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  Dyrøy kommune., Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ 
SAMEDIGGI / SAMETINGET Àvjovârgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
HJERTTIND REINBEITEDISTRIKT Finnset 9310 SØRREISA 
TROMS FYLKESKOMMUNE Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 
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Dyrøy kommune  
Teknisk 
 

 

  
 

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

13:38:19

 

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: 
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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. 

 
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.   
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Saksgang med klage og oppheving av vedtak følger vedlagt. 
 
 

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: 
 
 
 
9/14 - Behandling av søknad om bruksendring, ventilhus Sætervatn 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
 
 
Utvalgsleder la fram følgende forslag til vedtak: 
Søknaden om bruksendring for ventilhuset slik den i dag foreligger ved Sætervatn avslås. 
Enst. vedtatt.  
  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
Søknaden om bruksendring for ventilhuset slik den i dag foreligger ved Sætervatn avslås. 
 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder Konst. rådmann 
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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. 

 

 

57



 

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 
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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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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: 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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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 25/2 

Saksmappe: 2017/1106 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 10.04.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

25/2 - Behandling av søknad om deling til fritid og dispensasjon fra formål 
LNF og pbl §1-8 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 17/18 17.04.2018 

 

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 om vetak av brev 05-09-2005 
8 Saksprotokoll PNU 31-05-2017 
9 Notat 040218 

 
 

 

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 fig1). 
 
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 

Figur 1
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kulturetaten men det er ikke gjennomført oppmålingsforretning innenfor 3 år etter fradelingen.  
 
Saken har vært på høring til Fylkesmannen i Troms, Samediggi/Sametinget og Troms 
Fylkeskommune. Det er avgitt høringsuttalelse fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen. 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. Vedtaket til Fylkesmannen i Nordland Lyder: 
«Fylkesmannen opphever Dyrøy kommunes vedtak av 31.05.2017 i sak 2016/731, og sender 
saken tilbake til kommunen for ny behandling. Fylkesmannen finner at Plan- og naturutvalgets 
begrunnelse for vedtaket er mangelfull, ettersom det ikke fremgår av vedtaket hvorvidt vilkårene 
for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er vurdert.» Fylkesmannens brev er vedlagt 
denne sak.  
Saken ble lagt fram for Plan og Naturutvalget (PNU) den 8. februar og det ble der fattet følgende 
vedtak: «PNU tar Fylkesmannens i Nordlands oppheving av vedtak til følge. PNU ser fortsatt 
positivt på søkers sak om fradeling av omsøkte tomt og ber administrasjonen behandle søknaden 
på nytt og eventuelt gå i dialog med søker for å finne en løsning.»  
Etter sistnevnte PNU-møte har Rune Anfinnsen (som er kjøper av omsøkte fradeling) skrevet 
brev til kommunen om saken. Dette brevet ligger vedlagt. 
Det er ikke gjort ny høring av saken etter at Fylkesmannen i Nordland opphevet kommunens 
opprinnelige vedtak. 
 

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 gjenstand 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 
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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.  
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 uttalelsen 
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 Rune Anfinnsen påpeker i sitt 
brev 05.02.2018 er denne reguleringen gjort i en 24 år gammel kommuneplan. Men, slik det også 
sto i tidligere saksframlegg, som et ledd i planarbeidet har Plan og naturutvalget den 29.01.2009 
vedtatt 10 kjerneområder for Landbruk i kommunen hvorav omsøkte tiltak ligger i 
kjerneområdet Dyrøyhamn - Mikkelbostad. Dette er senere stadfestet av formannskapet. 
Politikerne har med dette styrket formålet i gammel i arealplanen. 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 
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Arealplanen og fra forbudet mot tiltak i 100 metersonen. At omsøkte tiltak ligger mellom to 
fritidseiendommer gjør at hensynene bak byggeforbudet ved sjø i mindre grad enn om tiltaket lå 
for seg selv blir tilsidesatt ved en eventuell dispensasjon.  
 
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.» 
 
Oppsummering 
Når Fylkesmannen i Nordland opphevet kommunens vedtak var det på bakgrunn av at Plan og 
Naturutvalgets begrunnelse for vedtaket var mangelfull. Vedtaket til Fylkesmannen i Nordland 
lyder: «Fylkesmannen opphever Dyrøy kommunes vedtak av 31.05.2017 i sak 2016/731, og 
sender saken tilbake til kommunen for ny behandling. Fylkesmannen finner at Plan- og 
naturutvalgets begrunnelse for vedtaket er mangelfull, ettersom det ikke fremgår av vedtaket 
hvorvidt vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er vurdert.» 
Plan og Naturutvalget (PNU) hadde saken opp til ny behandling den 8. februar og fattet følgende 
vedtak: «PNU tar Fylkesmannens i Nordlands oppheving av vedtak til følge. PNU ser fortsatt 
positivt på søkers sak om fradeling av omsøkte tomt og ber administrasjonen behandle søknaden 
på nytt og eventuelt gå i dialog med søker for å finne en løsning.»  
Administrasjonen har slik PNU anmoder om i sitt vedtak vært i kontakt med søker. Søker 
stadfestet at de ikke ser for seg noen andre løsninger er den omsøkte og følgelig er det den som 
må behandles. 
I PBL § 19-2 andre ledd står det: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.» Slik administrasjonen fortsatt 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 administrasjonen ser der 
ikke innvilges. Det er derfor ikke tatt inn vedtak etter jordloven. 
Dersom PNU skulle komme til en annen konklusjon må, slik går fram av Fylkesmannen i 
Nordland sitt vedtak, Plan- og naturutvalget begrunne sitt vedtak tilstrekkelig og det må fremgå 
av vedtaket hvorvidt vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er vurdert. 
Dette går også frem av PNU sitt vedtak av 8. februar hvor de i første setning skriver: «PNU tar 
Fylkesmannens i Nordlands oppheving av vedtak til følge.» 
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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 
 
 

  
  
Tore Uthaug  
rådmann  
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STATENS HUS Kommunal- og beredskapsavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no 
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland 
Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77  
Telefaks: 75 52 09 77   

 
 
 
 

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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Rune Anfinsen
Dukvegen 5
9105 Kvaløya 4 februar 2018

Dyrøy Kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn

Notat til Dyrøy kommune i forbindelse med behandling av søknad om 
tomteutgåelse G og B 25/2.

Fylkesmannen i Nordland har som kjent 5/12-17 opphevet Dyrøy kommunes vedtak om 
at søker skal få gå ut tomt til fritidsformål.

Det er lite vits i å gå inn i argumentasjonen til Fylkesmannen. Denne er skrevet av 
Fylkesmann for Fylkesmann. Det er reneste profesjonskampen og vanlige folk har ikke 
sjans å forstå eller motsi dette. Vi mener dette er et potensielt demokratisk problem den 
tid våre folkevalgte er nettopp det. Folk. Hvordan skal de argumentere mot eller i det 
hele tatt forstå brevet fra Fylkesmannen? Den eneste som kanskje har eller burde ha 
forstand på dette er Ragnvald Tollefsen. Tollefsen kunne valgt å vurdere 
forbudsparagrafen (pbl § 1-8) annerledes. Han kunne ha sagt at det er 80 meter fra sjø 
og mesteparten av bebyggelsen i Dyrøy og i hele Nord Norge ligger innenfor 100 
metersbeltet til sjø. Dette ble til som følge av hvordan vi levde i nord med fiske og 
jordbruk. Det ligger en hytte i mellom den aktuelle grunnmur og sjø. Dyrøy Kommune er 
dessuten i forvaltningsområde 3, som åpner for mest lempelige tolkning av 100-
metersbeltet. Det er vei, vann og kloakk frem til grunnmuren som ligger i enden av den 
omsøkte eiendommen. Alternativet ville være å anrette ny vei over dyrkbar mark, da 
store deler av eiendommen er bratt kupert og uegnet til bebyggelse. Han kunne videre 
sagt at det aktuelle byggestedet tidligere besto av masse hus (husmannsplass). Mener 
å ha hørt at Mikkelbostad betyr noe slikt som «mykje bostad» – og at det derfor ville 
være det naturligste i verden å videreføre denne bruken på eksisterende hustufter som 
omsøkt. Tollefsen har i vedtak til saksfremlegget skrevet at Fylkeskommunen har en 
merknad i saken. Fylkeskommunen mener tvert i mot at det burde gå greit å bygge på 
den aktuelle muren. Han kunne derfor like godt konkludert med at det er en overvekt av 
grunner for å innvilge dispensasjon. 

Tollefsen har også skriftlig pekt på andre alternative tomter. Disse ligger midlertid svært 
bratt til uten mulighet til vei og er fullstendig ubrukelig som hyttetomter. Dersom man 
foreslår alternative plassering er det et minstekrav at det kan bygges en bygning der. 
Argumentasjonen hans i saken er ikke troverdig og virker å være tilfeldig og lite 
gjennomtenkt.  

Mitt poeng i forhold til dette er at overnevnte er et demokratisk problem. Demokratiet 
(de folkevalgte) i Dyrøy kommune ønsker at vi skal få bygge hytten på dette stedet. 
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Grunneier ønsker det, naboer ønsker oss velkommen og det finnes en rekke 
argumenter som gir en overvekt av grunner til å innvilge dispensasjon i dette tilfellet. 
Sagt med andre ord så rammes vi av en «ansatt byråkrats» tolkninger. Dette er vel ikke 
særlig demokratisk?
 
Det er imidlertid et annet forhold som også må være til stede for at dispensasjon skal 
kunne gis. Tollefsen gjemmer seg bak dette. Hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres ifra skal ikke vesentlig tilsidesettes – noe Tollefsen mener den gjør i forhold 
til kommuneplanenes arealdel. Kommuneplanen er 24 år gammel, men dette betyr ikke 
at den er absolutt for det. I 2015 ble det for eksempel innvilget mer enn 15 000 
dispensasjoner i Norge, bare for å sette dette i perspektiv. Det står dessuten i 
Kommuneplanen at «Det er et uttalt mål at planen skal ha bærende elementer av 
folkeviljen i kommunen.»

Vi tolker det slik at vi blir et «offer» for noe som kanskje kan betegnes som et 
pressmiddel fra Fylkesmannen hvor de forsøker å presse Dyrøy kommune til å lage en 
ny plan. Det er urettferdig at vi havne midt opp i dette og synes å bli brukt for å statuere 
et eksempel. I tillegg til at dette er uetisk og urettferdig så oppleves det ikke særlig 
demokratisk. Jamfør det jeg allerede har skrevet lengre opp så kan ikke vanlige folk 
eller folkevalgte forholde seg til det som skrives i mellom juristene hos Fylkesmennene. 

Slik vi ser det er vi temmelig rettsløs i hendende på en enkelt manns tolkning av et 
regelverk som er 24 år gammelt. Spørsmålet er om dette virkelig skal gjelde som god 
nok grunn til å avslå søknaden når alle andre forhold teller for?  Kommuneplanen var 
ikke 24 år gammel i 2005 når den forrige tillatelsen ble gitt, og den som vurderte saken 
den gang konkluderte annerledes faglig enn hva Tollefsen gjør nå 10 år senere.

Avslutningsvis vil jeg stille spørsmål ved Ragnvald Tollefsens uttalelser i saken. I vår 
første konsultasjon med han, og i en rekke samtaler med meg og andre i min familie, 
har han fremhevet at han mener det er problematisk at tomten grenser til 
Mikkelbostadvegen 256, G/B 25/28. Han la stor vekt på at han hadde personlig dårlig 
erfaring i sin egen familie og frarådet at jeg bygde med tomtegrense mot min onkel. 
Dette ville mest sannsynlig føre til nabotvister og familiekrangel. En av de viktigste 
årsaken til at vi ønsker å bygge hytte på Mikkelbostad i Dyrøy er nettopp at vi er mange 
i familien som er etablert der. 

Jeg reagerer svært sterkt på en slik rolleblanding fra en offentlig ansatt. Dette er svært 
upassende og fullstendig urelevant for saken. Likevel kan denne holdningen ha bidratt 
til videre negative tolkninger under saksbehandlingen. 

Med Vennlig hilsen

____________________
Rune Anfinsen
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