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   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 
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Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
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SALMAR FARMING AS 966840528 - AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK 

AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET 23055 STORVIKA V I 

DYRØY KOMMUNE 
 

Det vises til Deres søknad datert 05.02.18 om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av 

laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 23055 Storvika V i Dyrøy kommune. Lokaliteten er 

klarert for en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 4315 tonn.  

 

Det søkes om ny konfigurering og plassering av anleggsinstallasjonen. Det er ikke søkt om 

endring av MTB på lokaliteten.  

 

VEDTAK 

Troms fylkeskommune gir med dette SalMar Farming AS tillatelse til å etablere 

akvakulturanlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet Storvika V i Dyrøy 

kommune som omsøkt:  

 

Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Kommune MTB 

23055 Storvika V Dyrøy  4315 tonn 

 

Tillatelsen gjelder for en anleggsplassering som har følgende posisjoner i grader og 

desimalminutter (Kartdatum Euref89/WGS84): 

 

Midtpunkt 1 2 3 4 

N 69° 02.635ʼ  

Ø 17° 21.439ʼ 

N 69° 02.652ʼ  

Ø 17° 21.816ʼ 

N 69° 02.512ʼ  

Ø 17° 21.587ʼ 

N 69° 02.619ʼ  

Ø 17° 21.064ʼ 

N 69° 02.760ʼ  

Ø 17° 21.291ʼ 

5 6 7 8  

N 69° 02.726ʼ  

Ø 17° 21.651ʼ 

N 69° 02.731ʼ  

Ø 17° 21.658ʼ 

N 69° 02.723ʼ  

Ø 17° 21.698ʼ 

N 69° 02.718ʼ  

Ø 17° 21.690ʼ 
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Lokaliteten er i henhold til søknad klarert for følgende tillatelser: T-D-9, T-D-10, T-D-11, T-

D-12, T-D-13, T-G-8, T-TN-1 og T-TN-5.  

 

Når det gjelder lokaliteter som selskapet disponerer, viser vi til akvakulturregisteret på 

Fiskeridirektoratets hjemmeside: http://www.fiskeridir.no/. 

 

Lovhjemmel 

Vedtaket er fattet av Troms fylkeskommune med hjemmel i lov av 17.6.2005 nr. 79 om 

akvakultur (akvakulturloven) og forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur 

for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften). 

 

BAKGRUNN OG SAKSGANG 
I begrunnelsen for søknaden vises det til at man med dagens anleggsplassering har hatt 

utfordringer knyttet til organisk belastning på lokaliteten. Dette sees i sammenheng med 

anleggets form, plassering og nærhet til land. Anlegget inkluderer 9 bur som ligger på rekke 

parallelt med landkonturen og tilnærmet på langs med det som er dominerende strømretning i 

området.  

 

Basert på nye strømmålinger forventes store positive effekter ved å trekke anlegget ca. 300 m 

lengre vest. Samtidig ønsker man å endre anleggskonfigurasjonen til 12 bur (à 100x100 m) i 

en 3x4-formasjon som er rotert 90˚ i forhold til dagens anlegg. 

 

Søknaden ble mottatt 19.02.18 og var komplett 20.02.18. Den ble oversendt Dyrøy kommune 

og sektormyndighetene 27.02.18.  

 

Vi mottok svar fra Dyrøy kommune 02.05.18. Det orienteres om at søknaden var til offentlig 

ettersyn i fire uker uten at det kom merknader. Dyrøy kommune bekrefter at omsøkte tiltak er 

i tråd med kystsoneplanen og er positiv til søknaden.  

 

Uttalelsen fra Dyrøy kommune ble oversendt sektormyndighetene 07.05.18. 

Sektormyndighetene har i ettertid kommet med vedtak og uttalelser, sist ved Fylkesmannens 

miljøvernavdeling 20.06.18.  

 

Mattilsynet region Nord har ikke funnet det nødvendig å behandle søknaden etter sitt lovverk 

ettersom den ikke innebærer noen endringer av MTB.  

 

Søknaden er rutinemessig vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-

21-854) av de ovennevnte myndigheter i tillegg til Sametinget, Tromsø museum og Troms 

fylkeskommune sin kulturetat. Ingen har krevd supplerende opplysninger i medhold av 

forskriften.   

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET 

Troms fylkeskommune har vurdert søknaden etter laksetildelingsforskriften § 30 om generelle 

vilkår for klarering av lokalitet, som sier at lokalitet for akvakultur kan klareres dersom: 

 

a) det er miljømessig forsvarlig;  

b) det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på  

1. søkers behov for areal til planlagt akvakultur,  

2. alternativ bruk av området til annen akvakultur,  

3. annen bruk av området, og  

4. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter 

viltloven;  

c) det er gitt tillatelser som kreves etter  

1. matloven,  
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2. forurensningsloven, 

3. havne- og farvannsloven  

4. dyrevelferdsloven; og  

d) det ikke er i strid med  

1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven,  

2. vedtatte vernetiltak etter kapittel V i naturmangfoldloven, eller  

3. vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven. 

 

a) Miljømessig forsvarlighet: 

Søknaden er vurdert med hensyn til biologisk mangfold, forurensning av det ytre miljø 

og økologiske effekter.  

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling (FM) sier i sin naturfaglige uttalelse til søknaden at 

de ikke har noen vesentlige innvendinger til den omsøkte endringen ettersom den ikke 

innebærer utvidelse av MTB på lokaliteten. Det vises likevel til naturfaglige uttalelse 

av 24.09.13 i forbindelse med at lokalitetens MTB ble utvidet fra 3415 til 4315 tonn. 

FM uttrykte da bekymring for anadrom villfisk: «Ut fra hensynet til anadrome 

bestander i det aktuelle området, er økt oppdrettsbelastning klart negativt, da 

totalbelastningen allerede utgjør en trussel mot flere bestander. Imidlertid skal 

Fylkesmannen også ivareta viktige samfunnshensyn som inkluderer utvikling av 

oppdrettsnæringen. Ut fra ei helhetlig avveining vil derfor Fylkesmannen i dette 

tilfellet akseptere omsøkt utvidelse.»  

 

Fylkesmannen påpeker at undersøkelser viser at det er stor genetisk påvirkning fra 

rømt oppdrettslaks på ville laksebestander i Troms. Videre vises til at lakselus også er 

en trussel. Det forutsettes at det stilles nødvendige krav i tillatelsen i forhold til drift og 

tekniske løsninger for å begrense ytterligere skade på nasjonalt og regionalt viktige 

villaksbestander.  

 

Troms fylkeskommune har ikke hjemmel i medhold av akvakulturloven til å stille 

spesielle vilkår i forhold til teknologi ettersom loven er teknologinøytral. Imidlertid 

skal anleggsinstallasjonen være sertifisert i henhold til Norsk Standard for å tåle 

belastningene den vil bli utsatt for på lokaliteten. 

 

Når det gjelder miljøoppfølging, reguleres dette av flere lovverk, herunder akvakultur-

loven, forurensningsloven og matloven. Det stilles detaljerte krav til driften og intern-

kontrollen gjennom akvakulturdriftsforskriften og forskrift om internkontroll for å 

oppfylle akvakulturlovgivningen. Store deler av dette lov- og forskriftsverket omfatter 

detaljerte krav om forebygging, beredskap og skadebegrensende tiltak relatert til 

sykdom, lakselus og rømming. Tilsynsmyndighetene (Fiskeridirektoratet og 

Mattilsynet) fører jevnlig tilsyn og kontroll for å påse at kravene, både til teknologi, 

miljøoppfølging, fiskehelse og -velferd, etterleves.  

 

FM har 20.06.18 gitt utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven. FM har også 

vurdert de forurensningsmessige sidene ved etableringen etter naturmangfoldloven og 

vannforskriften, og finner at den kan finne sted uten overskridelse av resipientens 

bæreevne. FM har likevel stilt krav om gjennomføring av resipientundersøkelse etter 

NS 9410:2016 for å kunne følge med på lokaliteten. 

 

Det foreligger en miljøundersøkelse (type B i ht. NS 9410) tatt i desember 2017 som 

viser god miljøtilstand (tilstandsklasse II). Kapasiteten i resipienten vurderes som god 

med hensyn på organisk belastning og næringssaltbelastning. FM kan ikke se at 

vannforskriftens mål om minst god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten 
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vil bli overskredet med den omsøkte endringen. Oppfølgende undersøkelser vil 

imidlertid kunne avdekke en trendutvikling. 

 

FM viser til Naturbase og Artskart (Artsdatabanken) som ikke har noen spesielle 

registeringer i nærområdet (for eksempel prioriterte naturtyper og rødlistearter) som 

potensielt vil kunne bli påvirket av utslippet fra oppdrettsanlegget.  

 

Mattilsynet region Nord har ikke funnet det nødvendig å behandle søknaden siden 

MTB ikke utvides, og viser til tidligere tillatelse fra Mattilsynet, datert 01.10.13. Det 

ble da gitt tillatelse til utvidelse av MTB fra 3415 til 4315 tonn på vilkår om gode 

smittehygieniske rutiner, god fiskevelfred og oppdatert beredskapsplan for å ivareta 

fiskehelse og –velferd i en krisesituasjon.  

 

Bortsett fra bekymring for anadrom villfisk i området, har ingen av 

sektormyndighetene har påpekt vesentlige usikkerhetsmomenter relatert til den 

miljømessige forsvarligheten av tiltaket. Tillatelsen omfatter ikke økt MTB og skulle i 

utgangspunktet ikke medføre noen økt mengde oppdrettsfisk på lokaliteten. Trolig vil 

endringen av konfigurering og plassering av anleggsinstallasjonen bedre 

miljøtilstanden på lokaliteten som følge av bedre vanngjennomstrømming. Bedre 

gjennomstrømming i anlegget vurderes også å gi bedre fiskehelse og fiskevelferd. 

 

Om den endrede plasseringen og det endrede strømbildet vil få betydning for 

lusebelastningen på lokaliteten, er vanskelig å forutse. Koordinert brakklegging og 

andre tiltak forutsettes å holde lusenivåene nede. Mattilsynet stiller detaljerte krav til 

at virksomhetene må kunne dokumentere hvordan de kontrollerer og sikrer at 

lusegrensene overholdes og resistens bekjempes, og hvilke tiltak som settes inn om 

avvik på dette punktet likevel skulle skje. 

 

Naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven bestemmer at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn 

som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet.  

 

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko 

for skade på naturmangfoldet (jf. § 8 Kunnskapsgrunnlaget).   

 

Gjennom sektormyndighetenes behandling, basert på opplysninger fra SalMar 

Farming AS i søknad med mer, samt tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert 

kunnskap, vurderes kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig til å kunne risikovurdere 

tiltaket i forhold til innvirkning og risiko for skade på naturmangfoldet. 

 

Ut fra den kunnskap man har i dag, vurderes risikoen for alvorlig eller irreversibel 

skade på naturmangfoldet som følge av omsøkte etablering som liten, når man tar i 

betraktning de driftskrav og reguleringer som denne typen virksomhet er underlagt. 

Føre-var prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse (§ 9 Føre-var-prinsippet). 

 

Dette gjelder også i forhold til den samlede miljøbelastningen fra lakseoppdrett i 

området, jf. begrunnelsen for vedtaket etter forurensingsloven, samt Mattilsynets 

vurderinger. Vi kan derfor ikke se at det er grunnlag for å avslå søknaden ut fra 

hensynet til det biologiske mangfoldet, økologiske effekter eller naturmiljøet for øvrig 

(jf. § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning). 

 

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmang-

foldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 

karakter (jf. § 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver).  
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Gjennom Havbruksnæringens miljøfond og FHF, som finansieres av næringsaktørene, 

og ved direkte bidrag fra enkeltaktører, har det de siste årene blitt gitt midler til ulike 

miljøtiltak og overvåkningsprogrammer relatert til påvirkning fra lakseoppdrett. Det er 

også gjort endringer i akvakulturloven slik at oppdrettsaktørene, gjennom å betale en 

avgift, har et fellesansvar for fjerning av rømte organismer.  

 

Det er egne forskrifter som angir krav til teknisk standard og regulerer drift av 

akvakulturanlegg. Det er et ufravikelig krav at driften skal være teknisk, biologisk og 

miljømessig forsvarlig (jf. § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). Med 

bakgrunn i de rammer som er satt for slik akvakulturvirksomhet gjennom lover og 

forskrifter for tildeling og drift av tillatelser, anses § 12 tilstrekkelig ivaretatt.   

 

I henhold til § 14 skal det også foretas en avveining mot andre viktige samfunns-

interesser. Med dette forstås økonomiske, sosiale og kulturelle behov, og behovet for 

en effektiv ressursforvaltning (jf. forarbeidene til naturmangfoldloven/Ot.prp. nr. 52).  

 

En tillatelse som omsøkt vurderes å være miljømessig forsvarlig i ht. de vurderinger 

som er gjort etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er også foretatt en avveining mot 

andre viktige samfunnsinteresser (jf. § 14).   

 

b) Avveining av arealinteresser, med særlig vekt på 

 

1. søkers behov for areal til planlagt akvakultur:  

Lokaliteten ble etablert av SalMar i 2004. Omsøkte endring omfatter en viss økning 

i arealbruk, men fortsatt innenfor det areal som er avsatt til formålet i Dyrøy 

kommune sin kystsoneplan. Behovet for økt areal og endret anleggskonfigurasjon 

begrunnes med et behov for optimalisering av produksjons- og miljøforholdene på 

lokaliteten. 

 

2. alternativ bruk av området til annen akvakultur: 

Det foreligger ingen andre søknader, og det er ikke kjent at det foreligger noen 

planer for utnytting av området til annen akvakultur.  

 

3. annen bruk av området: 

Søknaden er vurdert opp mot annen og alternativ bruk av området. Lokalisering av 

akvakulturanlegg i sjø vil vanligvis medføre restriksjoner når det gjelder fiske og 

ferdsel i nærheten av anlegget. Fiskeridirektoratet region Nord sier i sin 

fiskerifaglige uttalelse til den omsøkte endringen på lokaliteten ikke vil berøre noen 

registrerte fiskeområder. Fiskeridirektoratet mener endringen ikke vil få noen 

negative konsekvenser for de interesser de skal ivareta. 

 

Kystverket har gitt tillatelse etter havne- og farvannsloven og mener at anlegget, 

med de vilkår som settes i tillatelsen, ikke vil være til hinder for den generelle 

sjøtrafikken i området. Det forutsettes at anlegget plasseres nøyaktig. 

 

Arealet er avsatt til akvakultur i gjeldene kystsoneplan og er i så måte klarert i 

forhold til annen bruk av området. 

 

4. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter lov 29. 

mai 1981 nr. 38 om viltet: 

Det foreligger ingen opplysninger om verneinteresser.  
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c) Det er gitt tillatelser som kreves etter: 

 

1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., 

 

2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, 

 

3. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann. 

 

4. lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd; 

 

Tillatelser etter punkt 1. - 4. er gitt.  

 

d) Tiltaket er ikke er i strid med: 

 

1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77, 

 

2. vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 

av naturens mangfold, eller 

 

3. vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. 

 

Det omsøkte tiltaket ikke i strid med kommuneplanen og oppfyller derfor punkt 1. 

Punkt 2 er vurdert av miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms, og det er ingen 

informasjon om verneformål i området. Det foreligger ingen informasjon om at tiltaket 

er i strid med punkt 3. Det kom ingen merknader om mulige kulturminner i området 

under den kommunale høringen eller på annen måte. 

 

Etter en samlet vurdering i ht. laksetildelingsforskriften § 30 finner Troms fylkeskommune at 

det kan gis akvakulturtillatelse på lokalitet 23055 Storvika V i Dyrøy kommune som omsøkt. 

 

GENERELLE VILKÅR 

 Anlegget skal etableres i samsvar med koordinater for anleggets ytterpunkter. 

 Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige 

forhold. 

 Tillatelsen gis under forutsetning av at etablering, drift og eventuell avvikling blir 

gjennomført i samsvar med til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vilkår. 

 Tillatelsen med vedlegg skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget, og 

også slik at den kan forevises til alle som er bemyndiget kontrollrett. 

 

Som tillatelsesinnehaver har de plikt til å sette Dem inn i regelverket som gjelder for 

tillatelser etter akvakulturloven. Akvakulturloven med tilhørende forskrifter er tilgjengelig på 

www.lovdata.no.  

 

KLAGERETT 

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra 

det tidspunktet underretningen om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part, se om 

dette i vedlagte orientering. Eventuell klage skal sendes til Troms fylkeskommune. 

 

En eventuell klage medfører ikke utsatt iverksettelse av vedtaket. Det er likevel adgang til å 

søke om at gjennomføringen utsettes til klagesaken er avgjort. I medhold av forvaltningsloven 

§ 27b er det satt som vilkår for å reise søksmål at anledningen til å klage er uttømmende 

benyttet.  
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Med vennlig hilsen 

 

 

Gunnar Davidsson 

Kst. ass. næringssjef  Frode Mikalsen 

  spesialrådgiver  

      
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Skjema «Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak» 

Tillatelse fra Kystverket Troms og Finnmark, datert 28.05.18 

Utslippstillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavd., datert 20.06.18 

Naturfaglig uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, datert 20.06.18 

Uttalelse fra Mattilsynet region Nord, datert 14.05.18 

Fiskerifaglig uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Nord, datert 22.05.18 

Uttalelse fra Dyrøy kommune, datert 20.04.18 

 

 

 

Kopi: 

Kystverket i Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND 

Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelinga, Postboks 6105, 9291 TROMSØ 

Fiskeridirektoratet region Nord, Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN 

Mattilsynet region Nord, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL 

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1,  9311 BRØSTADBOTN 

Jarle Magnar Bratbak - Pedersen 

Stein Arne Rånes 
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(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel) Melding om rett til å klage over 
forvaltningsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 

Troms fylkeskommune 

Næringsetaten  

Postboks 6600 

9296 TROMSØ (2) Dato 

26.06.18 

(3) Mottaker (navn og adresse) (4) Klageinstans 

SalMar Farming AS 

 

7266  KVERVA 

Troms fylkeskommune 

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om. 

Klagerett 

Hvem kan De klage til? 

Klagefrist 

Rett til å kreve begrunnelse 

Innholdet i klagen 

Utsetting av gjennom- 

føringen av vedtaket 

Rett til å se saksdokumentene 

og til å kreve veiledning 

Kostnader ved klagesaken 

Klage til  

Sivilombudsmannen 

De har rett til å klage over vedtaket. 

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar 

klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4). 

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at 

klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for 

oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. 

Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget 

fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det. 

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse 

før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen. 

De må presisere 

 hvilket vedtak De klager over 

 årsaken til at De klager 

 den eller de endringer som De ønsker 

 eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 

Klagen må undertegnes. 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid 

søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er 

avgjort. 

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om 

dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med  

oss, jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om 

framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen. 

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om 

fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller 

Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til 

Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader 

som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klage- 

instansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. 

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, 

kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsman- 

nen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin  

vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om  

det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i 

saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage  

avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere 

bringe saken inn for Sivilombudsmannen. 

Særlige opplysninger 

      

0073 B (Godkj. 05-95) Elektronisk utgave 
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TROMS FYLKESKOMMUNE NÆRINGSETATEN   
Postboks 6600 Langnes  
9296  TROMSØ 
 
 
 
Uttalelse til flytting av eksisterende oppdrettsanlegg ved Storvika V i 
Tranøyfjorden vest av Dyrøya, Dyrøy kommune. 
 
 

 
Fylkesmannen har ingen vesentlige naturfaglige innvendinger til flytting av eksisterende 
oppdrettsanlegg ved Storvika V i Tranøyfjorden, vest av Dyrøya. Det skal ikke være en 
utvidelse av maksimalt tillatt biomasse på lokaliteten. Vi viser likevel til vår naturfaglige 
uttalelse av 24. september 2013 i forbindelse med utvidelse av anlegget.  
 
Vi viser til søknad oversendt fra Troms fylkeskommune den 27. februar 2018. Søknaden gjelder 
flytting og endring av anleggsutforming av eksisterende oppdrettsanlegg ved Storvika V i 
Tranøyfjorden/Solbergfjorden i Dyrøy kommune. 
 
Vi har ingen vesentlige innvendinger til denne endringen siden den ikke innebærer en utvidelse 
av eksisterende maksimalt tillatt biomasse. Vi viser imidlertid til vår naturfaglige uttalelse som 
ble gitt 24. september i forbindelse med utvidelse av anlegget. Her skriver vi blant annet at: «Ut 
fra hensynet til anadrome bestander i det aktuelle området, er økt oppdrettsbelastning klart 
negativt, da totalbelastningen allerede utgjør en trussel mot flere bestander.» 
 
Vi har for øvrig følgende merknader som vist under. 
 
Vurdering med hensyn til bestander av anadrome laksefisk  
Nye undersøkelser har påvist stor genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville 
laksebestander i Troms. Basert på genetisk analyse av syv villaksbestander i Troms var det 
bare én villaksbestand som ikke var genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. De øvrige 
vurderte bestandene av villaks var enten klassifisert til å ha svært dårlig kvalitet eller moderat 
kvalitet som følge av genetisk innkrysning fra rømt oppdrettslaks.  
 
Innkrysning av oppdrettslaks i ville bestander er, i følge Vitenskapsrådet og Havforskningsinstituttet, 
en direkte trussel mot bestandenes genetiske integritet. Genetisk påvirkning fra oppdrettslaks er 
spesielt problematisk for villaksbestander som er redusert, og i en situasjon med klima i endring. 
Fordi den genetiske effekten av innblanding av oppdrettsfisk i bestander av villaks er kumulative, er 
det sannsynlig at bestander på sikt kan bli truet og/eller gå tapt (Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning).  
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Lakselus 
Når det gjelder lakselus er det samlet sett sannsynliggjort gjennom vitenskapelige studier at 
lakselus fra oppdrett har gitt bestandseffekter i form av redusert innsig av gytelaks og sjøørret 
fra sjøen samt redusert høstbart overskudd i de mest oppdrettsintensive områdene i Norge. I 
følge Havforskningsinstituttets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett, er det dokumentert en 
klar sammenheng mellom intensiv oppdrettsproduksjon og lakselussmitte på oppdrettet og vill 
laksefisk. Selv om effekten av lakselus på bestander av vill laksefisk vil variere fra år til år og 
med forhold til vassdragene, infeksjonspress og overlevelsesforhold i havet, vil et vedvarende 
høyt smittepress fra lakselus sammen med andre negative påvirkningsfaktorer kunne true 
bestandenes levedyktighet, særlig når overlevelsesforholdene i havet er så dårlig som generelt 
har vært i de siste 20-30 årene (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, rapport 8).  
 
Det er kjent at fiskesykdommer forårsaker store utfordringer i oppdrett, imidlertid er det per i 
dag begrenset kunnskap om hvordan sykdomsutbrudd og smittepress påvirker vill laksefisk. 
 
Troms er nå blant fylkene i Norge med størst produksjon oppdrettslaks, og det er dokumentert at 
fiskeoppdrett har negative konsekvenser for bestandene anadrome laksefisk i Troms. I følge 
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er rømt laks og lakselus en ikke-stabilisert trusselfaktor, 
og vi kan ikke utelukke at den omsøkte oppdrettslokaliteten ikke vil utgjøre ytterligere skade for 
bestandene av vill laksefisk i fylket. Vi mener det er utfordrende å vurdere tilleggsbelastning av 
en enkelt søknad både mht. rømt laks og lakselus. På basis av en totalvurdering har vi i denne 
saken imidlertid vektlagt at oppdrett er en viktig samfunnsinteresse som skal ivaretas, og at 
påvirkning på naturmiljøet må veies i forhold til dette jf. naturmangfoldloven § 14.  
 
Det har etter hvert kommet på plass forholdsvis strenge krav til drift av oppdrettsanlegg. 
Erfaringene tilsier likevel at dette må forbedres, herunder også beredskap og virkemidler mht. 
avbøtende tiltak jf. naturmangfoldloven § 12. Vi anser det naturlig at oppdrettsnæringen i 
større grad bidrar til dette jf. også naturmangfoldloven §§ 10 og 11. 
 
For å unngå eller begrense ytterligere skade på nasjonalt og regionalt viktige villaksbestander, 
ber vi at det i tillatelsen stilles nødvendige krav i forhold til drift og tekniske løsninger.  
 
Øvrige vurderinger 
Fylkesmannen vil påpeke at det ved akvakulturanlegg kan oppstå problemer med viltarter som 
skader fisk. De mest konfliktskapende artene er foruten oter, også skarv, gråhegre og ulike 
måkearter.  
 
Det kan være vanskelig å forebygge alle oterskader da de forebyggende tiltak som finnes i 
dag, ikke gir fullgod beskyttelse. Fylkesmannen vil presisere at det er ulovlig å felle oter uten 
at Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse. Overtredelser vil bli anmeldt. Vi gjør også 
oppmerksom på at oppdrettere ikke automatisk kan påregne fellingstillatelse for oter ved 
oterskader. 
 
I Troms er det tillatt å jakte på gråmåke og svartbak fra 21. august til 28/29 februar. For 
toppskarv og storskarv er jakt tillatt i tiden 1. oktober til 30. november. Fellingstillatelse for 
nevnte måkearter, toppskarv og storskarv (utenom jakttid) samt gråhegre kan gis av 
viltnemda/kommunen (jf. lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 
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§§ 18 og 77, samt rundskriv 6/97 om “Forskrifter om felling av viltarter som gjør skade ...”, 
og viltloven § 14).  
 
Naturmangfoldlovens § 18 bokstav b, gir hjemmel for felling vilt som gjør skade i bl.a. 
oppdrettsanlegg. Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer 
andre viltarters reproduksjon har nærmere bestemmelser om felling av vilt som gjør skade.  
 
I henhold til denne forskriften og tilhørende retningslinjer, er det en forutsetning for 
innvilgelse av skadefellingstillatelse at skade har skjedd, og at skadelidte i rimelig utstrekning 
har prøvd andre tiltak for å motvirke skade. 
 
Aktuelle tiltak mot dykkende fugl er beskyttelsesnett rundt utsatte merder. Nettene må være 
utformet slik at fugl ikke går fast og drukner. For annen fugleskade brukes dekknett over merdene.  
 
Ved all utøving av offentlig myndighet som gjelder natur, jf. naturmangfoldlovens § 7, skal 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn. I beslutningen skal det komme fram 
hvordan prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt under vurderingen av saken. Manglende 
vurdering etter disse prinsippene regnes som saksbehandlingsfeil, på lik linje med brudd på § 
17 i forvaltningsloven om «forvaltningsorganets utrednings – og informasjonsplikt».  
 
Dyrøy kommune har ikke vurdert saken etter naturmangfoldlovens prinsipper. Vi ber dere ta 
utgangspunkt i naturmangfoldlovens formål (§ 1) som sier at «Lovens formål er at naturen 
med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas 
vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» 
 
Når det gjelder de forurensningsmessige forholdene, vises det til utslippstillatelsen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Evy Jørgensen e.f. 
miljøverndirektør 

 

 Per Kristian Krogstad 
fagansvarlig  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 
 

Kopi til: 
Salmar Farming AS  7266 KVERVA 
Dyrøy Kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
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TROMS FYLKESKOMMUNE NÆRINGSETATEN
Postboks 6600 Langnes
TROMSØ

Tillatelse etter forurensningsloven til anlegg for produksjon av matfisk av
laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Storvika V i Dyrøy kommune -
Salmar Farming AS

Fylkesmannen i Troms har gitt tillatelse etter forurensningsloven til et sjøbasert anlegg for
oppdrett av laks, ørret og regnbueørret ved lokaliteten Storvika V i Tranøyfjorden i Dyrøy
kommune med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 4315 tonn. De forurensningsmessige
sidene ved etableringen er også vurdert etter bestemmelsene i naturmangfoldloven og
vannforskriften, og vi finner at den kan finne sted uten overskridelse av resipientens
bæreevne. For å overvåke resipienten som påvirkes av oppdrettsanlegget, har vi satt krav
om en trendovervåking.

Vi viser til søknad fra Salmar Nord (Salmar Farming AS) datert 5. februar 2018, oversendt fra
Troms fylkeskommune 27. februar 2018 til foreløpig vurdering for behandling etter
forurensningsloven, og brev mottatt her 18. juni 2018 med resultatet av den kommunale
behandlingen i Dyrøy kommune. Vi gjør oppmerksom på at for arbeidet med denne
utslippstillatelsen skal søker betale et saksbehandlingsgebyr (se nedenfor).

I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, § 11 og §
16 gir Fylkesmannen i Troms herved Salmar Farming AS (Salmar Nord) tillatelse til utslipp
til luft og vann fra et oppdrettsanlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på følgende
lokalitet i Dyrøy kommune:

Lokalitet MTB
(tonn)

UTM-koordinater
(midtpunkt anlegg)
EUREF 89 UTM sone 33

Samlokalisering

Storvika V 4315 7659987 N – 590970 Ø TTN001, TTN005, TN0003,
TN0005, TD0009 og TD0010

Tillatelsen gjelder på de spesielle og generelle vilkår som følger vedlagt. Den tidligere
utslippstillatelsen av 24. september 2013 faller med dette bort.

Alle endringer i vilkår og rammer i tillatelsen skal avklares skriftlig med Fylkesmannen før de
eventuelt kan iverksettes.
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TILLATELSENS RAMME
Tillatelsen kan tas i bruk fra det tidspunkt anlegget har fått akvakulturtillatelse fra Troms
fylkeskommune. Dersom anlegget ikke har etablert seg, utvidet eller flyttet innen 2 år, må det
i henhold til forurensningslovens § 20 gis melding til Fylkesmannen som avgjør om en ny
søknad er nødvendig.

Tillatelsen gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret i merdanlegg i sjø. Maksimalt
tillatt biomasse for lokaliteten er oppgitt i tabellen ovenfor.

Tillatelsen omfatter i tillegg eventuelle utslipp fra produksjonsutstyr og sanitæravløp knyttet
til anleggets oppdrettsvirksomhet, med unntak av forhold nevnt i vilkårene for
utslippstillatelsen.

Tillatelsen gjelder ikke for slakting og sløying av fisk og impregnering av nøter.

FRISTER
Tiltak Frister Punkt i

vilkårene
Internkontroll Ved oppstart 6.1
Plan for disponering av
avfall fra virksomheten.

Ved oppstart 4.1

Årsrapport ang.
produksjon, avfall,
fòrforbruk mm.

Rapporteres i tråd med gjeldende regelverk 6.3

Første C-undersøkelse
etter oppstart (NS
9410:2016), og påfølgende
undersøkelser.

Den første C-undersøkelsen skal tas innenfor
perioden fra siste to måneder med maksimal
belastning og frem til to måneder etter utslakting
for den første produksjonssyklusen. Deretter i
tråd med tabell 6 side 19 i standarden
(NS 9410:2016).

7

Tilbakemelding med
tidspunkt for første
undersøkelse.

Tilbakemeldingen skal sendes inn senest 1 måned
etter at det er gitt tillatelse etter akvakulturloven
av Troms fylkeskommune.

Rapportering Senest 3 måneder etter at felt- og analysearbeidet
er gjennomført for hver enkelt undersøkelse.

7

Innlegging av måledata i
Vannmiljø

Senest 3 måneder etter at felt- og analysearbeidet
er gjennomført for hver enkelt undersøkelse

7

BEGRUNNELSE
Søknaden gjelder etablering av matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret i sjøanlegg
hos Salmar Nord (Salmar Farming AS) ved Storvika V, Dyrøy kommune. Søknaden gjelder
flytting av eksisterende anlegg om lag 300 meter vestover fra dagens plassering. Samtidig
utvides antall bur fra 9 til 12 og anlegget roteres også 90 grader fra dagens orientering. Det
søkes ikke om utvidelse av maksimal tillatt biomasse (MTB) på 4135 tonn.
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Søknaden har vært behandlet i Dyrøy kommune som viser til at det ikke kom inn merknader til
søknaden i forbindelse offentlig høring, og at plasseringen er i samsvar med kystsoneplanen.

Vi gjør oppmerksom på at lokaliteten godkjennes for den MTB som er oppgitt i tabellen over,
og at en samlokalisering der lokaliteten er nevnt i flere tillatelser, ikke betyr at hver av
konsesjonene har samme MTB på lokaliteten.

Kapasiteten for denne type oppdrettsområde (resipient) vurderes som god med hensyn på
organisk belastning og næringssaltbelastning.

Omsøkte lokalitet ligger på vestsiden av Dyrøya i Tranøyfjorden. Den forventede organiske
belastningen fra produksjonen i oppdrettsanlegget vil trolig ikke overstige den kapasitet man
beregner dette området har. Da er belastning fra andre kilder tatt med. For å følge med på
utviklingen i resipienten for utslipp fra anlegget, har vi satt krav om oppfølgende undersøkelser i
resipienten i samsvar med metode og frekvens fastsatt i NS9410:2016.

Kunnskapsgrunnlaget og forholdet til naturmangfoldloven og vannforskriften
Ved all utøving av offentlig myndighet som gjelder natur, jf. naturmangfoldlovens § 7, skal
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn. Det er viktig å avklare eksisterende
kunnskap før vurderingene gjøres.

Det er gjennomført en obligatorisk B-undersøkelse i 2017 som dokumenterer god miljøtilstand
(1) under anlegget. I desember 2017 ble det utført en resipientundersøkelse på den nye
lokaliteten som samlet viste tilstandsklasse II (God).

Vi kan derfor ikke se at vannforskriftens mål om minst god økologisk og kjemisk tilstand i
vannforekomsten vil bli overskredet med denne endringen basert på det arbeidet med
klassifisering som er gjort så langt (jf. § 4 i forskrift om rammer for vannforvaltningen
(vannforskriften 1 )). Oppfølgende undersøkelser vil imidlertid kunne avdekke en
trendutvikling i den ene eller annen retning.

Naturbase og Artskart (Artsdatabanken) viser ingen spesielle registreringer i nærområdet
(f. eks. prioriterte naturtyper og rødlistearter) som potensielt kunne bli påvirket av utslippet
fra oppdrettsanlegget. Vi kan heller ikke se at den samlete organiske belastningen i området
vil føre til overskridelse av den naturlige rensekapasiteten i resipienten (jf. nml § 10).

Naturmangfoldloven (nml) § 12 setter krav om bruk av miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder. Så vidt vi kan se synes også den tekniske beskrivelsen av anlegget å være i tråd
med gjeldende krav.

Vi vil likevel understreke at Fylkesmannen ikke er godkjenningsmyndighet for den tekniske
utformingen av anlegget, så dette er kun en skjønnsmessig vurdering basert på beskrivelser og
sammenligning i mange liknende søknader. Det er heller ikke en vurdering av
risikopotensialet når det gjelder rømming ved uhell og uforutsette skader.

1 Vannforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20061215-1446.html
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Med det kunnskapsgrunnlaget (jf. nml § 8) vi sitter med i dag, mener vi derfor at etableringen
kan finne sted sett ut i fra vår rolle som forurensningsmyndighet. Dagens kunnskapsgrunnlag
tilsier videre at det ikke er vesentlige usikkerheter med det som skulle tilsi en føre- var
tilnærming (jf. nml. § 9).

ENDRINGER OG OMGJØRING AV TILLATELSEN
I medhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre påleggene som
er gitt i denne tillatelsen eller gi nye pålegg. Fylkesmannen kan også kalle tilbake tillatelsen
dersom forutsetningene gitt i § 18 tilsier det.

TVANGSMULKT
I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt til staten for
å sikre at vilkårene i utslippstillatelsen gjennomføres.

STRAFFANSVAR
Ved overtredelse av denne tillatelsen, med vilkår, kommer forurensningslovens kap. 10 til
anvendelse dersom forholdet ikke går inn under noen strengere straffebestemmelser.

ERSTATNINGSANSVAR, KLAGEADGANG MV.

Tillatelsen til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler jf.
forurensningslovens § 10, annet ledd.

Vedtaket kan etter forvaltningsloven § 28 påklages til Miljødirektoratet av sakens parter, eller
andre med rettslig klageinteresse, innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om
avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtaket
som det klages over, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal
sendes til Fylkesmannen. En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket
utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan, etter anmodning eller av eget tiltak,
beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort (jf.
forvaltningslovens § 42). Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages (jf.
forvaltningslovens § 2 bokstav b, jf. § 28)."

Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i saken, og Fylkesmannen vil
på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger vedrørende denne saken.

Oppstart av anlegget før en eventuell klage er avgjort skjer på eget ansvar.

Saksbehandlingsgebyr
Vi viser til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for Fylkesmannen i Troms sitt arbeid med tillatelser mv. (se forskriften
på lenke http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html ).

For arbeidet med denne tillatelsen skal det betales et gebyr etter sats 6 som for tiden utgjør
kr. 26 200,-, jf. forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-4. Satsene er justert 1. januar 2018.
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter
fakturadato.
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Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brev er
mottatt, jf. forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes
Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i
sam svar med ovenstående. Hvis Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det over skytende
beløp bli refundert.

Med hilsen

Evy Jørgensen e.f.
miljøverndirektør

Per Kr. Krogstad
fagansvarlig Forurensning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg: Vilkår til tillatelse

Kopi med vedlegg :

Dyrøy Kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn
Salmar Farming AS 7266 Kverva
Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal
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VEDLEGG TIL TILLATELSE
for Salmar Farming AS, Dyrøy kommune
Snr. 2016/8820 - 542.1.
Dato:20. juni 2018.

TILLATELSENS VILKÅR

1. UTSLIPP TIL VANN

1.1 Fôr
Ved fôring av fisken skal tap og spill av fôr reduseres mest mulig. Det tillates bruk av våtfór
for en produksjon begrenset til 50 tonn. Ved større produksjon skal det benyttes tørrfôr eller
mykfôr. Oppmalt våtfôr skal tilsettes tilstrekkelig bindemiddel for å unngå fórspill og
forurensning.

Definisjoner:

Våtfôr: Hel fisk, slo eller oppmalt fisk/avfall tilsatt bindemiddel. Konsistensen av
oppmalt våtfôr er deigaktig. Tørrstoffinnhold < 40 %
Mykfôr/pellets: Oppmalt fisk/fiskeavfall, tilsatt så mye bindemiddel at den kan fôres
ut som pellets uten å gå i oppløsning. Tørrstoffinnhold > 50 %
Tørrfôr: Tørrstoffinnhold > 90 %

1.2 Fôrkjøkken
Fettholdig avløpsvann fra fôrkjøkken skal passere fettavskiller før utslipp. Fettavskilleren skal
utformes, di mensjoneres og drives i samsvar anbefalinger gitt i rapport 65 (Norvar 1996):
Forslag til veileder for fettavskiller……….. Utslippsledning skal føres ut i sjøen slik at
munningen ligger på minst 20 m dyp og minst 20 m fra strandkanten (ved middelvannstand).
Ledningen må forankres slik at den ikke flyter opp eller forandrer leie. Plassering av
ledningen må foregå og avmerkes i samråd med Kystverket.

1.3 Medisiner/kjemikalier
Anvendelse og utslipp av medisiner, insekticider, desinfeksjonsmidler mm skal skje i samsvar
med gjeldende regel verk/retningslinjer fra forurensningsmyndighetene.

1.4 Sanitæravløpsvann
Utslipp av sanitæravløpsvann fra personalrom mm må godkjennes av kommunen i samsvar
med gjeldende re gler for utslipp.

2. UTSLIPP TIL LUFT
Fôrlagring og -tilberedning, spyling, rengjøring og tørking av nøter, håndtering av avfall samt
andre aktiviteter ved anlegget skal foregå på en slik måte at de ikke fører til luktulemper av
betydning for naboer mm.

3. STØY
Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige støyulemper.
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4. AVFALL OG SLAM

4.1 Produksjonsavfall og slam
Alt avfall som oppstår ved anlegget skal leveres til godkjent mottak.

Død fisk, slakteavfall, fôrrester, slam, fett o.l. skal håndteres slik at det ikke oppstår
forurensningsmessige ulem per.

Død fisk skal tas opp av sjøen minst hver dag i sommerhalvåret som gjelder fra 1. juni til 31.
oktober, og annenhver dag i vinterhalvåret. Ved høy dødelighet skal hyppigheten økes.

Oppsamlet død fisk skal konserveres omgående ved ensilering, frysing e.l. og føres til eget
lager. Ved ensilering skal fisken kvernes.

Oppdrettsanlegget skal ha beredskap for å håndtere massiv fiskedød, f.eks. ved
algeoppblomstring eller syk dom.

Antibiotikaholdig død fisk og annet antibiotikaholdig avfall eller slam skal oppbevares i eget
lager. Lageret skal ha tilstrekkelig kapasitet, både til av fall ved vanlig drift og avfall ved
sykdom.

Oppsamlet organisk avfall som ikke inneholder antibiotika skal om mulig utnyttes til enten
fôrprodukter eller gjød sel/jordforbedringsmiddel i tråd med gjeldende bestemmelser.

Dumping i sjøen er ikke tillatt.

Nedgraving og forbrenning tillates bare etter skriftlig godkjenning fra Fylkesmannen og
Mattilsynet.

4.2 Medisin- og kjemikalierester .
Ubenyttede rester av medisinfôr, antibiotika, insekticid samt andre spesielle miljøfarlige
stoffer inkludert em ballasje skal samles opp og lagres forsvarlig før avhenting ved
produsenten eller annen instans godkjent av myn dighetene. Det samme gjelder for oppsamlet
antibiotikaholdige fôrrester og ekskrementer.

4.3 Annet avfall
Emballasje o.l. samt alt annet avfall som ikke omfattes av pkt 4.1 og 4.2 skal overføres til
godkjent avfallsan legg for slike avfallstyper.

4.4 Slamfjerning
Dersom det er nødvendig med slamfjerning fra sjøbunnen skal dette omsøkes skriftlig hos
Fylkesmannen. Søk naden skal beskrive hvordan slammet er tenkt transportert og disponert.
På grunn av smittefaren må også veterinær myndighetene (Mattilsynet) varsles.

Oppsamlet slam skal om mulig nyttes til gjødsel/jordforbedringsmiddel i tråd med gjeldende
regelverk
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5. OPPBEVARING AV MEDISINER OG KJEMIKALIER

Medisiner, insekticider, kjemikalier mm skal lagres forsvarlig og avlåst slik at de ikke er
tilgjengelig for uved kommende. Lagerlokalet skal utformes slik at spill ved uhell e.l. kan
samles opp og ikke slippes ut. f. eks. ved hjelp av oppsamlingstanker/kanter med tilstrekkelig
volum.

6. KONTROLL

6.1 Internkontroll/rutiner for vedlikehold .
Bedriften plikter å bygge opp et internkontrollsystem (jf internkontrollforskriften). Systemet
skal blant annet inneholde mål for miljø og sikkerhet, beskrivelse av organisering, rutiner og
prosedyrer, og oppdatering av systemet. Bedriften plikter å føre jevnlig tilsyn og kontroll med
fôringsutstyr, eventuelle renseanlegg mm, slik at disse alltid drives mest mulig effektivt. For å
sikre dette, skal bedriften drive rutinemessig forebyggende vedlikehold og ha et rimelig
reservelager av de mest utsatte komponenter.

6.2 Kontroll
Bedriften skal registrere og journalføre følgende data;

fiskebestand
mengde død fisk
mengde rømt fisk
fôrtype og forbruk
anvendelse av antibiotika, insekticider, og andre kjemikalier (type og mengde).
mengder oppsamlet antibiotikaholdig slam og disponeringsmåte
avfallsmengder og disponeringsmåte

Journalen skal oppbevares på anlegget i minst 2 år og være tilgjengelig ved
kontroll/inspeksjon.

Bedriften plikter å la representanter for fylkesmannen og de etater og institusjoner som
Fylkesmannen bemyn diger, inspisere anlegget til enhver tid.

6.3 Årsrapport
Hvert år skal det utarbeides en rapport som viser siste års produksjon, avfallsmengder og -
håndtering, samt forbruk av fôr, medisin mm. Årsrapporten skal inneholde en sammenligning
av faktiske og tillatte mengder/forhold. Eventuelle overskridelser må kommenteres.

Rapportering til myndighetene skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for
slik rapportering. Fylkesmannen kan også til enhver tid be om å få tilsendt en skriftlig rapport
som dokumenterer disse forholdene.

7. RESIPIENTUNDERSØKELSE

Bedriften plikter å bekoste eller delta i de undersøkelser som Fylkesmannen finner nødvendig
for å kartlegge anleggets forurensningseffekt på resipienten, jf. forurensningsloven § 51.

22



Side 9 av 10

Bedriften kan også pålegges å betale en forholdsmessig del av kostnadene ved et
resipientundersøkelsesprogram for området hvor anlegget er plas sert.

Krav om gjennomføring av trendovervåking etter NS 9410:2016

Trendovervåkning ved Storvika V, Dyrøy kommune.
Salmar Farming AS skal bekoste, og ved hjelp av uavhengig og akkreditert fagkompetanse
gjennomføre en trendovervåking i overgangssonen for oppdrettsanlegget ved Storvika V (jf.
NS 9410:2016, kapittel 4). Vi viser ellers til beskrivelsen for gjennomføring av
undersøkelsene som vist i NS 9410:2016, kapittel 8.

Den første C-undersøkelsen skal tas innenfor perioden fra siste to måneder med maksimal
belastning og frem til to måneder etter utslakting for den første produksjonssyklusen etter
utvidelse, og deretter i tråd med tabell 6 side 19 i NS 9410:2016.

Tilbakemelding med tidspunkt for første undersøkelse
Salmar Farming AS skal skriftlig orientere Fylkesmannen om tidspunktet for første
undersøkelse.

Tilbakemeldingen skal sendes inn  senest 1 måned etter at det er gitt tillatelse etter
akvakulturloven av Troms fylkeskommune.

Rapportering
Etter at undersøkelsen er gjennomført, skal det lages en skriftlig rapport som beskriver
undersøkelsen ( material og metode ), og hvor resultatene skal presenteres i tabeller og grafer.
Se også pkt. 8.9 Rapport i NS 9410:2016. Denne sendes til Fylkesmannen senest 3 måneder
etter at hver respektive feltundersøkelse i programmet er utført.

Grunnlagsdata skal gis som vedlegg. Rapporten skal videre inneholde en kvalifisert vurdering
av resultatene.

Grunnlagsdataene (rådata fra målinger og analyser) skal også lagres elektronisk på et format
som gjør at de kan importeres direkte inn i den nasjonale databasen Vannmiljø. Dette gjøres
på spesielt utviklet regneark i Excel. Virksomheten skal sørge for at dataene legges inn i
Vannmiljø.

Fylkesmannen er behjelpelig med veiledning med denne delen dersom det er usikkerheter
omkring dette når tiden for rapportering nærmer seg.

8. GENERELT

8.1 Egenkontroll og ansvar
Bedriften plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av
anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger begrenses mest mulig.
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8.2 Akutte utslipp
Bedriften plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå akutte utslipp av f. eks olje og
kjemikalier o.l. Ved akutt eller fare for akutt forurensning skal brannvesenet (110) kontaktes
umiddelbart.

8.3 Nedleggelse, eierskifte, konkurs
Ved eierskifte, inklusive ny eier etter en konkurs, må det gis melding om dette til
forurensningsmyndigheten innen 4 uker. Det samme gjelder ved navneendring. Ved
nedleggelse av driften, f.eks. på grunn av en konkurs, skal det også gis melding om til
forurensningsmyn digheten, jf. forurensningslovens § 20.

Bedriften er ansvarlig for all rydding og istandsetting av det berørte område,
jf. forurensningsloven § 20. Dette inkluderer fjerning av bøyefester, slam på sjøbunnen mm.
etter nærmere anvisning fra Fylkesmannen.
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Postadresse: Postboks 185 5804 Bergen Be Be søksadresse: Strandgaten 229 Telefon: 55 23 80 00 Telefaks:
Organisasjonsnr: 971 203 420 E - postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett: www.fiskeridir.n o

Troms fylkeskommune Adm.enhet : Kyst - og havbruksseksjonen i
region Nord

Postboks 6600 Langnes Saksbehandler : Fredrikke Johansen Musæus

Telefon: 91340551
9296 TROMSØ Vår referanse: 18/3757

Deres
referanse:

13/6162 - 41

Dato: 22.05.2018

SalMar Farming AS 966840528 - Fiskerifaglig uttalelse i forbindelse med søknad

om endring av lokalitet 23055 Storvika V i Dyrøy kommune

Vi viser til brev av 07.05.2018 med oversendelse av kommunal behandling og tidligere
oversendelse av søknad fra Salmar Nord AS, nå Salmar Farming AS, sin søknad om endring

av konfigurasjon og plassering av anlegg på lokalitet Storvika V.

Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur , og vi skal hensynta
marine ressurser og marint miljø. Anlegget slik det ligger i dag har hatt utfordringer med

stor miljøbelastning under anlegget som følge av driften. Endringen det s økes om gjøres for

at miljøtilstanden under anlegget skal bli bedre.

Vi har over tid kartlagt kystnære fiskeridata (bruks - og ressursområder for

fiskeriinteressene). Vi har ingen registreringer i direkte tilknytning til tiltaksområdet. På

andre siden av T ranøyfjorden er det registrert et fiskeområde der det fiskes med passive
redskaper (garn, juksa og line). En endring av lokalitetskonfigurasjonen vil ikke berøre dette

området.

I saksbehandlingen skal prinsippene i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8 - 12 legges til grunn. I henhold til loven skal offentlige

beslutninger som berører naturmangfoldet, så langt det er rimelig, bygge på vitenskapelig

kunnskap og det skal vurderes effekter av påvirkni ng på naturmiljøet og samlet belastning.
Etter vår vurdering vil ikke tiltaket være i strid med naturmangfoldloven.

Etter en helhetsvurdering finner Fiskeridirektoratet region Nord at endringen ikke vil få

negative konsekvenser for de interessene vi skal ivareta. Dersom endringen medfører bedre
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2

lokalitetstilstand under anlegget vil endringen tvert imot være positiv for det marine miljøet.

Vi har ingen andre merknader til saken.

Med hilsen

Otto Andreassen

seksjonssjef

Fredrikke Johansen Musæus
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

Mottakerliste:

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

Troms fylkeskommune
Potboks 6600
9296 Tromsø

Att.

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato
2018/314 - 5 Ragnvald Tollefsen 20.04.2018

KOMMUNENS UTTALELSE VEDRØRENDE SALMAR NORD AS
951661198 - SØKNAD OM ENDRING AV AKVAKULTURTILLATELSE
FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET PÅ
LOKALITET 23055 STORVIKA V I DYRØY KOMMUNE

1: tidsperiode for utlegging til offentlig ettersyn:
Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 19.03.2018 – 16.04.2018 digitalt på
kommunens heimeside og fysisk i servicetorget på kommunehuset.

2: Når og hvordan søknaden ble kunngjort
Det offentlige ettersynet ble kunngjort med annonse i Troms Folkeblad og Nordlys mandag
19.03.2018. Samtidig ble saken også lagt på kommunens heimeside.

3: Om søknaden er i strid med vedtatte arealplaner:
I kystsoneplanen for Dyrøy er område 1926-A03 Storvika avsatt til akvakultur. Til området
ligger følgende bestemmelser (i punkt 2.7):

Hele anlegget, med fortøyninger, fôrflåte og evt. Boliger på sjø skal ligge innenfor
områder hvor det tillates akvakultur jfr. PBL § 11-11, pkt. 3. (I retningslinjene til denne
bestemmelsen står det: I de tilfeller området grenser til et AF (Akvakultur flerbruk) område kan fortøyninger lokaliseres
utfor A området etter bestemmelsene i § 2.8. )

Fortøyninger må ikke hindre fri ferdsel for mindre fartøy mellom anlegget og land.
Fortøyninger festet i land skal festes under laveste lavvann(Den siste setningen i denne
bestemmelsen er ikke aktuell i Dyrøy siden det der ligger en sone med formål AF langs land på alle A-områdene).

For områdene listet under kan det ikke settes i verk tiltak før det er utarbeidet
detaljreguleringssplan jfr. PBL § 11-9, nr.1. Krav til reguleringsplan kan bortfalle
dersom reell fare blir/er avklart i konsesjonsprosessen. Detaljreguleringsplanen for
områdene 1926-A03 Storvika skal dokumentere at hensyn til fare tilknyttet ras er vurdert
og tatt hensyn til. Krav til reguleringsplan kan bortfalle dersom reell fare blir/er avklart i
konsesjonsprosessen.

Rundt dette området er det avsatt et flerbruksområde med ferdsel og akvakultur (AF). Til dette
området ligger følgende bestemmelser:
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Det tillates utlegging av fortøyninger til havbruk etablert i A områder. Fortøyninger må
ligge minimum 20 m under gjennomsnittlig havnivå og ikke være til hinder for vanlig
sjøveis ferdsel. Fortøyninger inn mot land må ligge minimum 2 m under laveste lavvann.
Det er ikke tillatt med utvidelser eller nyetablering av akvakulturanlegg utover fortøyning
innenfor området.

Som det går fram av søknaden er anlegget (forflåte og ramme) plassert innenfor område som er
regulert til akvakultur (A03 Storvika). Langs land går det en liten sone hvor formålet er AF
(akvakultur og ferdsel). Fortøyinger som går inn i dette området skal ikke gå høyere enn 2 meter
under laveste lavvann. Dette for å sikre at fjæresonen blir uten fortøyninger. Av vedlegg 6.1.3
Kystsoneplan Dyrøy kommune ser en at noen landfester går inn i denne sonen. Disse må
forholde seg til dybdebestemmelsene.
For området A03 er det krav om at hensyn til fare tilknyttet ras er vurdert og tatt hensyn til
gjennom reguleringsplan. Imidlertid kan krav om reguleringsplan bortfalle dersom reell fare
blir/er avklart i konsesjonsprosessen. I denne saken er det gjort skredfarevurderinger av NGI som
har funnet at anleggene tilfredsstiller krav til skredsikkerhet i TEK 17. Kommunen anser det
derfor slik at kravet om reguleringsplan bortfaller siden reell fare blir/er avklart i
konsesjonsprosessen.

4: Om det er mottatt merknader til søknaden:
Det er ikke mottatt merknader til søknaden.

5: Kommunens vurdering av søknaden
Kommunen legger til grunn at de festene som er tegnet inn i formål AF langs land forholder seg
til kravet om at de må ligge minimum 2 m under laveste lavvann. Videre er det gjennomført
skredfarevurderinger av NGI som har funnet at anleggene tilfredsstiller krav til skredsikkerhet i
TEK 17. Kommunen ser det derfor slik at kravet om reguleringsplan bortfaller siden reell fare
blir/er avklart i konsesjonsprosessen.

Med dette som grunnlag anser kommunen at søknaden er i tråd med vedtatt arealplan.

Kommunen er positiv til søknaden.

Med hilsen

Geir Fjellberg
Enhetsleder teknisk Ragnvald Tollefsen

Rådgiver hav- og landbruk

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur

Kopi til:
SALMAR FARMING AS 7266 KVERVA
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Dyrøy kommune  
Teknisk 
 

 

 U.off i hht. 
 

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 

Geir-Ole Aa 
Faksfjordveien 168 
9311  BRØSTADBOTN 
 
Att. 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/97-6 Ragnvald Tollefsen 29.05.2018 

 

18/4 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling 

 
Saksopplysninger: 
Geir Ole Aa søker om dispensasjon fra formål LNF 
i kommuneplanens arealdel for fradeling av 0,7 daa 
tilleggsareal til gnr/bnr 18/46 og 1 daa til gnr/bnr 
18/38. For tilleggsarealet til gnr/bnr 18/46 er det 
også behov for dispensasjon fra PBL § 1-8.  
Bakgrunnen for den omsøkte delingen er å rydde 
opp i eiendomsforholdene for framtiden. Arealet på 
oversiden av gnr/bnr 18/46, som i praksis brukes av 
18/46 til parkering mm, tillegges denne 
eiendommen. Arealet til gnr/bnr 18/38 er så 
begrenset at det er vanskelig å plassere 
uthus/garasje på en god måte. Med omsøkte deling 
får eiendommen plass til dette og den vil også 
romme avkjørselen i sin helhet.  
 
I gårdskart er det omsøkte arealet på 0,7 daa, på 
nedsiden av veien, (blå pil bilde 1) i hovedsak 
registrert som jorddekt fastmark (55 m2 er registrert 
som innmarksbeite). Det omsøkte arealet på 
oversiden av veien på 1 daa (grønn pil) er i 
hovedsak skrinn fastmark (180 m2 skog middels bonitet og 30 m2 beite).  
 
Eiendommen gnr/bnr 18/4, består av flere teiger (gnr/bnr 18/4 og 24/5) og er på 246 daa. Arealet på 
eiendommen fordeler seg på 8 daa fulldyrka jord, 4,5 daa overflatedyrka jord, 3 daa innmarksbeite og 99 
daa produktiv skog samt øvrig areal. De omsøkte arealene ligger på Kastnes og har avkjøring til 
Kastnesveien, FV 211. 
 
Saken har vært på høring til Fylkesmannen i Troms, Samediggi/Sametinget, Statens vegvesen og Troms 
Fylkeskommune. Samediggi/Sametinget, Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune har avgitt svar, 
men de har ingen merknader til tiltaket. 
 

Bilde 1
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Vurderinger: 
 

Avkjørsel: 
De omsøkte tiltakene vil benytte seg av eksisterende avkjøringer fra Kastnesveien (FV 211). Tiltaket vil 
ikke gi utvidet eller endret bruk av eksisterende avkjørsel.  
 
Reindrift: 
Området som omsøkes ligger i Hjerttind reinbeitedistrikt. Omsøkte område er ifølge reindriftskart ikke 
direkte berørt av årstidsbeite, gjerder og anlegg eller flytting/samling (flyttlei). Det er registrert vårbeite, 
høstvinterbeite og vinterbeite tilgrensende til omsøkte tiltak. 
 
Miljø: 
Eiendommene de omsøkte arealene skal sammenføyes med 
er tilknyttet privat vann og avløp. 
 
Kulturminner: 
Kastnes er et område hvor det er registrert en rekke 
kulturminner tilbake til steinalder. Det kulturminnet som 
ligger nærmest omsøkte tiltak er et bosetnings og 
aktivitetsområde (steinalderboplass) som ligger ca. 170 m 
vest for omsøkte tiltak. Oppslaget i bilde 2 er gjort på 
gårdskart.  
 
Landbruk: 
Eiendommen er en landbrukseiendom og arealet er regulert til landbruk. Som et ledd i planarbeidet er det 
i Plan og NaturUtvalget den 29.01.2009 vedtatt 10 kjerneområdet i kommunen hvorav omsøkte tiltak 
ligger i kjerneområdet Kastnes. Det er husdyrproduksjon som preger bygda. Med det følger det støv, støy 
og lukt fra beitedyr og arbeid i tilknytning til driften. Omsøkte fradeling vil bli en del av eksisterende 
fritids- og bolig-eiendom og vil slik kommunen ser det ikke være en driftsmessig ulempe for landbruket 
Med bakgrunn i de omsøkte arealene sin plassering og kvalitet vil omsøkte fradeling nærmest ikke 
redusere gårdens ressurser. Når det gjelder selve arealet det søkes dispensasjon fra formål for er det behov 
for behandling av delingen også etter jordlova. Men tiltaket strider ikke mot formålet i jordloven og 
jordloven vil slik administrasjonen ser det ikke være til hinder for omsøkte tiltak. Tiltaket berører ca. 80 
m2 med dyrket mark (innmarksbeite/overflate dyrka jord). Arealets størrelse og plassering gjør at 
omdisponering av dette arealet godkjennes.  
 
Naturmangfoldloven: 
Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører naturmangfoldet. I følge 
naturbase berøres ikke arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder av 
søknaden. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak ikke forringe naturmangfoldet. 
 
Vurdering av PBL § 28-1 
I Tromsatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke 
registrert fare i forhold til jord- og snø-skred (Kartgrunnlag NVE, se 
bilde 3). 
Arealet som søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av hav- 
og fjordavsetning, strandavsetning, tynt dekke: På flyfoto vises 
blotninger av fjell på begge de omsøkte arealene. 
 
Dispensasjoner: 
Området som søkes fradelt er i reguleringsplan regulert til LNF. For 
omsøkte tiltak må det derfor dispenseres fra formål i Arealplanen for fradelingen av tilleggsareal. Det må 
også dispenseres for tiltak i 100- metersbeltet. 

Bilde 2

Bilde 3
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Kommunen anser det slik at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre at fordelene ved dispensasjonen er klart 
større enn ulempen. 

 
Oppsummering: 
Saken er sendt til statlige og regional myndigheter for uttalelse 
og det er ikke avgitt merknader til saken. Omsøkte tiltak tar 
opp i seg formålet i jordloven på en god måte. Den dyrka 
marka som tiltaket berører har en slik plassering og størrelse at 
omdisponering av dette arealet kan godkjennes. Siden det er 
snakk om tilleggsareal til eksisterende eiendommer, som alt er 
bebygd, er det ikke behov for ekstra tillatelse for avkjøring, 
vann og avløp. Med dette som bakgrunn kan det innvilges 
dispensasjon fra tiltak i 100 metersbeltet og formål i plan siden 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
Vedtak: 
Jordloven: 
Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 innvilges omdisponering av ca. 80 m2 dyrket mark og 
fradeling av henholdsvis 730 m2 og 990 m2 fra eiendommen gnr/bnr 18/4 i Dyrøy kommune. 
Landbrukseiendommen beholder gårdens gårds og bruksnummer og med det gårdens rettigheter. 
Dersom søker ikke har bedt om matrikulering av det fradelt arealet innen tre år faller tillatelsen 
bort. 
 
Plan og bygningsloven: 
Det gis dispensasjon fra formål i plan og tiltak i 100-metersbeltet for omsøkte tiltak. 
 
Etter Plan og bygningsloven godkjennes fradeling av henholdsvis 730 m2 og 990 m2 som 
tilleggsareal fra gnr/bnr 18/4.  
Det stilles følgende vilkår for gjennomføring av delingen: 
 Jf. PBL § 21-4 skal de fradelte teigene i forbindelse med matrikkuleringen sammenføyes 

med naboeiendommen (1. teig med gnr/bnr 18/46 og 2. teig med gnr/bnr 18/38 (se bilde 4)). 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Fjellberg 
Enhetsleder teknisk Ragnvald Tollefsen 
 Rådgiver hav- og landbruk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 

Bilde 4
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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 

Arne Aarhus 
Brøstadveien 518 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/844-2 Kjell Rune Marthinsen 30.08.2018 

 

12/1 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - driftsbygninger 

Dyrøy kommune gir tillatelse til tiltak for bygging av lagerbygning med grunnflate 84 m² (BRA 80 m²) og 
dyrkingstuneller med grunnflate tilsammen 675 m² (225 m² + 450 m²) med tegninger, kart og beskrivelser 
mottatt 27.04.2015, jf plan- og bygningsloven (PBL) § 20-1.  
 
Tiltaket anses som alminnelige driftsbygninger i landbruket, og behandles derfor etter PBL § 20-4 
«Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver», og ikke krever erklæring om ansvarsrett fra 
ansvarlig foretak. 
 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Før brukstillatelse kan gis, må avkjørsel, vei og hovedledning for vann- og avløpsanlegg være 
opparbeidet, jf PBL § 18-1. 

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

Ansvar og kontroll 

Tiltakets art gjør at det behandles etter PBL § 20-4. Dette gjør at tiltaket er unntatt fra bestemmelsene om 
ansvarlig foretak. 

Søknaden 

Ny lagerbygning og to dyrkingstuneller. 
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Saksgang/historikk 

Søknad om tillatelse til tiltak levert kommunen 27.08.2018. 
 

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 
 

Plangrunnlag 

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

Veg og atkomst  

Tiltaket har adkomst fra privat veg.  Tiltaket anses ikke som å gi økning av trafikk ut på fylkesvei 211 av 
en slik art at det er nødvendig med tillatelse fra Statens Vegvesen. 
 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

På eiendommen. 
 

Visuell utforming 

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

Beliggenhet og høydeplassering 

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”. 
 
Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest, jf pbl § 21-10. 
 

Sikkerhet mot fare 

Ingen kjente. 
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Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ingen kjente. 
 

Vann- og avløp 

Vannledning tilkoples kommunal vannledning etter anvisning. Avløp antas å omfatte gråvann fra vannsøl, 
og omfattes ikke av krav til avløpsløsning. 
 

Dispensasjon 

Tiltaket er ihht formål i plan, og krever derfor ikke dispensasjonsbehandling. 
 

 

Oppsummering og konklusjon 

Det gis tillatelse til tiltak som omsøkt. 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Faktura ettersendes. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av saker PBL, samlet areal 600-1000 m²     1 Kr. 5.907,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 5.907,- 

  

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 
10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 
med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Fjellberg 
Enhetsleder teknisk Kjell Rune Marthinsen 
 Rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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Orientering om klageadgang 
 
Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen 
er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 
 
Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket 
kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf 
forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli 
avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 
 
Klagens innhold og form 
Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, 
og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle 
andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 
 
Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 
Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få 
utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 
 
Innsyn i saksdokumentene 
Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i 
saken. 
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Camilla Jacobsen 77642163 12.07.2018 2018/2555    423.1 
   Deres dato Deres ref. 
  20.04.2018 2018/58 

                                                                    
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og kommunalavdelingen www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
Dyrøy kommune   
Dyrøytunet 1  
9311  Brøstadbotn 
 
 
 
Klage over avslag på søknad om bruksendring for «ventilhus» ved 
Sætervatnet i Dyrøy kommune - vedtaket stadfestes 
 
Vi viser til Dyrøy kommunes oversendelse av ovennevnte sak, mottatt her den 23.4.2018, 
samt vårt foreløpige svar av 22.5.2018.  
 

*** 
Dyrøy kommunes vedtak av 8.2.2018, om å avslå søknad om bruksendringstillatelse, 
stadfestes. Tiltaket er i strid med arealformålet, LNFR, i kommuneplanens arealdel, 
samt planens pkt. 7.2.6, om forbud mot tiltak i 50-metersbeltet fra vann og vassdrag. 
Tillatelse til tiltaket er dermed betinget av at det innvilges dispensasjon i medhold av 
plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Fylkesmannen finner, i likhet med kommunen, at vilkårene for å innvilge dispensasjon 
ikke er oppfylt i saken. Bruksendringstillatelse kan dermed ikke gis, jf. pbl. §§ 1-6 andre 
ledd, jf. 11-6 andre ledd, rettsvirkningene av kommuneplanens arealdel. Dette betyr at 
klagen ikke tas til følge.  
 
Vi vil gi en nærmere begrunnelse for vår avgjørelse i det følgende.  
 

*** 
 
Sakens bakgrunn 
Vi forutsetter at klagerne er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke et fullstendig 
saksreferat her. I det følgende vil vi likevel gi en kort sammenfatning av sakens faktum, slik 
den er opplyst for Fylkesmannen.  
 
Den 30.9.2015 besluttet Dyrøy kommune å avhende et kommunalt bygg på om lag 15 m², 
som tidligere ble benyttet i forbindelse med Brøstad vannverk, til hjemmelshaveren til 
eiendommen gnr. 9 bnr. 14, Jarleif Johan Johnsen. Johnsen søkte deretter om 
bruksendringstillatelse til å bruke bygget som hytte til fritids- og jaktformål.  
 
Kommunen vurderte tiltaket for å være betinget av dispensasjon fra arealformålet, «LNF» i 
kommuneplanens arealdel, samt kommuneplanens forbud mot tiltak innenfor 50 meter fra 
vann og vassdrag. Bruksendringssøknaden ble dermed lagt ut på høring den 20.10.2016.  
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Fylkesmannen i Troms v/avdeling for plan, reindrift og samfunnssikkerhet innga 
høringsuttalelse til søknaden, se brev av 10.11.2016. På bakgrunn av tiltakets negative 
innvirkning på reindrifta i området, tilrådde Fylkesmannen kommunen å avslå 
dispensasjonssøknaden. Fra uttalelsen hitsettes følgende: 
 

Omdisponeringen søkes videre i et område uten veitilgang og 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 flokken 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. 

 
Administrasjonen innstilte på å avslå søknaden, ettersom den ikke kunne se at vilkårene for å 
innvilge dispensasjon til tiltaket var innfridd. Kommunen v/plan og naturutvalget (PNU) 
fravek imidlertid innstillingen, og traff følgende vedtak: 
 

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 ut 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 kommuneplanens arealdel 7.2.6 
Bygging og deling langs vassdrag og formål LNF-S1 jf PBL 19-2.   

 
Vedtaket ble påklaget av Hjerttind reinbeitedistrikt den 19.3.2017. Som begrunnelse for 
klagen ble det vist til Fylkesmannens uttalelse i saken, datert 10.11.2016, om at tiltaket ville 
få negative konsekvenser for reindrifta i området. I tillegg ble det anført at kommunen ikke 
har vurdert vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Klagen ble underinstansbehandlet av kommunen v/Plan og naturutvalget i møte den 5.4.2017, 
men kommunen fant ikke grunn til å endre eller oppheve det påklagede vedtaket, og saken ble 
oversendt til Fylkesmannen. Fylkesmannen opphevet bruksendringstillatelsen, under 
henvisning til at vedtaket var mangelfullt begrunnet, ettersom begrunnelsen ikke viste at de 
materielle vilkårene for å innvilge dispensasjon i saken var innfridd.  
 
Dyrøy kommune v/plan og naturutvalget behandlet deretter saken på nytt, og den avslo 
dispensasjonssøknaden i møte den 8.2.2018, under sak 6/18.   
 
Avslagsvedtaket ble påklaget av Jarleif Johan Johnsen. I klagen vises det til at «ventilhuset» 
kun skal brukes av klager til jakt/fiske/hvilebu, og at bygget for øvrig vil være låst for 
allmenheten. Klager viser til at han skal ta vare på området, og påse at bruken av bygget ikke 
vil påføre dyr eller folk ulemper, og at han ikke vil nekte allmenheten å ferdes fritt rundt 
vannet. Ifølge klager prøver reindriftsnæringen å hindre allmenheten i å bruke områdene fritt, 
noe klager synes er trist, ettersom han har benyttet området til bærplukking, fisking og 
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fjellturer helt siden han var et lite barn. Klager tenker å benytte bua i forbindelse med 
vedhogst, og som en plass der han kan hvile, spise og drikke kaffe.  
 
Klager mener at det, i vurderingen av om det skal gis bruksendringstillatelse, må legges vekt 
på at han har latt kommunen få ha bygget stående på eiendommen i 45 år, med de ulemper 
dette har medført for ham som grunneier. Klager viser også til at andre bygg i området, som 
ble oppført før bestemmelsene i kommuneplanens arealdel kom, fortsatt får stå.  
 
Ifølge klager må reindriftsnæringen akseptere omsøkt bruk av bygget. Det vises til at 
reindriftsnæringen har brukt, og fortsatt bruker, eiendommen hans uten at han kan motsette 
seg bruken. Hensett til dette mener klager at det er urimelig av næringen å nekte ham å 
benytte hans egen eiendom. Klager mener at en bruksendringstillatelse vil være en fordel for 
reindrifta, ettersom besøk ved jakt/fiske/hvilebua vil holde rovdyrene borte fra området. 
Avslutningsvis viser klager til at reindriftsnæringa kom til området i begynnelsen av 60-tallet, 
og ifølge klager har næringa tatt seg til rette, og satt til side grunneierne. Klager mener at 
dette er svært urettferdig, noe reindriftsnæringa i Troms må forstå.  
 
Kommunen v/plan og naturutvalget behandlet klagen i møte den 17.4.2018, men den fant ikke 
grunn til å endre eller oppheve det påklagede vedtaket. Saken er etter dette oversendt til 
Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen legger til grunn at klagen er framsatt rettidig, og av en part med rettslig 
klageinteresse, jf. fvl. §§ 28 og 29.  
 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi 
skal vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke 
er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal 
vi imidlertid legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie 
skjønn, jf. fvl. § 34 annet ledd.  
 
Klager har indirekte stilt spørsmålstegn ved habiliteten til saksbehandler hos Fylkesmannen i 
Troms v/avdeling for plan, reindrift og samfunnssikkerhet. Fylkesmannen finner imidlertid 
ikke grunn til å kommentere anførselen, ettersom nevnte saksbehandler verken har tilrettelagt 
grunnlaget for eller truffet avgjørelse i denne klagesaken, jf. fvl. § 6.  
 
Planforhold 
Eiendommen gnr. 9 bnr. 14 omfattes av kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune, 
vedtatt 21.2.1994, og er i planen avsatt til «LNF-S1» - LNF- formål med underkategori 
«spredt bebyggelse». I kommuneplanbestemmelsene er arealformålet, «LNF-S1», beskrevet 
nærmere:  
 

Arealer av vesentlig betydning for landbruks-, reindrifts-, vilt og/eller 
friluftsinteresser. Innenfor disse områdene kan spredt bolig-, ervervs- og 
fritidsbebyggelse samt fradeling tillates når det ikke kommer i konflikt med 
sektorinteressene. For utbygging som innebærer at det oppstår mer enn 3 
boliger/fritidshus, kreves det bebyggelsesplan. 
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Videre ligger bygget innenfor 50-metersbeltet fra vann og vassdrag, hvor det etter 
kommuneplanens arealdel pkt.7.2.6 gjelder et generelt bygge- og deleforbud, med mindre 
tiltaket inngår i en reguleringsplan.  
 
Fylkesmannen legger til grunn at bruksendringstillatelse, fra «ventilhus» til jakt- og 
fritidsformål, er i strid med arealformålet «LNF-S1» samt forbudet mot tiltak nær vann og 
vassdrag i kommuneplanens arealdel. Tillatelse til tiltaket er dermed betinget av at det 
innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i medhold av plan- og bygningsloven § 
19-2 både i forhold til avsatt arealformålskategori og plankravet som gjelder for tiltak i 50-
metersbeltet langs vann og vassdrag. 
 
Dispensasjonsvurderingen 
Spørsmålet blir etter dette om det er grunnlag for å gi dispensasjon fra arealformålet i 
kommuneplanens arealdel, og planens forbud mot tiltak i 50-metersbeltet langs vann og 
vassdrag.  
 
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd at kommunen kan gi dispensasjon fra 
regler gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dette forutsetter imidlertid at begge 
vilkårene i bestemmelsens andre ledd er oppfylt. Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd 
har følgende ordlyd:  
  

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.   

 
I dispensasjonsvurderingen må bygningsmyndighetene foreta en avveining mellom de hensyn 
som lovens forbudsbestemmelser eller gjeldende planer skal beskytte, og de hensyn som taler 
for dispensasjon. Det kreves at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining der fordelene med tiltaket 
må vurderes opp mot ulempene, og vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at disse 
finnes klart større etter en samlet vurdering, jf. Ot. prp. nr.32 (2007-2008) punkt 6.19. I 
utgangspunktet er det med andre ord ingen som har krav på å få innvilget en 
dispensasjonssøknad, og det må foreligge gode grunner for innvilgelse.  
 
Fylkesmannen viser videre til at spørsmålet om å dispensere fra planer reiser særlige 
spørsmål. Planer er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess, og omhandler 
konkrete og vurderte forhold til arealutnyttelsen for et bestemt område, og det skal derfor ikke 
være kurant å fravike disse. Dispensasjoner vil lett kunne undergrave planene som 
informasjons- og beslutningsgrunnlag.  
 
Miljøverndepartementet har uttalt at Fylkesmannen skal være tilbakeholden med å omgjøre en 
kommunes avslag på søknad om dispensasjon fra plan. Fra side 18 i «Planjuss» nr. 1/2012 
hitsettes følgende: 
 

I forlengelsen av det ovennevnte mener departementet at fylkesmannen på generelt 
grunnlag skal være svært tilbakeholden med å omgjøre en kommunes avslag på 
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søknad om dispensasjon fra plan. Dette gjelder uavhengig av om planen ivaretar 
viktige nasjonale eller regionale interesser/hensyn, eller om plane i hovedsak er et 
resultat av ulike lokale avveininger.  

 
Dyrøy kommune har som nevnt avslått søknaden om bruksendring, under henvisning til at 
tillatelse til bruksendring er betinget av dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens 
arealdel samt forbudet mot tiltak i 50-metersbeltet langs sjø og vassdrag, jf. planens pkt. 7.2.6. 
Kommunen mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er innfridd, ettersom 
fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er «klart større» enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Som begrunnelse for avslaget har kommunen vist til at hensynene bak forbudet 
mot tiltak i kommuneplanens arealdel, er å forhindre privatiserende bruk av områder rundt 
vann, og for å sikre allmenhetens frie tilgang til området. Ifølge kommunen vil en 
dispensasjon i saken medføre at den østlige delen av Sætervatnet, med utløpet til 
Finnskarelva, vil framstå privatisert, og i relasjon til allemannsretten gi negative virkninger 
for området. Videre viser kommunen til begrunnelsen gitt i tidligere saksfremlegg. Fra 
administrasjonens saksfremlegg til plan og naturutvalgets møte den 8.2.2017 hitsettes 
følgende:  
 

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.  

 
Fylkesmannen kan i det vesentlige slutte seg til kommunens begrunnelse, og vi finner, i likhet 
med kommunen, at vilkårene for å innvilge dispensasjon i saken ikke er innfridd. Vi viser til 
at plan- og bygningsloven § 19-2 oppstiller et vilkår om at fordelene med å innvilge 
dispensasjon må være «klart større» enn ulempene. Sivilombudsmannen har blant annet i sak 
2015/1370 uttalt hva som skal til for at vilkåret anses oppfylt: 
 

Vilkåret er oppfylt dersom relevante, klare og positive fordeler er klart større enn 
ulempene som dispensasjonen fører til. Hvilke hensyn som er relevante i en 
dispensasjonsvurdering, må sees i sammenheng med de offentlige hensyn som skal 
ivaretas i loven og gjennom planlegging, se nærmere om dette blant annet i 
ombudsmannens uttalelse 13. februar 2015 (SOMB-2014-2104).  
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Vi kan ikke se at søker har vist til relevante, klare og positive fordeler ved å innvilge 
dispensasjon. Fordelen ved å innvilge dispensasjon er at grunneier får benytte bygget på 
eiendommen til fritidsformål, herunder får han benyttet hytta i forbindelse med vedhogst, jakt, 
fiske og turer i området. Disse fordelene framstår imidlertid primært som personlige fordeler. 
Slike personlige ønsker og behov kan ikke tillegges nevneverdig vekt i en 
dispensasjonsvurdering, jf. blant annet Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2011/3124.  
 
Klager har anført at det bør legges vekt på at bygget tidligere har vært kommunalt eid, og at 
han har latt kommunen få ha bygget stående på hans eiendom i 45 år. Fylkesmannen kan ikke 
se at en slik privatrettslig avtale mellom kommunen og grunneier, om at kommunen får 
benytte deler av eiendommen, er relevant å ta i betraktning i vurderingen av om vilkårene for 
å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven er innfridd. Anførslene fører ikke fram.  
 
Klager har som nevnt anført at bruken av bygget ikke vil medføre ulemper for folk eller dyr, 
og at en bruksendringstillatelse ikke vil hindre fri ferdsel eller skade reindriftsnæringen. 
Fylkesmannen kan imidlertid slutte seg til kommunens vurdering av at en 
bruksendringstillatelse vil kunne ha en privatiserende effekt på området. Vi legger videre til 
grunn at en dispensasjon i saken vil kunne skade reindriftsnæringen. Dette til tross for at 
klager har uttalt at han skal å ta vare på og vise hensyn overfor dyrene, samt forsøke å holde 
rovdyr unna. Vi viser i den forbindelse til Fylkesmannen v/avdeling for plan, reindrift og 
samfunnssikkerhet har uttalt at bygget ligger i et område som brukes som vinterbeite og 
kalvingsland/tidlig vårbeite, og at det er viktig å begrense fritidsbebyggelse og aktivitet i 
denne delen av reinbeitedistriktet. Omsøkt bruksendring vil, ifølge avdeling for plan, reindrift 
og samfunnssikkerhet, føre til negative konsekvenser for distriktet ved at rein trekker seg bort 
og viktige sørverdiområder går tapt.  
 
Fylkesmannen legger etter dette til grunn at fordelene ved å innvilge dispensasjon, ikke er 
«klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering. I vurderingen har vi lagt avgjørende 
vekt på at fordelene som søker har vist til, primært er personlige fordeler, og at tillatelse til 
tiltaket vil medføre ulemper for reindriftsnæringen. I den forbindelse viser vi til, i likhet med 
kommunen, at kommunen ikke bør dispensere fra planer når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jf. pbl. § 19-2 fjerde 
ledd. Avslutningsvis viser vi igjen til departementets uttalelse om at Fylkesmannen skal være 
tilbakeholden med å omgjøre kommunens vedtak om å avslå dispensasjon fra plan.  
 
Vilkårene for å innvilge dispensasjon etter pbl. § 19-2 andre ledd kumulative. Da 
Fylkesmannen har funnet at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er «klart større» enn 
ulempene, finner vi ikke grunn til å vurdere hvorvidt dispensasjon vil innebære en vesentlig 
tilsidesettelse av hensynene bak kommuneplanens arealdel.  
 
Fylkesmannen finner etter dette at vilkårene for å innvilge dispensasjon i medhold av plan- og 
bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt. Tillatelse til tiltaket kan dermed ikke gis, jf. pbl. § 1-6 
andre ledd, jf. § 11-6 andre ledd. 
 
Anførsel om usaklig forskjellsbehandling 
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Klager har vist til at andre bygg som ble oppført før bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel kom, fortsatt får stå. Vi forstår dette som en anførsel om at avslagsvedtaket er et 
utslag av usaklig forskjellsbehandling. 
 
Til dette vil Fylkesmannen bemerke at en vedtatt arealplan kun får virkninger framover i tid. 
Det vil si at byggetillatelser som er gitt på grunnlag av tidligere arealplan fortsatt vil være 
gyldige, selv om planen endres. Dersom bygningen er oppført og brukes i samsvar med 
tidligere tillatelse eller lovlig etablert bruk, har ikke kommunen hjemmel til å pålegge riving 
av bygningen. At kommunen ikke har krevd riving eller dispensasjonssøknad for bygninger 
oppført før bestemmelsene i kommuneplanens arealdel ble vedtatt, kan dermed ikke tas til 
inntekt for at kommunens avgjørelse er et utslag av usaklig forskjellsbehandling.  
 
Klagen tas etter dette ikke til følge. 
 
 
I medhold av pbl. § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra departementet, fatter Fylkesmannen i 
Troms følgende 

 
vedtak: 

 
Dyrøy kommunes vedtak 8.2.2018, i sak 6/18, stadfestes.  
 

*** 
 
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene underrettes ved kopi av dette brevet. Vi 
gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. 
forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
 
 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
 
 
Camilla Jacobsen 
fung. fagansvarlig 

 

  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Kopi til: 
Jarleif Johan Johnsen Rya 35 9311 Brøstadbotn 

 
 
 
 
 
 
Tenk miljø – velg digital postkasse fra Digipost eller e-Boks på www.norge.no 
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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 

 

 
 Laila Helena Karlsen 

Bergjevegen 22 
4056  Tananger 
 
 

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

 
2017/1332 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L31/32/2/32/13 
 
22.08.2018 

 
 

32/2 - Svar på retting av feil i Matrikkelen 

Det vises til deres krav om retting av feil og mangler i Matrikkelen. Etter å ha gjennomgått 
dokumentasjon og bakgrunn for kravet om feilretting har vi utført rettingen i Matrikkelen. 
 
Rettingen er gjort ihht beskrivelse i skylddelingen og deres påtegning i kartet.  Dette gjør at deres 
naust nå står på gnr 32 bnr 2 mens nausttomt gnr 32 bnr 13 er registrert som egen teig. 
 
Vedlagt følger Matrikkelbrev med oppdaterte kartutsnitt og koordinater. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Matrikkelbrev 32 - 2 

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

Kommune: 1926 - DYRØY
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

32
2

Utskriftsdato/klokkeslett: 21.08.2018  kl. 14:36

Produsert av: Kjell-Rune Marthinsen -1926 Dyrøy

Attestert av: Dyrøy kommune

Orientering om matrikkelbrev

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet

For matrikkelenhet:

www.kartverket.no/matrikkelbrev

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

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

For utfyllende informasjon:

Side 1 av 1621.08.2018 14.37
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Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn: MERKESNES
Etableringsdato: 19.09.1961
Skyld: 0,25
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 32 / 2 166 673,7 Usikkert areal
Beregna areal av teig(er) med flere matrikkelenheter der 32 / 2 inngår 285 676,4

Eierforhold

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

KARLSEN LAILA HELENA 1 / 1060584Hjemmelshaver BERGJEVEGEN 22
4056 TANANGER

H0101

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

21.08.2018 21.08.2018 MarthinkjellAnnen forretningstype

21.08.2018 21.08.2018 MarthinkjellAnnen forretningstype

21.08.2018 21.08.2018 MarthinkjellAnnen forretningstype

04.04.2011 05.04.2011 1926boiAnnen forretningstype

05.03.1963

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 32/2 0
Mottaker 1926 - 32/15 0

Skylddeling

19.09.1961

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 32/1 0
Mottaker 1926 - 32/2 0

Skylddeling
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Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

24.08.1948

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 32/2 0
Mottaker 1926 - 32/12 0

Skylddeling

23.08.1948

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 32/2 0
Mottaker 1926 - 32/13 0

Skylddeling

07.10.1905

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 32/2 0
Mottaker 1926 - 32/5 0

Skylddeling

Adresser

MERKESNES7101023 Grunnkrets:Vegadresse 0107

Adressetype Adressenavn
Adressetilleggsnavn

Adressekode Adressenr Kretser

Dyrøyveien
Dyrøy1Valgkrets:
DyrøyKirkesogn: 11030402
BRØSTADBOTN9311Postnr.område:

Tettsted:

Bygning og bygningsendring
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Har heis:

Oppvarming:

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

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

Ferdigattest:
Midl. brukstillatelse:

Igangsettingstillatelse:
Rammetillatelse:

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

0
1

62,4
0

62

191 567 099

Tatt i bruk

Garasjeuthus anneks til bolig
Annet som ikke er næring

20.06.2002
62

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

Unummerert bruksenhet 32/20 000

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 0 0.0 62.0 62.0

Har heis:

Oppvarming:

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

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

Ferdigattest:
Midl. brukstillatelse:

Igangsettingstillatelse:
Rammetillatelse:

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

0
0

62,4
0

0

191 567 099

Tatt i bruk

Garasjeuthus anneks til bolig
Annet som ikke er næring

16.02.2011

1

0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

Unummerert bruksenhet 32/20 000

Har heis:

Oppvarming:

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

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

Ferdigattest:
Midl. brukstillatelse:

Igangsettingstillatelse:
Rammetillatelse:

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

0
0

0
0

0

191 568 419

Tatt i bruk

Garasjeuthus anneks til bolig
0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

Unummerert bruksenhet 32/20 000
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Har heis:

Oppvarming:

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

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

Ferdigattest:
Midl. brukstillatelse:

Igangsettingstillatelse:
Rammetillatelse:

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

0
0

0
0

0

191 569 474

Tatt i bruk

Naust båthus sjøbu
0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

Unummerert bruksenhet 32/20 000

Har heis:

Oppvarming:

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

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

Ferdigattest:
Midl. brukstillatelse:

Igangsettingstillatelse:
Rammetillatelse:

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

1
1

0
0

0

191 579 526

Tatt i bruk

Våningshus
Bolig

0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

H0101 Bolig1023 Dyrøyveien 710 32/20 000

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 1 0.0 0.0 0.0
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Oversiktskart for 32 / 2 Målestokk 1:20 000
EUREF89 UTM Sone 33

N
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Teig 1 (Hovedteig)
32 / 2

Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 33

N
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Areal og koordinater
Areal: 15 026,8 Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7661452 Øst: 600775

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7661377,82 600804,72 Ikke spesifisert
0,04

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 200

2 7661377,85 600804,70 Ikke spesifisert
19,72

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 200

3 7661394,32 600793,85 Ikke spesifisert
17,83

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 200

4 7661385,11 600778,59 Ikke spesifisert
79,64

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

5 7661427,90 600711,42 Ikke spesifisert
15,61

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

6 7661442,12 600717,87 Ikke spesifisert
20,78

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

7 7661454,79 600701,40 Ikke spesifisert
16,29

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 200

8 7661464,72 600688,49 Ikke spesifisert
1,43

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

9 7661465,81 600687,57 Ikke spesifisert
0,21

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

10 7661465,96 600687,72 Jord
30,11

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

11 7661484,64 600711,33 Jord
14,39

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

12 7661493,52 600722,65 Jord
25,22

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

13 7661507,08 600743,92 Ikke spesifisert
11,38

Hushjørne
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

Grensepunkt / Grenselinje
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Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

14 7661511,09 600754,57 Jord
17,23

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

15 7661522,55 600767,43 Jord
0,42

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

16 7661522,83 600767,74 Ikke spesifisert
40,48

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

17 7661498,93 600800,41 Ikke spesifisert
92,42

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 200

18 7661444,33 600874,98 Ikke spesifisert
6,88

Kors
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

19 7661440,56 600880,73 Ikke spesifisert
93,80

Geometrisk hjelpepunkt
Vannkant

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200
200

20 7661387,03 600824,63 Ikke spesifisert
22,13

Geometrisk hjelpepunkt
Vannkant

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000
200
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Målestokk 1:10 000
EUREF89 UTM Sone 33
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Areal og koordinater
Areal: 129 038,4 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7661719 Øst: 600340

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7661461,03 600661,04 Ikke spesifisert
3,87

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

2 7661462,21 600657,35 Jord
50,06

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

3 7661477,60 600609,71 Jord
125,52

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

4 7661520,73 600491,83 Ikke spesifisert
72,68

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

5 7661562,00 600432,00 Jord
153,75

Stein med kors og vitner
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

6 7661655,38 600309,85 Ikke spesifisert
171,46

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

7 7661796,17 600211,99 Ikke spesifisert
835,48

Ukjent
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

8 7662367,19 599602,10 Ikke spesifisert
91,72

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

9 7662444,43 599651,57 Ikke spesifisert
45,20

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

10 7662412,64 599683,70 Ikke spesifisert
767,98

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

11 7661874,49 600231,59 Ikke spesifisert
294,95

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

12 7661708,56 600475,44 Ikke spesifisert
34,62

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

13 7661679,10 600457,25 Ikke spesifisert
173,20

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

Grensepunkt / Grenselinje

Side 11 av 1621.08.2018 14.37 Matrikkelbrev for 1926 - 32 / 2

77



Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

14 7661579,64 600599,04 Ikke spesifisert
112,38

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

15 7661528,55 600699,13 Ikke spesifisert
34,47

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 200

16 7661512,89 600729,84 Ikke spesifisert
20,42

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

17 7661501,91 600712,62 Ikke spesifisert
9,35

Ukjent
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

18 7661496,89 600704,73 Jord
26,33

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

19 7661480,96 600683,77 Jord
22,70

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

20 7661466,06 600666,64 Jord
6,64

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

21 7661461,62 600661,70 Ikke spesifisert
0,89

Ukjent
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13
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Areal og koordinater
Areal: 22 608,5 Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7663250 Øst: 598407

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7663043,27 598596,91 Jord
307,75

Stein med kors og vitner
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

2 7663251,59 598370,39 Jord
59,69

Stein med kors og vitner
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

3 7663293,90 598328,28 Jord
206,61

Stein med kors og vitner
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

4 7663438,00 598180,22 Ikke spesifisert
81,12

Geometrisk hjelpepunkt
Vannkant

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200
200

5 7663488,38 598154,37 Ikke spesifisert
1,86

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

6 7663490,01 598155,26 Ikke spesifisert
58,52

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

7 7663451,11 598198,98 Ikke spesifisert
178,24

Kors
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

8 7663334,89 598334,12 Jord
397,45

Stein med kors og vitner
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

9 7663076,99 598636,53 Ikke spesifisert
52,03

Kors
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

Grensepunkt / Grenselinje
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Teig 4
Teig med flere matrikkelenheter

32/2, 32/8, 32/9 og 32/12

Målestokk 1:10 000
EUREF89 UTM Sone 33

N
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Areal og koordinater
Areal: 285 676,4 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7662548 Øst: 599372

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7662235,44 599517,71 Ikke spesifisert
5,69

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

2 7662239,37 599513,60 Ikke spesifisert
1212,79

Kors
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

3 7663076,99 598636,53 Ikke spesifisert
397,45

Kors
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

4 7663334,89 598334,12 Jord
178,24

Stein med kors og vitner
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

5 7663451,11 598198,98 Ikke spesifisert
36,49

Kors
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

6 7663468,72 598230,94 Ikke spesifisert
1339,07

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

7 7662739,07 599353,76 Ikke spesifisert
185,99

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

8 7662608,26 599485,98 Ikke spesifisert
232,94

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

9 7662444,43 599651,57 Ikke spesifisert
91,72

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

10 7662367,19 599602,10 Ikke spesifisert
96,00

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

11 7662286,35 599550,32 Ikke spesifisert
60,46

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

Grensepunkt / Grenselinje
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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 

 

 
 Astrid Østrem Skoglund 

Brøstadveien 478 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2018/680 
Kjell Rune Marthinsen 
 
13/11 
 
20.06.2018 

 
 

13/11 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

Delegasjonssak:  
 
 
Dyrøy kommune gir tillatelse til tiltak for tilbygg til eksisterende bolig med tegninger, kart og 
beskrivelser mottatt 20.06.2018, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4.  
 
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 

Tiltaket behandles etter plan- og bygningsloven § 20-4 «Søknadspliktige tiltak som kan forestås av 
tiltakshaver», og er derfor ikke omfattet av krav om ansvarsrett.   

Søknaden 

Tilbygg til eksisterende bolig/våningshus på eiendommen. 
 

Saksgang/historikk 

Søknadsdokumenter registrert inn hos kommunen 20.06.2018. 
 

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 

Ikke relevant. 
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 Side 2 av 2

 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av kommunedelplanens arealdel hvor området er regulert til LNF-formål. 

Veg og atkomst  

Ingen endring. 
 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

På eiendommen. 
 

Visuell utforming 

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

Beliggenhet og høydeplassering 

Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For plassering 
gjelder toleransegrenser for områdetype 2, jf standarden ”Plassering og beliggenhetskontroll”. 
 

Sikkerhet mot fare 

Ingen kjente. 
 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ikke relevant. 
 

Vann- og avløp 

Ingen endring. 
 

Dispensasjon 

Boligen er våninghus på eiendommen og tiltaket betraktes som å være ihht. formål i plan. Den omfattes 
derfor ikke av krav om dispensasjonsbehandling. 
 

Oppsummering og konklusjon 

Det gis tillatelse til tiltak for tilbygg på 6,7 m² til bolig på eiendommen gnr/bnr 13/11. 
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Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av saker PBL     1 Kr.    493,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr.    493,- 

  

Purregebyr 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
Ekstern kopi til: 
Geir Harald Skoglund Brøstadveien 478 9311 Brøstadbotn 

 
 
 
 
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. 
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Klagens innhold og form 
Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, 
og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle 
andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 
 
Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 
Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få 
utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 
 
Innsyn i saksdokumentene 
Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i 
saken.
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Dyrøy kommune  
Teknisk 
 

 

 Delegert vedtak 
 

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 

ERLING BRATSBERG 
Faksfjordveien 106 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/742-2 Kjell Rune Marthinsen 05.07.2018 

 

18/25 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

 
Delegasjonssak:  
 
 
Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om bygging av ny driftsbygning i landbruket på over 1000 m² 
BRA med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  
 
Tillatelsen omfatter også godkjenning av erklæringer om ansvarsrett som angitt under avsnittet «Ansvar 
og kontroll». 
 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Før brukstillatelse kan gis må vei og hovedledning for vannanlegg være opparbeidet, jf plan- og 
bygningsloven (PBL) § 18-1. I tillegg må eventuelle merknader fra Statens Vegvesen vedrørende 
bruk av avkjørsler være ivaretatt. 

 Avløpsløsning fra vannklosett i fjøset må være omsøkt, godkjent og utført før brukstillatelse kan 
gis, også jf PBL § 18-1. 
 

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

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 
 

FORETAK L/S/P* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 
Siv.ing. Nils Nærdal AS     L SØK/1/hele søknaden 
Siv.ing. Nils Nærdal AS     L PRO/1/Arkitektur, betongarbeider 
Odd-Johan Bolle     L PRO/UTF/1/Innmåling, Grunnarbeider, 

Landskapsutforming, Vann- og avløpsanlegg 
Hårr Snåsa Betong AS     L PRO/1/Betong veggelementer 
Bindalslaft AS     L PRO/UTF/KUT/1/Tømrerarbeider, taktekking 
Steinar Myhre grunn- og 
betongarbeider AS 

    L UTF/KUT/1/Plasstøpt betong, Montering veggelementer 

Jensen Elektriske AS     S PRO/UTF/KUT/1/Brannalarmanlegg 

Lavangen Byggeindustri AS     L PRO/UTF/KUT/1/Sanitære installasjoner 
  
* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning, P = Personlig godkjenning 

Søknaden 

Ny driftsbygning i landbruket. 
 

Saksgang/historikk 

Søknad om tillatelse til tiltak levert 04.07.2018.  
 

Naboforhold og andres kommentarer 

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3, med unntak 
av varsel til Statens Vegvesen.  Det forutsettes av Statens Vegvesen ikke har vesentlige merknader til 
saken.  Av øvrige varslede parter er det ingen som har gitt merknader til saken. 
 

Uttalelse fra andre myndigheter 

Ingen. 
 

Plangrunnlag 

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

 

Veg og atkomst  

Ingen endring i plassering. Eventuelle merknader fra Statens Vegvesen mht. utvidet bruk av avkjørsler 
skal imøtekommes. 
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Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

På eiendommen. 

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 

Høydeplasseringen godkjennes til sokkelhøyde kote 33, 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”. 
 
Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest, jf pbl § 21-10. 
 

Sikkerhet mot fare 

Ihht. søknaden foreligger det ikke fare for flom, skred eller andre natur- og miljøforhold.   
 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Kastneselva, som ligger omlag 60 meter fra omsøkt plassering for tiltaket, er registrert som habitat for 
oter. Etablering av tiltaket antas å ha liten eller ingen innvirkning på dette forholdet. 
 

Vann- og avløp 

Vannledning tilkoples privat vannverk (Kastnes vannverk). Avløpsløsning skal omsøkes og godkjennes 
før brukstillatelse eller ferdigattest gis. 
 

Dispensasjon 

Tiltakets art faller inn under formålet i kommuneplanens arealdel for området, og det er derfor ikke 
nødvendig med dispensasjonbehandling. 
 

Oppsummering og konklusjon 

Det gis tillatelse til oppføring av driftsbygning ihht. søknad. 
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Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2018. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av saker PBL, tiltak over 1000 m²     1 Kr.   6.901,- 
B5 Ansvarsretter – lokal godkjenning av foretak     6 Kr.   4.734,- 
B5 Ansvarsrett – sentral godkjenning av foretak     1 Kr.      198,- 
Totalt gebyr å betale  Kr. 11.833,- 

  

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 
10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 
med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Fjellberg 
Enhetsleder teknisk Kjell Rune Marthinsen 
 Rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
SIVILING. NILS NÆRDAL AS Sannangata 4E 7713 STEINKJER 
ODD-JOHAN BOLLE  9311 BRØSTADBOTN 
HÅRR SNÅSA BETONG AS Industrivegen 

182 
7760 SNÅSA 

BINDALSLAFT AS Mardalsveien 1 8920 SØMNA 
STEINAR MYHRE GRUNN OG 
BETONGARBEID AS 

Postboks 28 7619 SKOGN 

Lavangen Byggeindustri AS Nesset 9357 TENNEVOLL 
JENSEN ELEKTRISKE AS Postboks 2098 9266 TROMSØ 
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 Side 5 av 5

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

Arkiv: 1/1 

Saksmappe: 2018/292 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 22.08.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

1/1 - Behandling av dispensasjonssøknad i forbindelse med utvidet bruk av 
Finnlandsnes 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 25/18 04.09.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Kart 
2 Tegninger 
3 Sitplan fra FE juli 18 

 

Saksopplysninger 
Finnlandsnes Eiendom AS søker om dispensasjon fra den interkommunal kystsoneplanen som gjelder for 
Midt- og Sør-Troms.  Søknaden gjaldt i første omgang for utvidelse av sjøbuanlegg med tre enheter, 
servicebygg på fylling i sjø samt etablering av flytebrygger for annen næring i enden av eksisterende 
molo.  Se forøvrig situasjonsplan i figur 1. 
Søknaden er senere endret, slik at det nå omfatter servicebygg og èn frittstående sjøbu på fylling i sjø 
samt etablering av flytebrygger for annen næring i enden av eksisterende molo. Tegning av bygg som 
følger vedlagt viser tre sjøbuer i rekke – det søkes nå om èn frittstående sjøbu. 
 
Det søkes også om dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan for Finnlandsnes og Finnlandsholmen for 
etablering av tiltak ihht. søknad om rammetillatelse.  Dette omfatter etablering av overnevnte servicebygg 
og sjøbu samt brakke og parkeringsplasser ved servicebygget.  I tillegg søkes det om etablering av 
plasthall og parkeringsplasser på 
østsiden av fylkesveien.   
 
 
Ved forrige dispensasjonsbehandling 
ble det behandlet etablering av molo, 
flytebrygger for småbåter, 4 sjøbuer i 
rekke, sløyebu/redskapshus på den 
gamle steinfyllingen i sjøen og 
parkeringsplasser på østsiden av 
fylkesveien.   
 
Til dette ble det gitt rammetillatelse med 
dispensasjoner i 2017.  
Eiendommen gnr/bnr 1/1 og 4 består av 
flere teiger og er på totalt 67,7 dekar.  
Arealet på eiendommen fordeler seg på 
4,7 daa overflatedyrka jord, ca 29 daa 
produktiv skog, ca 30 daa annet 

Figur 1: Opprinnelig situasjonsplan som også omfatter tiltak som ble behandlet i 2017.
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markslag (blant annet campingarealet) samt øvrig areal.  
 
Arealet som det søkes dispensasjoner på er registrert som jorddekt og skrinn fastmark. Arealet er omfattet 
av reguleringsplanen for Finnlandsnes og Finnlandsholmen.  Arealet på østsiden av fylkesveien er 
regulert til friluftsområde, mens arealet på vestsiden av fylkesveien er regulert til campingplass. 
                                                                       
 
Dispensasjon i forhold til reguleringsplan for Finnlandsneset og Finnlandsholmen (vedtatt i 
1993): 
 
I reguleringsplanens bestemmelser pkt. 
4.2 er følgende beskrevet: 
«I område regulert til campingplass kan oppføres bygninger, veier og parkeringsplass i tilknytning til 
drift av plassen.  Det skal legges fram bebyggelsesplan før utbygging.» 
 
Denne bestemmelsen var satt i 1993 og henspeiler på det som dengang het bebyggelsesplan.  Etter dagens 
lovverk og forskrifter er en bebyggelsesplan å betrakte som detaljreguleringsplan.  Ergo sier 
bestemmelsene at all utbygging på campingområdet skal løses gjennom detaljreguleringsplan. 
 
Både servicebygg og den frittstående sjøbua planlegges plassert slik at de er delvis innenfor arealet som 
omfattes av reguleringsplan på land og delvis ut i sjø hvor det er kystsoneplanens bestemmelser som 
gjelder.  Delen av tiltakene vil på land trenge dispensasjonsbehandling i forhold til bestemmelsene i 
reguleringsplanen for Finnlandsnes og Finnlandsholmen. 
 
Brakke med tilhørende parkeringsplasser som er inntegnet ved servicebygget i opprinnelig situasjonsplan 
(figur 1) er i senere versjoner både tatt ut og lagt til i situasjonsplanen. I siste versjon er den ikke fjernet. 
Denne anses som å omfattes av avtalen som tiltakshaver har med Salmar AS mht. tilgang til og bruk av 
området.  Denne typen bruk er ikke ihht. formål i reguleringsplanen, hvor bestemmelsene sier at bruk skal 
være tilknyttet drift av campingplassen.  Denne delen av omsøkte tiltak vil dermed også omfattes av 
dispensasjonsbehandling i forhold til bestemmelsene i reguleringsplanen. 
 
Plasthall og parkeringsplasser på østsiden av fylkesveien er i sin helhet tenkt plassert i område regulert til 
friluftsformål, og reguleringsplanens bestemmelser pkt. 4.1 sier følgende: 
«Innenfor regulerte friluftsområder kan det ikke settes i verk tiltak som er til hinder for allmennhetens 
ferdsel eller områdets bruk som friluftsområde. Bygningsrådet kan tillate oppført bygg eller innretninger 
tilknyttet eiernes drift av området, slik som naust.» 
Ved behandling av dispensasjon i 2017 (saksnr 2016/618) ble det gitt tillatelse til etablering av 8 
parkeringsplasser som skulle benyttes til drifta av campingplassen. Disse parkeringsplassene var da 
godkjent med plassering nærmere avkjørsel enn årets søknad viser. Ei forutsetning for den godkjenningen 
var at tilgangen til friluftsområdet for allmenn bruk ikke skulle innskrenkes eller stenges. 
Det søkes nå om å etablere parkeringsarealer lengre nord-øst enn det som er tidligere godkjent, og dermed 
vil et større areal av friluftsområdet på vestsiden av fylkesveien tas i bruk. I tillegg søkes det om bygging 
av plasthall som antaklig skal benyttes til lagring.  Begge elementer i denne delen av tiltaket vil kreve 
dispensasjonsbehandling i forhold til bestemmelsene i reguleringsplanen.  Begge deler, især bygging av 
plasthall, vil etter kommunens mening innskrenke allmennhetens adgang til området. 
 
 
 
Dispensasjon i forhold til kystsoneplanen (vedtatt i 2015): 
 
Området i sjø hvor det skal etableres servicebygg og sjøbu samt flytebrygger for annen næring enn 
camping (Salmar AS driver innenfor oppdrettsnæringen) omfattes av bestemmelsene i den 
interkommunale kystsoneplanen.   
Det aktuelle området er ihht. kystsoneplanens bestemmelser § 2 Bruk og vern av sjø og vassdrag jfr. PBL 
§ 11-7, nr. 6, underlagt følgende bestemmelser: 
 
«2.1 Flerbruksområder for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv NFFF 

Figur 2: Revidert situasjonsplan

93



Sjøarealer som er merket med påskrift NFFF er allmenne bruksområder som kan nyttes til natur, ferdsel, 
fiske og friluftsliv. 

a) Tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur, ferdsel, fiske og friluftsliv, er ikke tillatt.  Dette er 
likevel ikke til hinder for legging og vedlikehold av infrastruktur som ikke er til ulempe for 
formålet (sjøledninger for vann, avløp, strøm- og telenett mv.) eller etablering av enkeltstående 
båtfortøyninger/anker. 

b) Ved etablering av faste eller flytende installasjoner med mer enn 10 båtplasser skal det 
utarbeides reguleringsplan. 

c) Ved utbygginger som omfatter mudring og flytting av masser skal grunnforholdene 
dokumenteres. Er det påvist eller mistenkes forurenset grunn skal dette også undersøkes. 
Avklaringene skal dokumenteres ved søknad om rammetillatelse jfr. PBL § 11-9 nr 8.» 

 
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra disse bestemmelsene for etablering av servicebygg, sjøbu og 2 
flytebrygger i enden av moloen.   
 
Avkjørsler og parkeringsplasser:  
Søknaden inneholder plassering av nye elementer på begge sider av fylkesveien.  Dette vil medføre økt 
bruk av alle avkjørslene, noe som krever tillatelse fra Statens Vegvesen.  Sett fra planmyndighetens side 
er det vanskelig å tallfeste økningen i trafikken, særlig siden avkjørslene også skal benyttes av annen 
næring.  Strekningen er forøvrig oversiktlig, og ligger i enden av en sone med fartsgrense 60 km/t.  
I kommunens høringsbrev til saken, som ble sendt til sektormyndighetene, ble det fra kommunalt hold 
anbefalt at omsøkte tiltak må løses gjennom reguleringsplan.  Dette har Statens Vegvesen sagt seg enig i.  
 
De har i sin foreløpige uttalelse sagt at et reguleringsplanforslag skal oversendes på høring, og har 
kommet med følgende innspill til utbyggingsplanene: 

o Parkering for eksisterende og nye tiltak må ivaretas. 
o Det må gjøres en helhetlig vurdering av trafikksituasjon, herunder spesielt adkomst til 

planområdet, ferdsel innenfor planområdet og kryssing av fylkesveien. Noen av dagens avkjørsler 
er ikke i samsvar med plan, og dette må ivaretas. Det vises samtidig til 
reguleringsbestemmelsenes pkt. 6.1, og minner om at dette må videreføres.  

o I utgangspunktet ønskes det at gangvei bak eksisterende sjøbuer ikke skal være kjørbar. Gangvei 
o.l. må etableres utenfor eiendomsområdet til Statens Vegvesen/Troms fylkeskommune og 
minimum 5 meter fra veiskulder til fylkesvei. 

o Parkeringsplasser må ha minimum 10 meters avstand til fylkesveiens veiskulder. 
o På grunn av nærhet til veien er det ekstra viktig at støyforhold vurderes og ivaretas. 

 
Statens Vegvesen ber om at vedtak i saken oversendes som høringssak dersom det fattes vedtak om å 
behandle saken som dispensasjon eller som ordinært planforslag. 
 
 
Reindrift:  
Området hvor tiltaket søkes bygd er ifølge reindriftskart ikke berørt av hverken årstidsbeiter eller 
flyttleier. Kommunen mener derfor at omsøkte tiltak lar seg gjennomføre uten ulempe for reindriften.  
 
 
Miljø:  
Omsøkte tiltak, som oppfattes som å trenge normal kapasitet til ei sjøbu og ett servicebygg, utløser behov 
for vann og avløp ut over dagens behov.  Det er kommunal vannledning i området, og kapasiteten på den 
ledningen vil anses som tilstrekkelig for nevnte tiltak.  Et eventuelt vannforbruk til annen næring er da 
ikke vurdert.   
 
De private stikkledningene til de forskjellige byggene forutsettes dimensjonert og ivaretatt av tiltakshaver. 
Det forutsettes at det avløpsanlegget som er montert i forbindelse med utbygging av de fire sjøbuene som 
det ble gitt tillatelse til i 2017 har tilstrekkelig kapasitet til alle deler av omsøkte tiltak. 
 
 
Kulturminner: 
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Ifølge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det ikke registrert noen kulturminner på 
omsøkte areal.  
På eiendommen er det imidlertid registrert kulturminner etter andre verdenskrig. Det nærmeste av disse 
ligger ca 180 meter fra omsøkt servicebygg. 
 
 
Kulturlandskap: 
Omsøkte tiltak vil gi ytterligere endringer i strandsonen på Finnlandsnes, og endringene anses som å ha 
noe betydning for kulturlandskapet.  
 
 
Landbruk: 
Arealet er regulert til annet formål enn landbruk, og er utenfor Jordlovens virkeområde.  
 
 
Naturmangfoldloven: 
Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører naturmangfoldet. I 
denne saken er omsøkte areal registrert som skrinn og jorddekt fastmark. Omsøkte tiltak vil derfor ikke 
endre vesentlig på situasjonen i forhold til i dag.  
Ifølge naturbase berøres registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse (Ærfugl) av søknaden. Dette 
gjelder omsøkte tiltak med parkeringsplasser og plasthall på østsiden av fylkesveien. 
 
 
Vurdering av PBL § 28-1: 
I Tromsatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke registrert fare i forhold til jord og 
snøskred (Kartgrunnlag fra NVE).  
Arealet som søkes bebygd består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av: «Hav- og fjordavsetning, 
strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Grunnlendte områder/hyppige 
fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 meter, men det kan helt lokalt være 
noe større. Det er ikke skilt mellom hav-, fjord- og strandavsetning. Kornstørrelser angis normalt ikke, 
men kan være alt fra leir til blokk.»  
Ved høring ifm behandling av forrige runde med dispensasjoner ble det fra NVEs side anmerket at det er 
registrert et område med kvikkleire i området ved brufoten til Dyrøybrua.  Dette ligger ca 900 meter sør-
vest for området for omsøkte tiltak.  I forbindelse med utfylling av moloen ved campingen, som ble utført 
i 2016/17, ble det gjort sonderingsundersøkelse for å finne dybde til fjell under leira. Disse sonderingene 
ble nevnt i geoteknisk vurdering fra Sweco, deres prosjektnr 27754001.  
Flybilder av området viser at det er fjell i dagen der servicebygget og sjøbua søkes plassert. 
 
 
Dispensasjoner: 
Alle elementene i omsøkte tiltak vil måtte løses utfra dispensasjonsbehandling dersom det ikke gjøres 
gjennom reguleringsplan.  I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det blant annet: 
«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.» 
 
Sett i forhold til de vedtatte planer med tilhørende bestemmelser, både på land og i sjø, kan ikke 
kommunen se at fordelene med omfattende dispensasjon er klart større enn ulempene som følger.   
Her må man blant annet se til bestemmelsene i reguleringsplanen som klart sier at bebyggelse på 
campingområdet skal gjøres etter detaljregulering.   
For friluftsområdet på østsiden av fylkesveien vil etablering av omsøkte tiltak føre til en ytterligere 
binding av området samt begrense allmennhetens frie tilgang til området. Disse delene av omsøkte tiltak 
ligger også innenfor 100-metersbeltet mot sjøen og har også umiddelbar nærhet til et område som i 
naturbase er registrert som habitat for art av nasjonal forvaltningsinteresse.  På bakgrunn av dette 
anbefales det ikke noen flere etableringer på denne siden av fylkesveien enn de 8 parkeringsplassene som 
det ble gitt dispensasjon og tillatelse til i 2017. 
 

95

http://www.kulturminnesok.no/


For etableringene i sjø ser man også at det nå vil bli samlet etablering av mer enn 10 båtplasser ved 
flytebrygger, og bestemmelsene i Kystsoneplanen sier også her klart at dette skal løses gjennom 
reguleringsplan.   
 

Administrasjonens vurdering 
I forhold til gjeldende planer, både overordnede kommunedelplaner og reguleringsplan for området, er 
kommunens vurdering at omsøkte tiltak i utgangspunktet må løses gjennom reguleringsplan. Grunnen til 
dette er at det er flere vesentlige forhold omkring omsøkte tiltak som krever behandling og utredning 
gjennom reguleringsplan, blant annet vurdering av trafikkbildet.  I denne saken vil det også helt klart 
være til stor nytte for tiltakshaver å gjennomføre en helhetlig planlegging av området før videre utbygging 
finner sted.   
 
Kommunen ser etter ei helhetsvurdering at det ihht. plan- og bygningsloven § 19-3 kan gis midlertidig 
dispensasjon til etablering av flytebrygger på enden av moloen.  Ifølge innhentede opplysninger fra søker 
skal ikke dette generere mer trafikk på området eller kryssende trafikk over fylkesveien enn det som er 
lagt til grunn i tidligere dispensasjonsvedtak. 
 
Det gjennomføres reguleringsarbeider for området før videre utbygging utover det som det gis 
dispensasjon til i dette vedtaket finner sted. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Finnlandsnes Eiendom AS gis ihht. plan- og bygningsloven § 19-3 midlertidig 

dispensasjon, gjeldende i 5 år, for etablering av 2 flytebrygger ved enden av moloen på 
vestsiden av fylkesveien. 

2. Finnlandsnes Eiendom AS gis ihht. plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon til 
bygging av èn sjøbu samt servicebygg ihht. beskrivelse og situasjonsplan.  

3. Videre utbygging og etableringer gjøres etter gjennomførte reguleringsplanarbeider. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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