
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 08.11.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Sak 104/18 legges fram i møtet.  
  
Dette møtet vil være et arbeidsmøte i forhold til budsjettarbeid. Et utkast av budsjettet vil sendes 
formannskapet ila mandag 5.november.  
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

RS 44/18 Godkjenning av møteprotokoll 25.10.18  2018/51 
PS 102/18 Referatsaker   
RS 45/18 Rådmannen orienterer   
RS 46/18 Orientering næringssaker   
RS 47/18 Budsjettarbeid 2019   
PS 103/18 Søknad til næringsfondet   
PS 104/18 Geoteknisk vurdering - Karonskogen hyttefelt  2018/167 
PS 105/18 Godkjenning av protokoller lokale forhandlinger 

etter HTA kap. 3.4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 
 2018/820 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 01.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 25.10.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 44/18 08.11.2018 
   

 

Vedlegg 
1 FS_Protokoll_181025 

 

Saksopplysninger 
Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og som vedlegg i saken.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 25.10.18 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 25.10.2018 
Tid: 09:00-13:15 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes 
Trine Nygård 

ordfører 
varaordfører 

AP 
AP 

Haavard Danielsen medlem FRP 
Knut Arne Johansen medlem FLD 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjell Sverre Myrvoll medlem SP 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kjell-Jostein Lillegård Kjell Sverre Myrvoll SV 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 
Tore Uthaug rådmann 
Frank Moldvik næringskonsulent 
Kurt Klaussen budsjett 

 
 
Ingen merknader til innkallingen. Godkjent.  
 
Til sakslisten: PS 101/18 legges fram i møtet og behandles som en bordsak.   
 

 

 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
 
ordfører rådmann 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 95/18 Godkjenning av møteprotokoll 13. og 28.september  2018/51 
PS 96/18 Referatsaker   
RS 38/18 Rådmannen orienterer   
RS 39/18 Orientering næringssaker   
RS 40/18 Orientering budsjett 2019   
RS 41/18 Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget 

for kommunene 
 2018/771 

RS 42/18 Halvårlig rapport ift fremdrift når det gjelder kjøp og 
investering i bygg og driftsmidler 

 2018/894 

RS 43/18 Notat vedrørende utbygging i Lavangen og øvrige 
investeringsbehov i Astafjord Vekst 

 2018/894 

PS 97/18 Møteplan 2019  2017/1056 
PS 98/18 Nasjonale satsinger – Realfagskommune og 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
 2017/1103 

PS 99/18 Studiesenteret Midt-Troms – Søknad om dekning av 
utgifter til første skoleår for grunnskoleutdanning 1 – 
7, Universitetet i Sørøst Norge 

 2018/891 

PS 100/18 Diverse tilskudd - formannskapets post  2018/44 
PS 101/18 Tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud 

innen digital kompetanse – Digihjelpen høsten 2018 
  

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
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PS 95/18 Godkjenning av møteprotokoll 13. og 28.september 2018/51 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 13. og 28.september godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 13. og 28.september 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
Formannskapets møteprotokoll av 13. og 28.september godkjennes. 
 
 
 

PS 96/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Rådmannen orienterer fra enhetene: Fylkesmannens bistand til Elvetun skole, status økonomileder, 
integreringstjenesten og omorganisering. Kurt Klaussen skal bistå i budsjettarbeidet og orienterer rundt 
det.  
 
Spørsmålsrunde:  
 
Knut Arne Johansen, FLD: Tilsyn sentraladministrasjonen, status i forhold til rapport fra Arbeidstilsynet.  
Haavard Danielsen, FRP: Status på oppfølging i forhold til referat fra augustmøtet. 
Marit Alvig Espenes, AP: Status arealplanen og oppfølging av NAV-vedtak.  
 
Spørsmålene besvares i møtet.  
 
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
Referatsakene tas til orientering. 
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RS 38/18 Rådmannen orienterer / 

RS 39/18 Orientering næringssaker / 

RS 40/18 Orientering budsjett 2019 / 

RS 41/18 Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene 2018/771 

RS 42/18 Halvårlig rapport ift fremdrift når det gjelder kjøp og investering i bygg og 
driftsmidler 2018/894 

RS 43/18 Notat vedrørende utbygging i Lavangen og øvrige investeringsbehov i Astafjord 
Vekst 2018/894 
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PS 97/18 Møteplan 2019 2017/1056 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteplanen for 2019 vedtas. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Møteplan 2019 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Forslag til vedtak Kjell-Jostein Lillegård, SV: 
 
Det settes opp ekstra møte i KST 10.okt for behandling av ordinære saker.  
Møte i OpOm 12.februar flyttes til 29.januar.  
 
Forslaget tilføres rådmannens forslag til vedtak.  
 
Enst. vedtatt.  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
Det settes opp ekstra møte i KST 10.okt for behandling av ordinære saker.  
Møte i OpOm 12.februar flyttes til 29.januar.  
Møteplanen for 2019 vedtas. 
 
 
 

PS 98/18 Nasjonale satsinger – Realfagskommune og Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø 2017/1103 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til de nasjonale satsingene på Realfag og Inkluderende barnehage og 

skolemiljø som Dyrøy kommune er kommet med i.  
2. Kommunens egenandel på kr: 1 589 726 i prosjektperioden frem til 31.12.2020 innarbeides i 

budsjettet for 2019 med kr. 800 000,- og kr. 789 726,- for 2020. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Nasjonale satsinger – Realfagskommune og Inkluderende barnehage- 
og skolemiljø 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
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1.Kommunestyret slutter seg til de nasjonale satsingene på Realfag og Inkluderende barnehage og 
skolemiljø som Dyrøy kommune er kommet med i.  
2.Kommunens egenandel på kr: 1 589 726 i prosjektperioden frem til 31.12.2020 innarbeides i 
budsjettet for 2019 med kr. 800 000,- og kr. 789 726,- for 2020. 
 

PS 99/18 Studiesenteret Midt-Troms – Søknad om dekning av utgifter til 
første skoleår for grunnskoleutdanning 1 – 7, Universitetet i Sørøst Norge 
2018/891 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune yter et tilskudd på inntil kr. 47 260,- til Studiesenteret Midt Troms som andel for 

finansiering av 1. studieår desentralisert lærerutdanning. 
2. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2019 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Studiesenteret Midt-Troms – Søknad om dekning av utgifter til første 
skoleår for grunnskoleutdanning 1 – 7, Universitetet i Sørøst Norge 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
1.Dyrøy kommune yter et tilskudd på inntil kr. 47 260,- til Studiesenteret Midt Troms som andel for 
finansiering av 1. studieår desentralisert lærerutdanning. 
2.Beløpet innarbeides i budsjettet for 2019 
 

PS 100/18 Diverse tilskudd - formannskapets post 2018/44 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Diverse tilskudd - formannskapets post 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Søknad 1: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.  
  
Søknad 2: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.  
  
Søknad 3: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål. Det kan fremmes 
en ny søknad ved en senere anledning. Formannskapet har en forventning om at elevene i 7.-10. klasse 
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tar på alvor de utfordringer som blant annet ble tatt opp i elevråd 24.10. om hærverk og skolemiljø på 
Elvetun, og kan vise til positiv utvikling før ny søknad fremmes. 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
Søknad 1: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.  
  
Søknad 2: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.  
  
Søknad 3: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål. Det kan fremmes 
en ny søknad ved en senere anledning. Formannskapet har en forventning om at elevene i 7.-10. klasse 
tar på alvor de utfordringer som blant annet ble tatt opp i elevråd 24.10. om hærverk og skolemiljø på 
Elvetun, og kan vise til positiv utvikling før ny søknad fremmes. 
  

PS 101/18 Tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen 
digital kompetanse – Digihjelpen høsten 2018 / 
 

Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Saken legges fram i møtet og behandles som bordsak grunnet kort søknadsfrist. Kommunalsjef helse og 
omsorg, Karl Johan Olsen orienterer. 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 
Dyrøy kommune, i samarbeid med pensjonistforbundet og LHL, igangsetter fra 2019 planlegging og 
innføring av et lavterskel veiledningstilbud innen Digital kompetanse - Digihjelpen til sine innbyggere.  
 
I dette inngår utarbeidelse av en plan som beskriver en tidslinje for grunnleggende introduksjonskurs, 
tilrettelegging av egnet areal for veiledning, knyttet til servicetorget, kompetanseheving for ansatte, 
samt utarbeidelse av informasjonsbrosjyrer. Som utgangspunkt for veiledningstilbudet brukes 
opplæringsressurser fra Digidel-sidene hos Kompetanse Norge.  
 
Enst. vedtatt.   
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
Dyrøy kommune, i samarbeid med pensjonistforbundet og LHL, igangsetter fra 2019 planlegging og 
innføring av et lavterskel veiledningstilbud innen Digital kompetanse - Digihjelpen til sine innbyggere.  
 
I dette inngår utarbeidelse av en plan som beskriver en tidslinje for grunnleggende introduksjonskurs, 
tilrettelegging av egnet areal for veiledning, knyttet til servicetorget, kompetanseheving for ansatte, 
samt utarbeidelse av informasjonsbrosjyrer. Som utgangspunkt for veiledningstilbudet brukes 
opplæringsressurser fra Digidel-sidene hos Kompetanse Norge.  
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PS 102/18 Referatsaker /

RS 45/18 Rådmannen orienterer /

RS 46/18 Orientering næringssaker /

RS 47/18 Budsjettarbeid 2019 /

PS 103/18 Søknad til næringsfondet /



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L13 

Saksmappe: 2018/167 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 22.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Geoteknisk vurdering - Karonskogen hyttefelt 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 104/18 08.11.2018 

 

Vedlegg 
  1        Søknad om forskuttering, geoteknisk vurdering Karonskogen 
2 Reguleringsbestemmelser Karonskogen 160518 
3 SV Geoteknisk vurdering Karonskogen hyttefelt 
  

 

Saksopplysninger 
Ved revidering av reguleringsplanen for Karonskogen hyttefelt ble det i bestemmelsene tatt inn 
og synliggjort krav om geoteknisk vurdering før nye byggetiltak kan igangsettes.   
Åse og Lars A. Mickelsen, som har kjøpt tomt og har planer om å bygge hytte i feltet, har sendt 
en henvendelse til kommunen hvor de ber om at kommunen forskutterer kostnadene forbundet 
med geoteknisk vurdering av området.  Deres forslag er å fordele disse kostnadene 
etterskuddsvis på hver enkelt framtidig byggesøknad i feltet. 
Kostnadene for geoteknisk vurdering er estimert til kr. 60.000,- for rapporten (tilbud fra Sweco 
AS) i tillegg til gravekostnad som er estimert til minimum kr. 10.000,-. Usikkerhet knyttet til om 
prøvegraving er tilstrekkelig eller om det må bores i tillegg er ikke prissatt. 
 

Administrasjonens vurdering 
Dokumentasjon på grunnforhold og kunnskapsgrunnlag har endret seg mye siden den første 
utgaven av reguleringsplanen for Karonskogen ble vedtatt.  Det er også slik at krav om 
dokumentasjon for sikker byggegrunn hadde framkommet uavhengig av om det er ny eller 
gammel reguleringsplan for området.  Det er til enhver tid tiltakshavers ansvar å påse at det er 
sikker byggegrunn, jf plan- og bygningslovens kapittel 28. 
En eventuell kommunal gjennomføring av de geotekniske vurderingene og senere fordeling av 
kostnadene på fremtidige byggesøknader i feltet vil også være vanskelig å håndtere siden 
kommunen ikke vet hvor mange søknader som kommer.  Kommunen har også fått informasjon 
om at det er flere enn Mickelsen som har byggeplaner i feltet, slik at kostnadene da kan fordeles 
på flere.   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Åse og Lars A. Mickelsens søknad om kommunal forskuttering av kostnader til geoteknisk 
vurdering for Karonskogen hyttefelt avslås.  
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Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Fra: Lars A. Mickelsen (lars@mickelsen.no)
Sendt: 10.07.2018 21:45:05
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Geoteknisk vurdering Karonskogen hyttefelt
Vedlegg: SV Geoteknisk vurdering Karonskogen hyttefelt.msg
Til Dyrøy kommune v/rådmann
 
Vinteren 2017 kjøpte vi en hyttetomt i Karonskogen hyttefelt med plan om å starte bygging av hytte 2017/2018. Vi
ble da informert om at det pågikk en revidering av eksisterende reguleringsplan fra 1995, og at dette arbeidet
måtte ferdigstilles før en byggesøknad kunne fremsendes/godkjennes.
Formålet med revidert plan var å tilpasse bestemmelsene til ønskene om større hytter og annerledes utnyttelse
av tomtene samt å unngå tids‐ og ressurskrevende dispensasjonsbehandling,  og får et ensartet og oppdatert sett
med bestemmelser.
 
Vi fikk revidert plan til høring vinteren 2018 og den ble godkjent i juni 2018. I den reviderte planen er det satt et
krav til en geoteknisk vurdering av området må være gjennomført før tiltak kan iverksettes.
 
Vi har gjort en forespørsel til Sweco om gjennomføring av geoteknisk vurdering for hyttefeltet og de har gitt et
tilbud på kr 60.000,‐ inkl mva for rapporten. I tillegg kommer utgifter til prøvegraving, minimum kr 10.000,‐. Utover
det har de tatt forbehold om behov for boring, noe som vil øke kostnaden betydelig.
 
Det er ikke til å komme bort fra at vi føler oss litt lurt da vi kjøpte en tomt i et felt regulert i 1995 hvor 9 av 12
tomter er utbygd. Vi fikk ingen indikasjoner på at det ville komme krav om en geoteknisk vurdering av feltet før
det ble mulig å bygge. Vi forstår hvorfor det må gjøres og ser helt klart behovet, men siden vi for øyeblikket er de
eneste som skal bygge hytte, blir det en for stor økonomisk risiko og først måtte dekke kostnadene for en
vurdering av hele feltet før vi kan starte utbygging på vår egen tomt.
 
For å få en mer rettferdig fordeling av kostnadene kan et forslag være at kommunen dekker utgiftene til den
geotekniske vurderingen for så å legge på en forholdsmessig andel til de som skal iverksette byggetiltak.
 
Vi håper dette kan være et forslag som aksepteres da vi ser viktigheten av å få en geoteknisk vurdering av feltet
slik at alle skal vite hvilke grunnforhold vi har med å gjøre, men som eier av en tomt ser vi ikke mulighet for å bære
den økonomiske risikoen alene.
 
Vedlagt ligger pristilbud fra Sweco. I tillegg har vi bedt om pris fra Multiconsult og vil også rette forespørsler til
flere aktuelle leverandører av slike tjenester. Når vi eventuelt får flere svar/tilbud kan disse ettersendes.
 
Mvh
 

Åse og Lars A. Mickelsen
 
Mobil: 902 21400
Epost: lars@mickelsen.no
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Fra:                                    Eriksen Svein
Sendt:                                4. juli 2018 12:35
Til:                                      Lars Alvar Mickelsen
Cc:                                      Arntsen Harald Sverre;Kokosin Jure
Emne:                                SV: Geoteknisk vurdering Karonskogen hyttefelt

Hei,
Vi viser til avtale pr telefon tidligere i uka. Vi kan utføre en geoteknisk  vurdering for området.
 
For å få en best mulig oversikt over grunnforholdene må det prøvegraves på området. Graving av 4-5 hull 
med dybde 4-6 meter ( graving med gravemaskin ). Det tas ut materialprøver ( 4-6 kg ) i bunnen fra hvert 
gravehull for vurdering av type masser.  Stedet hvor graving blir foretatt angis på kart ( pkt 1, pkt 2 .. osv 
angis på kart ) og innmåles med GPS.  Materialprøvene for hvert punkt / gravehull samles i et plastnett ( 
plastpose ) og merkes.  Vi antar at graving kan gjøres av dere og at prøvene kan sendes / leveres UIT i 
Narvik for analyse. 
 
Geoteknisk vurdering / rapporten vil bli utført av : Ingeniørgeolog / geotekniker Jure Kokosin.
Kvalitetssikring av rapporten vil bli utført av: Sivilingeniør Harald Sverre Arntsen
 
Honorar
Vi tilbyr å utføre rapporten for: kr 48.000,- eks mva
Timepris: kr 1200,- eks mva  
 
Oppstart / fremdrift
Vi kan starte arbeidene medio september i år. Sluttføring etter nærmere avtale.
 
Forbehold
Ifølge NGU- løsmassekart består grunnen blant annet av marine avsetninger.  Kvikkleireforekomster kan 
derfor ikke utelukkes. Dersom det ikke nås til fjell ved prøvegraving må vi vurdere å hente inn borevogn. 
  På bakgrunn av registrerte grunnforhold må det også vurderes områdestabilitet.  Ifølge NVE veileder 7/ 
2014. 
 
Vi ber om snarlig tilbakemelding.
 
Med vennlig hilsen

 
 

 Svein Eriksen
Senioringeniør VA
  
Mobil  +47 415 67 474
Svein.Eriksen@sweco.no

Sweco Norge AS
Dronningens gt 52/54
Box 714
NO-8509  Narvik
Telefonnummer  +47 76 96 56 80
www.sweco.no
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Fra: Lars Alvar Mickelsen [mailto:lars@mickelsen.no] 
Sendt: 2. juli 2018 12:18
Til: Eriksen Svein <Svein.Eriksen@sweco.no>
Emne: SV: Geoteknisk vurdering Karonskogen hyttefelt
 
Hei
 
Oversender som avtalt plankart og reguleringsbestemmelser for Karonskogen.
 
Mvh
 
Lars A. Mickelsen
 

Fra: Eriksen Svein [mailto:Svein.Eriksen@sweco.no] 
Sendt: mandag 2. juli 2018 09.03
Til: Lars A. Mickelsen <lars@mickelsen.no>
Kopi: Arntsen Harald Sverre <Harald.Sverre.Arntsen@sweco.no>; Kokosin Jure 
<Jure.Kokosin@sweco.no>
Emne: SV: Geoteknisk vurdering Karonskogen hyttefelt
 
Hei,
Takk for henvendelsen. 
 
Vi kan utføre vurderingen.  For at vi skal kunne gi et tilbud, ber vi om at dere oversendes et kart med 
markering av området.
Vi kan starte på jobben medio september.  Sluttføring etter nærmere avtale.
 
Med vennlig hilsen

 
 

 Svein Eriksen
Senioringeniør VA
  
Mobil  +47 415 67 474
Svein.Eriksen@sweco.no

Sweco Norge AS
Dronningens gt 52/54
Box 714
NO-8509  Narvik
Telefonnummer  +47 76 96 56 80
www.sweco.no

 

 

 
 
 

Fra: Lars A. Mickelsen [mailto:lars@mickelsen.no] 
Sendt: 29. juni 2018 16:16
Til: Eriksen Svein <Svein.Eriksen@sweco.no>
Emne: Geoteknisk vurdering Karonskogen hyttefelt
 
Hei
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Vi har fått oppgitt navnet ditt fra Dyrøy kommune i forbindelse med at vi må få gjennomført en 
geoteknisk vurdering av området Karonskogen hyttefelt (Bettholmen) i Dyrøy kommune.
 
I forbindelse med revidering av reguleringsplanen er det stilt krav om en slik vurdering av området vi 
oppfattet det slik fra kommunen at du hadde en del kunnskap rundt dette. Vi er flere i feltet som har 
ulike byggeprosjekter på gang men får da ikke satt i gang før dette er gjort. Det hadde derfor vært fint 
med noen innspill på:
 

 Hva som må gjøres
 Hvem kan gjøre en slik vurdering
 Hva vil kostnadene for en slik vurdering være

 
Vi er takknemlig for svar og du kan gjerne kontakte meg på telefon hvis du har spørsmål
 
 
Mvh
 

Lars A. Mickelsen
 
Mobil: 902 21400
Epost: lars@mickelsen.no
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  

Detaljregulering Karonskogen hyttefelt, Dyrøy kommune 
 

Utarbeidet : 01.06.98 (planid 19261995003) 

Revidert: 16.05.2018 (planid 19262016002) 

 

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

reguleringsformål, planid 19262016002. 

 

§1 GENERELT 
Det regulerte området er vist på plankart datert 06.02.2018 med reguleringsplangrense. 

 

Området reguleres til: 

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

Frittliggende fritidsbebyggelse – BFF 

 

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

Kjøreveg – SKV 

Energinett 

Annen veggrunn grøntareal – SVG 

Parkeringsplasser – SPP 

 

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

 

HENSYNSONER Jfr. PBL §12-6 

Frisikt – H140 

 

 

§2 FELLESBESTEMMELSER 
 

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

kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 

 

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

vegetasjon søkes bevart der det er mulig. 

 

2.3 Andre anlegg 
Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige trasèer og anlegg for vann, avløp og andre 

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

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

ha god estetisk utforming. 

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

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

3.1 Fellesbestemmelser 
 

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

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

som le-vegetasjon mellom bebyggelse, vei og strandkant. 

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

materialbruk og farger. 

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

e) Eventuelle forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein. 

f) Det tillates ikke oppføring av gjerder som begrenser allmenn adkomst til friområdene. 

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

henhold til Dyrøy kommunes gjeldende vedtekter for søppelhåndtering. 

h) Alle hytter skal knyttes til vannforsyningsanlegget som er lagt fram til planområdet.  

Vannkvaliteten skal være sikret ihht. bestemmelsene i drikkevannsforskriften.  

i) Avløpsanlegg behandles ihht. bestemmelsene i forurensningsloven med tilhørende forskrift. 

 

3.2 Frittliggede fritidsbebyggelse – BFF 1-14 
 

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

b) Maksimalt tillatt bebygd areal, BYA, skal ikke overstige 165 m² på den enkelte tomt. Bebygd 

areal kan fordeles mellom hovedhytte på inntil 95 m², inntil 2 uthus/anneks med samlet areal 

inntil 40 m² og veranda/plattinger med inntil 30 m². Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) skal 

ikke overstige 120 m².  Parkeringsareal medregnes ikke. 

c) Tiltak skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet. 

d) Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 30 grader eller pulttak med takvinkel 

mellom 13 og 20 grader. 

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

meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

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

4,2 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

g) Hems kan innredes. 

h) For alle hyttene forutsettes det èn parkeringsplass på eller i umiddelbar nærhet til egen 

tomt. Gjesteparkering på felles parkeringsplass. 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

4.1 Kjørevei – SV 1  
Kjørevei SV 1 er offentlig (Betholmveien). Adkomst til de enkelte hyttetomtene er markert i 

plankartet.   

 

4.2 Kjørevei – SKV1  
Kjørevei SKV1 er privat og er adkomstvei til tomtene BFF 4 – BFF 6. 
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4.3 Kjørevei – SKV 2  
Kjørevei SKV 2 er privat. Den er adkomst til utmarksområdet sør for hyttefeltet samt adkomst til 

tomtene BFF 1 og BFF 2.   

 

4.4 Parkering – SPP 1 
Parkering SPP 1 er felles for fritidsbebyggelsen i BFF 1-14 med formål gjesteparkering. Det 

opparbeides minst ½ gjesteparkeringsplass pr hyttetomt. SPP 1 er adkomst for BFF 3. To av 

parkeringsplassene skal være tilrettelagt for HC-parkering. 

 

4.5 Parkering – SPP 2 
Parkering SPP 2 er felles for BFF 11-14. På arealet kan det for hver tilknyttet eiendom anlegges 1 

biloppstillingsplass med tillegg av areal for anlegg av gangadkomst til hver eiendom.  

 

 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 

5.1 Friluftsformål – LF 

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

b) I område avsatt til friluftsformål kan det anlegges gangstier som adkomst til strandsonen. 

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

  

 

§ 6 HENSYNSSONER 
 

6.1 Energinett 
Innenfor sonen er det ikke tillatt å anlegge konstruksjoner som er til hinder for vedlikehold eller 

ettersyn av høyspenttrasè.   

 

6.2 Frisikt 
I avkjørsler skal det være etablert frisiktsoner. Disse skal være fri for vegetasjon og andre 

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

 

  

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

Det kan ikke igangsettes videre utbygging på hyttetomtene før felles parkeringsplasser er 

opparbeidet. 

Før tillatelse til nye tiltak kan gis skal det gjøres en geoteknisk vurdering av området og de planlagte 

tiltakene.  Hvis det blir gjort funn av kvikkleire eller andre sprøbruddmaterialer skal også 

utbyggingens effekt på hele områdestabiliteten vurderes jfr. krav i TEK 17 kap. 7 og NVEs veileder nr 

7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/820 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 30.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av protokoller lokale forhandlinger etter HTA kap. 3.4.1, 4.2.2, 
4.2.3, 4.2.4 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 105/18 08.11.2018 

 

Vedlegg 
1 underskrevne protokoller til formannskapet møte 08.11.18 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune har utenom det sentrale og lokale lønnsoppgjør mottatt ytterligere 8 lønnskrav 
som arbeidsgiver har forhandlet med de respektive fagforeninger og gitt kompensasjon for. De 
saker som nå er oppgjort fra arbeidsgiver er følgende: 
 
Se vedlagte protokoller for fullstendig tekst. 
 

 NITO HTA kap. 3.4.1 viser til protokoll av 05.09.18 lokale forhandlinger  
 
Geir Fjellberg gis kr 3.000 i kompensasjon for 10 studiepoeng i kommunal planstrategi 
ved Universitet i Tromsø. Virkningstidspunkt 01.05.18. 

 
 Fagforbundet HTA kap. 4.2.2 særskilte forhandlinger  

 
Marlin Antonsen gis kr 20.000 som kompensasjon for videreutdanning master i strategisk 
ledelser og økonomi 60 studiepoeng fra UiT og kr 20.000 for personalansvar fullt ut for 
ansatte i servicetorget. Virkningstidspunkt 01.07.18.  
 

 Fagforbundet HTA kap. 4.2.3 rekruttere og beholde arbeidstaker  
 
Frank Moldvik kr 25.000 i økt årslønn og kr 10.000 i økt tillegg kompensasjon for 
overtid og ubekvem arbeidstid. Virkningstidspunkt 18.10.18. 
 

 Utdanningsforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse  
 
- Kine Mari Hanssen Bertheussen kr 10.000 kompetansetillegg for 30 studiepoeng i 

matematikk 2 for 5-10 trinn ved UiAgder høst 17/vår 18. Virkningstidspunkt 
01.08.18. 
 

- Morten Pedersen kr 10.000 kompetansetillegg for 30 studiepoeng i norsk 2, 5-10 trinn 
UiT. Virkningstidspunkt 01.08.18. 
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- Jan Åge Rydningen kr 10.000 kompetansetillegg for 30 studiepoeng i matematikk 2, 

1-7 trinn ved UiT. Virkningstidspunkt 01.08.18. 
 

 Fagforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse 
 
Eva Liz Aandal kr 10.000 og endret stillingskode til SKO 7718 fagarbeider med 
fagskoleutdanning 1 år for 60 fagskolepoeng i oppvekstfag barn med særskilte behov fra 
Høgskolen i Kristiania. Virkningstidspunkt 01.07.18.  

 
Samtlige kompensasjoner er gitt som personlig ordning. 
 

Administrasjonens vurdering 
De samlede kompensasjoner som er oppgjort av arbeidsgiver utgjør totalt kr 118.000. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoller fra lokale forhandlinger mellom Dyrøy kommune og 
følgende fagforeninger for kompensasjoner gitt til følgende ansatte: 
 

 NITO HTA kap. 3.4.1 lokale forhandlinger den 24.10.18 – Geir Fjellberg. 
 Fagforbundet HTA kap. 4.2.2 særskilte forhandlinger den 18.10.18 – Marlin Antonsen. 
 Fagforbundet HTA kap. 4.2.3 rekruttere og beholde arbeidstaker den 18.10.18 – Frank 

Moldvik. 
 Utdanningsforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse den 18.10.18 – Kine Mari Hanssen 

Bertheussen, Morten Pedersen, Jan-Åge Rydningen. 
 Fagforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse den 30.10.18 – Eva Liz Aandal. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

 

 

  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører Rådmann 
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