
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Plan og Naturutvalget 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 26.04.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 4/19 Godkjenning møteprotokoll PNU 10.12.18  2018/51 
PS 5/19 Godkjenning av møteprotokoll PNU 05.02.19  2018/51 
PS 6/19 Referatsaker   
RS 13/19 Dokument 18/96-269 Vedtak V5-3-269-2018 

Fv. 84 – Samlevedtak for eksisterende 
fartsgrenser - Dyrøy kommune sendt fra Statens 
vegvesen 

 2018/1168 

RS 14/19 Dokument 18/96-270 Vedtak V5-3-270-2018 
Fv. 211 – Samlevedtak for eksisterende 
fartsgrenser - Dyrøy kommune sendt fra Statens 
vegvesen 

 2018/1168 

RS 15/19 Dokument 18/96-271 Vedtak V5-3-271-2018 
Fv. 212 – Samlevedtak for eksisterende 
fartsgrenser - Dyrøy kommune sendt fra Statens 
vegvesen 

 2018/1168 

RS 16/19 Dokument 18/96-272 Vedtak V5-3-272-2018 
Fv. 214 – Samlevedtak for eksisterende 
fartsgrenser - Dyrøy kommune sendt fra Statens 
vegvesen 

 2018/1168 

RS 17/19 Dokument 18/96-273 Vedtak V5-3-273-2018 
Fv. 852 – Samlevedtak for eksisterende 
fartsgrenser - Dyrøy kommune sendt fra Statens 
vegvesen 

 2018/1168 

RS 18/19 2/5 - Høring til søknad om tillatelse til tiltak- 
bygging av garasje/redskapshus 

 2018/1173 

RS 19/19 40/7 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - 
fasadeendring fjøs 

 2018/875 

RS 20/19 46/120 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - 
bruksendring 

 2019/42 

RS 21/19 9/7 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - 
riving av bolig 

 2018/1146 

RS 22/19 8/49 - Svar på søknad om ferdigattest  2018/1133 
RS 23/19 5/5, 5/8 og 5/14 - Retting og sammenslåing av 

matrikkelenheter 
 2018/624 

RS 24/19 Matrikkelbrev etter oppmåling av eiendommen 
gnr/bnr 11/45 

 2018/727 

RS 25/19 8/13 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - 
vedsjå/utedo 

 2018/1171 

2



RS 26/19 18/25 - Svar på søknad om midlertidig 
brukstillatelse - fjøs 

 2018/742 

RS 27/19 13/17 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - 
tilbygg garasje 

 2018/901 

RS 28/19 12/36 - Sluttoppgjør for fradelt eiendom - tomt 
ved høydebasseng Evertmoen 

 2017/1324 

RS 29/19 12/35 - Sluttoppgjør for fradelt eiendom - tomt 
ved høydebasseng Evertmoen 

 2017/1324 

RS 30/19 42/3,19 Svar på søknad   om konsesjon på 
erverv av fast eiendom 

 2018/943 

RS 31/19 13/9 - Ferdigattest  2017/1038 
RS 32/19 9/31 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - 

bygging av ny bolig 
 2019/73 

RS 33/19 13/9 - Tildeling av adresse, ny bolig  2017/1038 
RS 34/19 46/161 - Ferdigattest  2018/375 
RS 35/19 7/10 - Ferdigattest  2019/264 
PS 7/19 Oppstart planarbeid - Kulturminneplanen 2019-

2032 
 2019/101 

PS 8/19 11/251 - Fradeling av tilleggsarealer til 
boligtomt i Korgedalen boligfelt 

 2019/87 

PS 9/19 1/1 - Behandling av søknad om endring av gitt 
tillatelse - rorbuanlegg med tilhørende anlegg på 
Finnlandsnes 

 2018/569 

PS 10/19 Behandling av søknad om tiltak - Deling gnr/bnr 
11/8 

 2018/752 

PS 11/19 Behandling av søknad om deling av 
driftsenheten gnr/bnr 45/2 og44/4 

 2018/1081 

PS 12/19 Behandling av søknad om fradeling av 
våningshus - gnr/bnr 13/1 

 2018/843 

 
 
ordfører/utvalgsleder
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Kjell-Jostein Lillegård 

Dato: 30.01.2019 

 

 
Saksframlegg 

Godkjenning møteprotokoll PNU 10.12.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 1/19 05.02.2019 
Plan og Naturutvalget 4/19 26.04.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
PNUs møteprotokoll av 10.12.2018 godkjennes. 
 
Godkjenning møteprotokoll PNU 10.12.18 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 05.02.2019:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 05.02.2019  
 
 
 

Kort sammendrag 
Møteprotokollen fra møte i plan- og naturutvalget 10.desember 2018 er tilgjengelig 
elektronisk på kommunens nettside: 
 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4366240.296.qjt7iqlwjjnqbw/PNU_Protokoll_1812
10.pdf  
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https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4366240.296.qjt7iqlwjjnqbw/PNU_Protokoll_181210.pdf
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4366240.296.qjt7iqlwjjnqbw/PNU_Protokoll_181210.pdf


 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 27.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll PNU 05.02.19 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 5/19 26.04.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Møteprotokollen av 05.02.19 godkjennes. 

Kort sammendrag 
Møteprotokollen fra møte i plan- og naturutvalget 05.februar 2019 er tilgjengelig elektronisk på 
kommunens nettside: 
 
http://compa.docpub.com/getfile.php/4425683.296.uwmimjkimuiiam/PNU_Protokoll_190205.p
df?&force=1 

Saksutredning 
 

Administrasjonens vurdering 
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http://compa.docpub.com/getfile.php/4425683.296.uwmimjkimuiiam/PNU_Protokoll_190205.pdf?&force=1
http://compa.docpub.com/getfile.php/4425683.296.uwmimjkimuiiam/PNU_Protokoll_190205.pdf?&force=1
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PS 6/19 Referatsaker



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9010 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Vedtak V5-3-269-2018 

 

   

   

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Stein Berg-Johansen / 77617299 18/96-269    14.12.2018 

     

      

Vedtak V5-3-269-2018 Fv. 84 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - 

Dyrøy kommune 

Statens vegvesen gjennomfører en revisjon av eksisterende fartsgrensevedtak for riks- og 

fylkesvegene innen Vegavdeling Troms. Formålet med revisjonen er å ha et oppdatert 

vedtaksregister for vegnettet. Det er gjennomført nye og nøyaktige registreringer av 

start/slutt av eksiterende fartsgrensesoner, og disse oppdaterte registreringene er benyttet 

som grunnlag ved høringen. 

 

Forslaget om nytt samlevedtak er forelagt Troms politidistrikt, Troms fylkeskommune og 

Dyrøy kommune uten at det er mottatt merknader. 

 

Følgende vedtak treffes: 

 

Med hjemmel i skiltforskriften § 26, fattes det nytt samlevedtak for eksiterende fartsgrenser 

langs fylkesveg 84 i Dyrøy kommune. Fartsgrenseoversikt følger som vedlegg. 

 

Vedtaket er gyldig fra denne dato, og erstatter tidligere vedtak for strekningene langs 

fylkesveg 84 i Dyrøy kommune. 

 

 

Vegavdeling Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Strømseth Øyvind 

seksjonsleder Berg-Johansen Stein 

7



  

 

 

2 

  

 

Vedlegg: Fv84 - Fartsgrenseoversikt Dyrøy kommune 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 TROMSØ 
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Veg FHp FMeter THp TMeter Lengde Side X-FMeter Y-FMeter X-TMeter Y-TMeter Fartsgrense

Fv84 4 11923 4 18233 6310 80

Fv84 4 18233 5 117 475 609014 7663581 609285 7663829 60

Fv84 5 117 5 10087 9970 80
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Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 14.12.2018 09:07:02
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Dokument 18/96-269 Vedtak V5-3-269-2018 Fv. 84 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Dyrøy
kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 18_96-269Vedtak V5-3-269-2018 Fv. 84 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Dyrøy kommune
med vedlegg.pdf
Til Dyrøy kommune

Vedlagt oversendes dokument 18/96‐269 Vedtak V5‐3‐269‐2018 Fv. 84 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune i sak Skiltvedtak Region nord ‐ 2018 fra Statens vegvesen. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Dyrøy kommune

Vedlagt sender vi dokument 18/96‐269 Vedtak V5‐3‐269‐2018 Fv. 84 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune i sak Skiltvedtak Region nord ‐ 2018 frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for
innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Dyrøy kommune

Enclosed you will find the document 18/96‐269 Vedtak V5‐3‐269‐2018 Fv. 84 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9010 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Vedtak V5-3-270-2018 

 

   

   

  

 

   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Stein Berg-Johansen / 77617299 18/96-270    14.12.2018 

     

      

Vedtak V5-3-270-2018 Fv. 211 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser 

- Dyrøy kommune 

Statens vegvesen gjennomfører en revisjon av eksisterende fartsgrensevedtak for riks- og 

fylkesvegene innen Vegavdeling Troms. Formålet med revisjonen er å ha et oppdatert 

vedtaksregister for vegnettet. Det er gjennomført nye og nøyaktige registreringer av 

start/slutt av eksiterende fartsgrensesoner, og disse oppdaterte registreringene er benyttet 

som grunnlag ved høringen. 

 

Forslaget om nytt samlevedtak er forelagt Troms politidistrikt, Troms fylkeskommune og 

Dyrøy kommune uten at det er mottatt merknader. 

 

Følgende vedtak treffes: 

 

Med hjemmel i skiltforskriften § 26, fattes det nytt samlevedtak for eksiterende fartsgrenser 

langs fylkesveg 211 i Dyrøy kommune. Fartsgrenseoversikt følger som vedlegg. 

 

Vedtaket er gyldig fra denne dato, og erstatter tidligere vedtak for strekningene langs 

fylkesveg 211 i Dyrøy kommune. 

 

 

Vegavdeling Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Strømseth Øyvind 

seksjonsleder Berg-Johansen Stein 
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2 

  

Vedlegg: Fv211 - Fartsgrenseoversikt Dyrøy kommune 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 TROMSØ 
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Veg FHp FMeter THp TMeter Lengde Side X-FMeter Y-FMeter X-TMeter Y-TMeter Fartsgrense

Fv211 2 0 2 7862 7862 615353 7672338 608983 7668877 60

Fv211 2 7862 2 9903 2041 80

Fv211 2 9903 2 10771 868 607770 7667284 607006 7666911 60

Fv211 2 10771 3 2696 4508 607006 7666911 605354 7663469 50

Fv211 3 2696 3 10176 7480 605354 7663469 600983 7657807 60

Fv211 3 10176 3 12159 1983 80

Fv211 3 12159 4 1198 5676 599836 7656244 602044 7653628 60

Fv211 4 1198 4 3733 2535 80
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Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 14.12.2018 09:03:08
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Dokument 18/96-270 Vedtak V5-3-270-2018 Fv. 211 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Dyrøy
kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 18_96-270Vedtak V5-3-270-2018 Fv. 211 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Dyrøy
kommune med vedlegg.pdf
Til Dyrøy kommune

Vedlagt oversendes dokument 18/96‐270 Vedtak V5‐3‐270‐2018 Fv. 211 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune i sak Skiltvedtak Region nord ‐ 2018 fra Statens vegvesen. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Dyrøy kommune

Vedlagt sender vi dokument 18/96‐270 Vedtak V5‐3‐270‐2018 Fv. 211 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune i sak Skiltvedtak Region nord ‐ 2018 frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for
innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Dyrøy kommune

Enclosed you will find the document 18/96‐270 Vedtak V5‐3‐270‐2018 Fv. 211 – Samlevedtak for
eksisterende fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9010 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Vedtak V5-3-271-2018 

 

   

   

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Stein Berg-Johansen / 77617299 18/96-271    14.12.2018 

     

      

Vedtak V5-3-271-2018 Fv. 212 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser 

- Dyrøy kommune 

Statens vegvesen gjennomfører en revisjon av eksisterende fartsgrensevedtak for riks- og 

fylkesvegene innen Vegavdeling Troms. Formålet med revisjonen er å ha et oppdatert 

vedtaksregister for vegnettet. Det er gjennomført nye og nøyaktige registreringer av 

start/slutt av eksiterende fartsgrensesoner, og disse oppdaterte registreringene er benyttet 

som grunnlag ved høringen. 

 

Forslaget om nytt samlevedtak er forelagt Troms politidistrikt, Troms fylkeskommune og 

Dyrøy kommune uten at det er mottatt merknader. 

 

Følgende vedtak treffes: 

 

Med hjemmel i skiltforskriften § 26, fattes det nytt samlevedtak for eksiterende fartsgrenser 

langs fylkesveg 212 i Dyrøy kommune. Fartsgrenseoversikt følger som vedlegg. 

 

Vedtaket er gyldig fra denne dato, og erstatter tidligere vedtak for strekningene langs 

fylkesveg 212 i Dyrøy kommune. 

 

 

Vegavdeling Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Strømseth Øyvind 

seksjonsleder Berg-Johansen Stein 
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2 

  

Vedlegg: Fv212 - Fartsgrenseoversikt Dyrøy kommune 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 TROMSØ 
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Veg FHp FMeter THp TMeter Lengde Side X-FMeter Y-FMeter X-TMeter Y-TMeter Fartsgrense

Fv212 1 0 1 3184 3184 606915 7666849 604393 7666981 60

Fv212 1 3184 1 5641 2457 80

Fv212 1 5641 1 6685 1044 602178 7666183 601360 7665710 60

Fv212 1 6685 1 7428 743 601360 7665710 601191 7665066 50

Fv212 1 7428 1 9382 1954 601191 7665066 601601 7663561 60

Fv212 1 9382 1 10747 1365 601601 7663561 601092 7662443 50

Fv212 1 10747 1 14628 3881 601092 7662443 598463 7660190 60

Fv212 1 14628 1 15122 494 598463 7660190 598219 7659775 50

Fv212 1 15122 1 17806 2684 598219 7659775 597580 7657576 60
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Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 14.12.2018 09:04:41
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Dokument 18/96-271 Vedtak V5-3-271-2018 Fv. 212 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Dyrøy
kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 18_96-271Vedtak V5-3-271-2018 Fv. 212 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Dyrøy
kommune med vedlegg.pdf
Til Dyrøy kommune

Vedlagt oversendes dokument 18/96‐271 Vedtak V5‐3‐271‐2018 Fv. 212 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune i sak Skiltvedtak Region nord ‐ 2018 fra Statens vegvesen. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Dyrøy kommune

Vedlagt sender vi dokument 18/96‐271 Vedtak V5‐3‐271‐2018 Fv. 212 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune i sak Skiltvedtak Region nord ‐ 2018 frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for
innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Dyrøy kommune

Enclosed you will find the document 18/96‐271 Vedtak V5‐3‐271‐2018 Fv. 212 – Samlevedtak for
eksisterende fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9010 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Vedtak V5-3-272-2018 

 

   

   

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Stein Berg-Johansen / 77617299 18/96-272    14.12.2018 

     

      

Vedtak V5-3-272-2018 Fv. 214 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser 

- Dyrøy kommune 

Statens vegvesen gjennomfører en revisjon av eksisterende fartsgrensevedtak for riks- og 

fylkesvegene innen Vegavdeling Troms. Formålet med revisjonen er å ha et oppdatert 

vedtaksregister for vegnettet. Det er gjennomført nye og nøyaktige registreringer av 

start/slutt av eksiterende fartsgrensesoner, og disse oppdaterte registreringene er benyttet 

som grunnlag ved høringen. 

 

Forslaget om nytt samlevedtak er forelagt Troms politidistrikt, Troms fylkeskommune og 

Dyrøy kommune uten at det er mottatt merknader. 

 

Følgende vedtak treffes: 

 

Med hjemmel i skiltforskriften § 26, fattes det nytt samlevedtak for eksiterende fartsgrenser 

langs fylkesveg 214 i Dyrøy kommune. Fartsgrenseoversikt følger som vedlegg. 

 

Vedtaket er gyldig fra denne dato, og erstatter tidligere vedtak for strekningene langs 

fylkesveg 214 i Dyrøy kommune. 

 

 

Vegavdeling Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Strømseth Øyvind 

seksjonsleder Berg-Johansen Stein 
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2 

  

Vedlegg: Fv214 - Fartsgrenseoversikt Dyrøy kommune 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 TROMSØ 
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Veg FHp FMeter THp TMeter Lengde Side X-FMeter Y-FMeter X-TMeter Y-TMeter Fartsgrense

Fv214 1 0 1 94 94 605951 7664585 605953 7664669 50
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Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 14.12.2018 09:04:08
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Dokument 18/96-272 Vedtak V5-3-272-2018 Fv. 214 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Dyrøy
kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 18_96-272Vedtak V5-3-272-2018 Fv. 214 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Dyrøy
kommune med vedlegg.pdf
Til Dyrøy kommune

Vedlagt oversendes dokument 18/96‐272 Vedtak V5‐3‐272‐2018 Fv. 214 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune i sak Skiltvedtak Region nord ‐ 2018 fra Statens vegvesen. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Dyrøy kommune

Vedlagt sender vi dokument 18/96‐272 Vedtak V5‐3‐272‐2018 Fv. 214 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune i sak Skiltvedtak Region nord ‐ 2018 frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for
innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Dyrøy kommune

Enclosed you will find the document 18/96‐272 Vedtak V5‐3‐272‐2018 Fv. 214 – Samlevedtak for
eksisterende fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9010 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Vedtak V5-3-273-2018 

 

   

   

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Stein Berg-Johansen / 77617299 18/96-273    14.12.2018 

     

      

Vedtak V5-3-273-2018 Fv. 852 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser 

- Dyrøy kommune 

Statens vegvesen gjennomfører en revisjon av eksisterende fartsgrensevedtak for riks- og 

fylkesvegene innen Vegavdeling Troms. Formålet med revisjonen er å ha et oppdatert 

vedtaksregister for vegnettet. Det er gjennomført nye og nøyaktige registreringer av 

start/slutt av eksiterende fartsgrensesoner, og disse oppdaterte registreringene er benyttet 

som grunnlag ved høringen. 

 

Forslaget om nytt samlevedtak er forelagt Troms politidistrikt, Troms fylkeskommune og 

Dyrøy kommune uten at det er mottatt merknader. 

 

Følgende vedtak treffes: 

 

Med hjemmel i skiltforskriften § 26, fattes det nytt samlevedtak for eksiterende fartsgrenser 

langs fylkesveg 852 i Dyrøy kommune. Fartsgrenseoversikt følger som vedlegg. 

 

Vedtaket er gyldig fra denne dato, og erstatter tidligere vedtak for strekningene langs 

fylkesveg 852 i Dyrøy kommune. 

 

 

Vegavdeling Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Strømseth Øyvind 

seksjonsleder Berg-Johansen Stein 

23



  

 

 

2 

  

Vedlegg: Fv852 - Fartsgrenseoversikt Dyrøy kommune 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 TROMSØ 
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Veg FHp FMeter THp TMeter Lengde Side X-FMeter Y-FMeter X-TMeter Y-TMeter Fartsgrense

Fv852 1 0 1 201 201 609068 7663835 609051 7664026 60

Fv852 1 201 1 2297 2096 80

Fv852 1 2297 1 3221 924 607795 7665255 607445 7665814 60

Fv852 1 3221 1 3636 415 607445 7665814 607077 7665924 50
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Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 14.12.2018 09:06:35
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Dokument 18/96-273 Vedtak V5-3-273-2018 Fv. 852 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Dyrøy
kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 18_96-273Vedtak V5-3-273-2018 Fv. 852 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Dyrøy
kommune med vedlegg.pdf
Til Dyrøy kommune

Vedlagt oversendes dokument 18/96‐273 Vedtak V5‐3‐273‐2018 Fv. 852 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune i sak Skiltvedtak Region nord ‐ 2018 fra Statens vegvesen. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Dyrøy kommune

Vedlagt sender vi dokument 18/96‐273 Vedtak V5‐3‐273‐2018 Fv. 852 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune i sak Skiltvedtak Region nord ‐ 2018 frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for
innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Dyrøy kommune

Enclosed you will find the document 18/96‐273 Vedtak V5‐3‐273‐2018 Fv. 852 – Samlevedtak for
eksisterende fartsgrenser ‐ Dyrøy kommune from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.
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Dyrøy kommune  
Teknisk 
 

 

  
 

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

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

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«Ref» 2018/1173-4 Kjell Rune Marthinsen 25.01.2019 

 

2/5 - Høring til søknad om tillatelse til tiltak- bygging av garasje/redskapshus 

Dette brev er sendt følgende: 
SAMEDIGGI / SAMETINGET  Àvjovârgeaidnu 50  9730  KARASJOK  
TROMS FYLKESKOMMUNE  Postboks 6600 Langnes  9296  TROMSØ  

 
Liv Torbjørg Fyhn ønsker å bygge garasje/redskapshus på eiendommen gnr/bnr 2/5 i Dyrøy kommune.  
 
Eiendommen består av flere teiger og er på totalt 401 daa. Arealet på eiendommen fordeler seg på drøye 
17 daa fulldyrka og overflatedyrka jord, 274 daa produktiv skog samt øvrig areal. Arealet som søkes 
bebygd er registrert som fulldyrka jord.  
 
Bygget tenkes plassert på oversiden av våningshuset på gården, omtrent på samme høyde som 
driftsbygningen på naboeiendommen i øst. 
 
Avkjørsel:  
Den omsøkte 
garasjen/redskapshuset fører 
ikke til endrede 
avkjørselsforhold til 
eiendommen.  Kommunen kan 
heller ikke se at tiltaket vil 
generere økt trafikk til 
eiendommen, slik at utvidet 
bruk av avkjørsel ikke er 
aktuelt.   
 
Reindrift:  
Området som søkes bebygd er i 
ifølge reindriftskart ikke direkte 
berørt av årstidsbeiter.  Det er  
vårbeite, høstvinterbeite og 
vinterbeite i nærheten, da registrert til ca 250 meter fra det omsøktebyggets plassering. Andre bygninger 
på nabogårder står plassert nærmere registrert reinbeitemark. Kommunen mener at omsøkte tiltak må 
kunne la seg gjennomføre uten ulempe for reindriften. 
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Miljø:  
Omsøkte bygging gir ikke behov for vann og kloakk ut over dagens behov. 
 
Kulturminner: 
Ifølge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no) er det registrert kulturminner i nærheten av 
omsøkte byggeplass.  Disse er vist på kartutsnittet på siden foran.  Ifølge registreringene er det løsfunn av 
forskjellig art, blant annet smykke og mynter. 
 
Kulturlandskap: 
Byggingen er omsøkt med plassering som gir gårdstunløsning på eiendommen. Bygget anses som å ha 
naturlig plassering og utforming ift. bruk og formål og vil ha liten eller ingen betydning for 
kulturlandskapet.   
 
Landbruk: 
Arealet er regulert til landbruk. Bygging av garasje/redskapshus anses som naturlig på en 
landbrukseiendom.  Byggets plassering er ansett som naturlig mtp. tilgjengelighet fra resten av gården, og 
bruk av noe dyrket jord fører ikke til vesentlig reduksjon av gårdens ressurser. Slik sett er det vanskelig å 
se at byggingen vil føre til drifts- eller miljømessige ulemper sett fra Landbruket.  
 
Naturmangfoldloven: 
Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører naturmangfoldet. I 
denne saken er omsøkte areal bebygd og er i gårdskart registrert som fulldyrka jord. Ifølge naturbase 
berøres ikke registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder av 
søknaden. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak ikke forringe naturmangfoldet. 
 
Vurdering av PBL § 28-1: 
I Tromsatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke registrert fare i forhold til jord og 
snøskred (Kartgrunnlag fra NVE). Arealet som søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av: 
Marin strandavsetning, sammenhengende dekke. Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større 
enn 0,5m, dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte 
rundet og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst. Ligger 
som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. 
 
Dispensasjoner: 
Arealet som søkes bebygd ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til LNF.  En 
garasje/redskapshus på gården betraktes som å være ihht. formål i planen.  Det er derfor ikke nødvendig 
med dispensasjonsbehandling. 
 
Oppsummering 
Eventuelle nærmere undersøkelser mht fornminner skal utføres slik Troms Fylkeskommune 
v/Kulturetaten og eventuelt Sametinget uttaler seg til dette høringsbrev.  
 
Med nåværende informasjon, og de eventuelle forordninger gitt av nevnte sektormyndigheter, kan det se 
ut som at omsøkte tiltak vil la seg gjennomføre.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur
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http://www.kulturminnesok.no/


Landbrukseiendom 1926-2/5/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:1000 ved A4 liggende utskrift

Dato: 25.01.2019 14:06 - Eiendomsdata verifisert: 25.01.2019 13:59 - Side 1 av 1
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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 

Roy-Frode Løvland 
Furøyveien 71 
9310  Sørreisa 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/875-3 Kjell Rune Marthinsen 28.12.2018 

 

40/7 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - fasadeendring fjøs 

Delegasjonssak:  
 
 
Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om fasadeendring for fjøsbygning på eiendommen gnr/bnr 40/7 
ihht. tegninger og beskrivelser mottatt 07.09.2018, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  
 
Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet «Ansvar og 
kontroll». 
 
Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 
regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. 
 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. 
Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. 
 
 

Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 
 

FORETAK L/S/P* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 
Roy-Frode Løvland     P SØK/UTF/1/hele søknaden 

 
* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning, P = Personlig godkjenning 

Søknaden 

Fasadeendring for eksisterende fjøsbygning. Denne søknaden gjelder kun endring av takform/-
konstruksjon, og andre fasadeendringer omsøkes og behandles separat. 
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Saksgang/historikk 

Søknad levert 07.09.2018.  Saken ble sendt på høring til berørte sektormyndigheter 18.09.2018. Til 
høringen er det ikke innkommet merknader fra noen myndigheter. 
 

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  

Ingen endring som følge av tiltaket. 
 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

Ingen endring som følge av tiltaket. 
 

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 

Ingen endring som følge av tiltaket. 
 

Sikkerhet mot fare 

Ingen kjente. 
 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ikke relevant ift. tiltakets art. 
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Vann- og avløp 

Ikke relevant ift. tiltakets art. 
 

Dispensasjon 

Søknaden omfatter fasadeendring av eksisterende fjøsbygning, og omfattes derfor ikke av krav til 
dispensasjonsbehandling. 

Oppsummering og konklusjon 

Tiltaket godkjennes som omsøkt. 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av saker PBL     1 Kr. 1.478,- 
B5 Ansvarsrett, personlig godkjenning     1 Kr.    689,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr.  2.167,- 

  
Faktura ettersendes. 
 

Purregebyr 

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

 

  
 

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

Astrid Lyshaug 
Betholmveien 199 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/42-2 Kjell Rune Marthinsen 18.01.2019 

 

46/120 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring 

 
Delegasjonssak:  
 
 
Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om bruksendring ihht. søknad mottatt 16.01.2019, jf plan- og 
bygningsloven (pbl) § 20-1.  
 
Det omsøkte bygget har siden 04.07.2006 (saknr 05/590) hatt midlertidig bruksendring til bolig.  Denne 
bruksendres nå tilbake til fritidsbolig. 
 

Søknaden 

Gjelder bruksendring fra bolig til fritidsbolig.  
 

Saksgang/historikk 

Bygget ble gitt midlertidig brukstillatelse som boligformål i 2006. Det skal ikke lenger benyttes til 
boligformål, og det søkes dermed om bruksendring tilbake til fritidsbolig. 
 

Naboforhold og andres kommentarer 

Kommunen anser søknaden til å ha liten eller ingen innvirkning på naboers interesser, og nabovarsling 
anses dermed som ikke nødvendig. 
 

Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt. 
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Dispensasjon 

Bygget ligger i område som er regulert til fritidsbolig, og søknaden omfattes dermed ikke av behandling 
etter dispensasjonsbestemmelsene (kap. 19) i plan- og bygningsloven. 
 

Oppsummering og konklusjon 

Det gis bruksendring fra bolig til fritidsbolig. 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2019. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B4 Behandling av bruksendring, 50% av sats     1 Kr. 758,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 758,- 

  
Faktura ettersendes. 
 

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 
10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 
med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 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, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 
 
Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket 
kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf 
forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli 
avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 
 
Klagens innhold og form 
Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, 
og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven § 32. Klagen bør også nevne eventuelle 
andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 
 
Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket 
Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få 
utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 
 
Innsyn i saksdokumentene 
Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i 
saken. 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

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

 

 
 Gunnlaug Dalgård 

Kjosen 40 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2018/1146 
Kjell Rune Marthinsen 
 
 
 
07.12.2018 

 
 

9/7 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - riving av bolig 

 
Delegasjonssak:  
 
 
Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om riving av bolig på eiendommen gnr/bnr 9/7 med kart og 
beskrivelser mottatt 06.12.2018, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  
 
Tillatelsen omfatter også godkjenning av erklæring om ansvarsrett som angitt under avsnittet «Ansvar og 
kontroll». 
 
Siden boligen, som er bolig på landbrukseiendom, er av en slik karakter at den ikke er mulig å sette i 
stand til normalt boligformål anser Dyrøy kommune det som tjenlig at den rives.  
 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Dersom det skal bygges nytt bolighus på eiendommen skal det omsøkes som våningshus på 
landbrukseiendom. 

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

Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 
 

FORETAK L/S/P* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 
Jørgensens Snekkerservice     L SØK/UTF/KUT/1/hele søknaden 

 
* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning, P = Personlig godkjenning 
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Søknaden 

Riving av eksisterende bolighus på eiendommen. 
 

Saksgang/historikk 

Søknad innkommet etter at kommunen ba om redegjørelse ift. utførelse av rivingsarbeider. 
 

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  

Ingen endring som følge av tiltaket. 
 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

På eiendommen. 
 

Visuell utforming 

Arealet sikres og arronderes. 
 

Beliggenhet og høydeplassering 

Ikke relevant i forhold til saken. 
 

Sikkerhet mot fare 

Ingen kjente. 
 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ikke relevant i forhold til saken. 
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Vann- og avløp 

Ikke relevant i forhold til saken. Eventuell eksisterende vannledning inn til boligen blindes og sikres. 
 

Dispensasjon 

Det settes som vilkår at eventuell framtidig bygging på eiendommen skal være våningshus på 
landbrukseiendommen. Det anses derfor som at omsøkte tiltak ikke trenger behandling etter 
dispensasjonsreglementet. 
 

Oppsummering og konklusjon 

Det gis tillatelse til riving av eksisterende bolighus på eiendommen. 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av saker PBL     1 Kr.    986,- 
B5 Ansvarsrett, lokal godkjenning     1 Kr.    789,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 1.775,- 

  

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 
 

 
 
 
Ekstern kopi til: 
Frode Jørgensen Kjosen 40 9311 Brøstadbotn 

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

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

 

 
 Kent Angell 

Bjørgaveien 208 
9310  Sørreisa 
 
 

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

 
2018/1133 
Kjell Rune Marthinsen 
 
8/49 
 
28.12.2018 

 
 

8/49 - Svar på søknad om ferdigattest 

Vi viser til søknad om ferdigattest for fritidsbolig på eiendommen gnr/bnr 8/49 mottatt 
18.12.2018. 
 
Kommunen gir herved ferdigattest for ovennevnte tiltak, jf plan- og bygningsloven § 21-10. 
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse, jf byggesaksforskriften § 8-1. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ekstern kopi til: 
BERNHARD OLSEN AS Håndverksgata 7 8610 MO I RANA 

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

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

 

 
 Harald Elias Hanssen 

Skøvassveien 108 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

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

 
2018/624 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L31/5/5/5/8 
 
23.01.2019 

 
 

5/5, 5/8 og 5/14 - Retting og sammenslåing av matrikkelenheter 

Vi viser til krav om retting av Matrikkelen, slik at grenselinjen mellom gnr/bnr 5/5 og 5/8 ble 
registrert. Du har også søkt om deling av eiendommen etter Jordloven, den behandlingen gjøres 
separat og uavhengig av registrering i Matrikkelen. 
 
Vi har nå lagt inn grenselinje mellom 5/5 og 5/8 ihht beskrivelse i skylddelingsforretning og de 
justeringer som er ansett som hensiktsmessige.   
I tillegg har vi gjennomført sammenslåing av gnr/bnr 5/14 med 5/8.  Dette ville kommet som et 
vilkår i Jordlovsbehandlingen, og er med dette ryddet i. 
 
Vedlagt følger matrikkelbrev for 5/5 og 5/8 slik eiendommene fremstår etter deling. 
 
Kontakt meg gjerne dersom noe er uklart. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Matrikkelbrev 5 - 5 
2 Matrikkelbrev 5 - 8 

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

Kommune: 1926 - DYRØY
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

5
5

Utskriftsdato/klokkeslett: 21.01.2019  kl. 15:39

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 1621.01.2019 15.39
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Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn: BJØRKLUND
Etableringsdato: 07.10.1905
Skyld: 0,25
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Jordskifte krevd
ReferanseDato Matrikkelenheter

16.04.2018 18-020406REN-JHAR Skøelv 1926 - 2/1, 1926 - 2/3, 1926 - 2/5, 1926 - 2/7, 1926 - 2/14, 1926 - 2/15, 1926 - 2/16, 1926 - 2/17, 1926 - 3/1, 1926 -
3/2, 1926 - 3/4, 1926 - 3/5, 1926 - 3/6, 1926 - 3/7, 1926 - 3/8, 1926 - 3/10, 1926 - 3/12, 1926 - 3/13, 1926 - 3/18,
1926 - 3/19, 1926 - 3/20, 1926 - 3/28, 1926 - 3/34, 1926 - 3/62, 1926 - 3/99, 1926 - 4/1, 1926 - 4/2, 1926 - 4/3, 1926 -
4/4, 1926 - 4/5, 1926 - 4/6, 1926 - 4/7, 1926 - 5/1, 1926 - 5/2, 1926 - 5/5, 1926 - 5/6, 1926 - 5/8, 1926 - 6/1, 1926 -
6/2, 1926 - 6/3, 1926 - 6/4, 1926 - 6/5, 1926 - 6/6, 1926 - 6/7, 1926 - 6/9, 1926 - 7/1, 1926 - 7/2, 1926 - 7/3, 1926 -
7/4, 1926 - 7/8, 1926 - 7/9, 1926 - 7/15, 1926 - 11/6, 1926 - 11/7, 1926 - 11/18, 1926 - 11/23, 1926 - 11/25, 1926 -
11/30, 1926 - 11/31, 1926 - 11/37, 1926 - 11/43, 1926 - 11/44, 1926 - 11/101, 1926 - 43/1, 1926 - 43/2, 1926 - 43/4,
1926 - 43/5, 1926 - 43/6, 1926 - 43/7, 1926 - 43/8, 1926 - 43/9, 1926 - 43/10, 1926 - 43/11, 1926 - 43/12, 1926 -
43/13, 1926 - 43/14, 1926 - 43/15, 1926 - 43/16, 1926 - 43/17, 1926 - 43/18, 1926 - 43/19, 1926 - 43/21, 1926 -
43/22, 1926 - 43/23, 1926 - 43/24, 1926 - 43/25, 1926 - 43/26, 1926 - 43/27, 1926 - 43/28, 1926 - 43/29, 1926 -
43/30, 1926 - 43/31, 1926 - 43/32, 1926 - 43/58, 1926 - 43/59, 1926 - 43/68, 1926 - 43/71, 1926 - 44/1, 1926 - 44/2,
1926 - 44/3, 1926 - 44/4, 1926 - 44/5, 1926 - 44/6, 1926 - 44/7, 1926 - 45/1, 1926 - 45/2, 1926 - 45/3, 1926 - 45/4,
1926 - 45/5, 1926 - 45/7, 1926 - 45/8, 1926 - 45/12, 1926 - 46/1, 1926 - 46/2, 1926 - 46/3, 1926 - 46/4, 1926 - 46/5,
1926 - 46/6, 1926 - 46/7, 1926 - 46/8, 1926 - 46/9, 1926 - 46/10, 1926 - 46/11, 1926 - 46/12, 1926 - 46/13, 1926 -
46/14, 1926 - 46/15, 1926 - 46/16, 1926 - 46/18, 1926 - 46/19, 1926 - 46/20, 1926 - 46/21, 1926 - 46/22, 1926 -
46/23, 1926 - 46/25, 1926 - 46/26, 1926 - 46/28, 1926 - 46/29, 1926 - 46/30, 1926 - 46/33, 1926 - 46/35, 1926 -
46/36, 1926 - 46/39, 1926 - 46/41, 1926 - 46/43, 1926 - 46/45, 1926 - 46/47, 1926 - 46/48, 1926 - 46/50, 1926 -
46/56, 1926 - 46/57, 1926 - 46/59, 1926 - 46/60, 1926 - 46/61, 1926 - 46/64, 1926 - 46/66, 1926 - 46/83, 1926 -
46/84, 1926 - 46/118 og 1926 - 46/159

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 5 / 5 602 159,5

Eierforhold

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

HANSSEN HARALD ELIAS 1 / 1281146Hjemmelshaver STORLI
9311 BRØSTADBOTN
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AndelRolle Status Føds.d./org.nr Navn AdresseBruksenhet

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

21.01.2019 21.01.2019 MarthinkjellAnnen forretningstype

21.01.2019 21.01.2019 MarthinkjellAnnen forretningstype

21.01.2019 21.01.2019 MarthinkjellAnnen forretningstype

21.01.2019 21.01.2019 MarthinkjellAnnen forretningstype

17.01.2019 17.01.2019 MarthinkjellAnnen forretningstype

11.02.1948

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 5/5 0
Mottaker 1926 - 5/8 0

Skylddeling

07.10.1905

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 5/1 0
Mottaker 1926 - 5/5 0

Skylddeling

Adresser

BJØRKEBAKK1081016 Grunnkrets:Vegadresse 0103

Adressetype Adressenavn
Adressetilleggsnavn

Adressekode Adressenr Kretser

Skøvassveien
Dyrøy1Valgkrets:Bjørklund
DyrøyKirkesogn: 11030402
BRØSTADBOTN9311Postnr.område:

Tettsted:
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Bygning og bygningsendring

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

191 573 137

Tatt i bruk

Enebolig
0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

H0101 Bolig1016 Skøvassveien 108 5/50 000

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 1 0.0 0.0 0.0

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:
Bygningstype:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilder:

0
0

0
0

0

191 573 145

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 5/50 000
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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

191 573 153

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 5/50 000

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

191 573 226

Tatt i bruk

Hus for dyr/landbr.lager/silo
0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

Unummerert bruksenhet 5/50 000
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Oversiktskart for 5 / 5 Målestokk 1:20 000
EUREF89 UTM Sone 33

N
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Teig 1 (Hovedteig)
5 / 5

Målestokk 1:10 000
EUREF89 UTM Sone 33

N
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Areal og koordinater
Areal: 161 146 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7663877 Øst: 610166

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7663754,49 610191,03 Ikke spesifisert
27,61

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

2 7663777,79 610176,23 Jord
25,59

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

3 7663797,60 610160,03 Jord
23,86

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

4 7663811,21 610140,43 Jord
21,05

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

5 7663821,00 610121,80 Jord
32,29

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

6 7663830,87 610091,06 Jord
24,35

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

7 7663831,10 610066,71 Ikke spesifisert
3,00

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

8 7663834,08 610066,40 Ikke spesifisert
76,54

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

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

9 7663908,94 610082,37 Ikke spesifisert
60,57

Kors
Ikke hjelpelinje

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

10 7663964,57 610106,33 Ikke spesifisert
47,05

Kors
Ikke hjelpelinje

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

11 7663996,72 610140,68 Ikke spesifisert
170,42

Kors
Ikke hjelpelinje

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

12 7664147,29 610220,51 Ikke spesifisert
48,60

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 200

13 7664190,24 610243,26 Ikke spesifisert
6,41

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 200

Grensepunkt / Grenselinje
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Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

14 7664195,90 610246,26 Ikke spesifisert
44,42

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

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

15 7664239,38 610255,33 Ikke spesifisert
46,95

Kors
Ikke hjelpelinje

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

16 7664283,45 610271,51 Ikke spesifisert
157,68

Kors
Ikke hjelpelinje

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

17 7664386,85 610390,55 Ikke spesifisert
449,86

Kors
Ikke hjelpelinje

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

18 7664681,51 610730,48 Ikke spesifisert
160,18

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

19 7664786,42 610851,52 Ikke spesifisert
169,35

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000
200

20 7664833,06 611008,57 Ikke spesifisert
588,06

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

21 7664419,00 610591,00 Mur
469,67

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

22 7664034,00 610322,00 Ikke spesifisert
190,29

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

23 7663874,00 610219,00 Jordfast stein
122,74

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100
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Teig 2
5 / 5

Målestokk 1:10 000
EUREF89 UTM Sone 33
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Areal og koordinater
Areal: 334 914,9 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7663822 Øst: 610851

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7663488,05 610802,47 Ikke spesifisert
84,47

Stein eller røys
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

2 7663503,49 610719,42 Jord
45,69

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

3 7663506,96 610673,86 Ikke spesifisert
7,29

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

4 7663513,82 610676,34 Ikke spesifisert
87,38

Kors
Ikke hjelpelinje

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

5 7663596,82 610703,66 Ikke spesifisert
38,47

Kors
Ikke hjelpelinje

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

6 7663633,42 610715,52 Ikke spesifisert
98,05

Kors
Ikke hjelpelinje

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

7 7663726,68 610745,80 Ikke spesifisert
60,94

Kors
Ikke hjelpelinje

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

8 7663784,28 610765,71 Ikke spesifisert
110,79

Kors
Ikke hjelpelinje

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

9 7663889,62 610800,04 Ikke spesifisert
133,15

Kors
Ikke hjelpelinje

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

10 7664015,93 610842,17 Ikke spesifisert
75,13

Kors
Ikke hjelpelinje

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

11 7664087,24 610865,81 Ikke spesifisert
115,99

Kors
Ikke hjelpelinje

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

12 7664197,01 610903,28 Ikke spesifisert
14,36

Kors
Ikke hjelpelinje

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

13 7664210,71 610907,60 Ikke spesifisert
82,68

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 200

Grensepunkt / Grenselinje

Side 11 av 1621.01.2019 15.39 Matrikkelbrev for 1926 - 5 / 5

59



Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

14 7664289,56 610932,47 Ikke spesifisert
72,70

Kors
Ikke hjelpelinje

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

15 7664358,38 610955,90 Ikke spesifisert
37,58

Kors
Ikke hjelpelinje

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

16 7664393,82 610968,40 Ikke spesifisert
87,83

Kors
Ikke hjelpelinje

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

17 7664477,13 610996,20 Ikke spesifisert
132,33

Kors
Ikke hjelpelinje

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

18 7664602,79 611037,69 Ikke spesifisert
231,14

Kors
Ikke hjelpelinje

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

19 7664822,26 611110,22 Ikke spesifisert
30,07

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

20 7664850,81 611119,65 Ikke spesifisert
313,37

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000
200

21 7664862,74 611418,33 Ikke spesifisert
62,55

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

22 7664901,09 611467,74 Ikke spesifisert
11,27

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

23 7664908,10 611476,57 Ikke spesifisert
239,23

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

24 7664689,88 611378,54 Ikke spesifisert
498,82

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

25 7664234,86 611174,15 Ikke spesifisert
17,72

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

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

26 7664218,69 611166,91 Ikke spesifisert
210,27

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 200

27 7664026,75 611081,05 Ikke spesifisert
107,52

Kors
Ikke hjelpelinje

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

28 7663926,94 611041,08 Ikke spesifisert
207,42

Kors
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200
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Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

29 7663752,05 610929,56 Ikke spesifisert
293,00

Kors
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200
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Teig 3
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Målestokk 1:5 000
EUREF89 UTM Sone 33
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Areal og koordinater
Areal: 106 098,6 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7663813 Øst: 610069

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7662760,80 609980,00 Ikke spesifisert
18,08

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

2 7662773,78 609967,42 Ikke spesifisert
117,78

Kors
Ikke hjelpelinje

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

3 7662857,55 609884,62 Ikke spesifisert
100,35

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

4 7662954,36 609911,03 Ikke spesifisert
188,31

Kors
Ikke hjelpelinje

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

5 7663135,69 609961,82 Ikke spesifisert
79,82

Kors
Ikke hjelpelinje

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

6 7663215,06 609970,31 Ikke spesifisert
186,11

Kors
Ikke hjelpelinje

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

7 7663399,94 609991,67 Ikke spesifisert
61,06

Kors
Ikke hjelpelinje

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

8 7663458,69 610008,32 Ikke spesifisert
187,53

Kors
Ikke hjelpelinje

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

9 7663628,57 610087,74 Ikke spesifisert
187,71

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

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

10 7663815,28 610068,36 Ikke spesifisert
1,63

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

11 7663815,33 610069,99 Jord
34,71

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

12 7663808,37 610104,00 Jord
31,34

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

13 7663793,89 610131,79 Jord
35,86

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

Grensepunkt / Grenselinje
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Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

14 7663770,26 610158,76 Jord
29,61

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

15 7663747,07 610177,17 Jord
17,05

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

16 7663732,48 610186,00 Ikke spesifisert
105,49

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

17 7663630,00 610161,00 Fjell
95,08

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

18 7663535,00 610165,00 Fjell
105,30

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

19 7663435,00 610132,00 Jordfast stein
100,88

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

20 7663339,00 610101,00 Jordfast stein
267,92

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

21 7663077,00 610045,00 Jordfast stein
322,81

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100
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Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev

Kommune: 1926 - DYRØY
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

5
8

Utskriftsdato/klokkeslett: 22.01.2019  kl. 13:53

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:
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Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn: UNNERBERG
Etableringsdato: 11.02.1948
Skyld: 0,22
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Jordskifte krevd
ReferanseDato Matrikkelenheter

16.04.2018 18-020406REN-JHAR Skøelv 1926 - 2/1, 1926 - 2/3, 1926 - 2/5, 1926 - 2/7, 1926 - 2/14, 1926 - 2/15, 1926 - 2/16, 1926 - 2/17, 1926 - 3/1, 1926 -
3/2, 1926 - 3/4, 1926 - 3/5, 1926 - 3/6, 1926 - 3/7, 1926 - 3/8, 1926 - 3/10, 1926 - 3/12, 1926 - 3/13, 1926 - 3/18,
1926 - 3/19, 1926 - 3/20, 1926 - 3/28, 1926 - 3/34, 1926 - 3/62, 1926 - 3/99, 1926 - 4/1, 1926 - 4/2, 1926 - 4/3, 1926 -
4/4, 1926 - 4/5, 1926 - 4/6, 1926 - 4/7, 1926 - 5/1, 1926 - 5/2, 1926 - 5/5, 1926 - 5/6, 1926 - 5/8, 1926 - 6/1, 1926 -
6/2, 1926 - 6/3, 1926 - 6/4, 1926 - 6/5, 1926 - 6/6, 1926 - 6/7, 1926 - 6/9, 1926 - 7/1, 1926 - 7/2, 1926 - 7/3, 1926 -
7/4, 1926 - 7/8, 1926 - 7/9, 1926 - 7/15, 1926 - 11/6, 1926 - 11/7, 1926 - 11/18, 1926 - 11/23, 1926 - 11/25, 1926 -
11/30, 1926 - 11/31, 1926 - 11/37, 1926 - 11/43, 1926 - 11/44, 1926 - 11/101, 1926 - 43/1, 1926 - 43/2, 1926 - 43/4,
1926 - 43/5, 1926 - 43/6, 1926 - 43/7, 1926 - 43/8, 1926 - 43/9, 1926 - 43/10, 1926 - 43/11, 1926 - 43/12, 1926 -
43/13, 1926 - 43/14, 1926 - 43/15, 1926 - 43/16, 1926 - 43/17, 1926 - 43/18, 1926 - 43/19, 1926 - 43/21, 1926 -
43/22, 1926 - 43/23, 1926 - 43/24, 1926 - 43/25, 1926 - 43/26, 1926 - 43/27, 1926 - 43/28, 1926 - 43/29, 1926 -
43/30, 1926 - 43/31, 1926 - 43/32, 1926 - 43/58, 1926 - 43/59, 1926 - 43/68, 1926 - 43/71, 1926 - 44/1, 1926 - 44/2,
1926 - 44/3, 1926 - 44/4, 1926 - 44/5, 1926 - 44/6, 1926 - 44/7, 1926 - 45/1, 1926 - 45/2, 1926 - 45/3, 1926 - 45/4,
1926 - 45/5, 1926 - 45/7, 1926 - 45/8, 1926 - 45/12, 1926 - 46/1, 1926 - 46/2, 1926 - 46/3, 1926 - 46/4, 1926 - 46/5,
1926 - 46/6, 1926 - 46/7, 1926 - 46/8, 1926 - 46/9, 1926 - 46/10, 1926 - 46/11, 1926 - 46/12, 1926 - 46/13, 1926 -
46/14, 1926 - 46/15, 1926 - 46/16, 1926 - 46/18, 1926 - 46/19, 1926 - 46/20, 1926 - 46/21, 1926 - 46/22, 1926 -
46/23, 1926 - 46/25, 1926 - 46/26, 1926 - 46/28, 1926 - 46/29, 1926 - 46/30, 1926 - 46/33, 1926 - 46/35, 1926 -
46/36, 1926 - 46/39, 1926 - 46/41, 1926 - 46/43, 1926 - 46/45, 1926 - 46/47, 1926 - 46/48, 1926 - 46/50, 1926 -
46/56, 1926 - 46/57, 1926 - 46/59, 1926 - 46/60, 1926 - 46/61, 1926 - 46/64, 1926 - 46/66, 1926 - 46/83, 1926 -
46/84, 1926 - 46/118 og 1926 - 46/159

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 5 / 8 311 602,1

Eierforhold

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

HANSSEN HARALD ELIAS 1 / 1281146Hjemmelshaver STORLI
9311 BRØSTADBOTN
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AndelRolle Status Føds.d./org.nr Navn AdresseBruksenhet

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

22.01.2019 22.01.2019 MarthinkjellTinglyst 22.01.2019

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 5/14 -2 910,9
Mottaker 1926 - 5/8 2 910,9

Sammenslåing

21.01.2019 21.01.2019 MarthinkjellAnnen forretningstype

21.01.2019 21.01.2019 MarthinkjellAnnen forretningstype

21.01.2019 21.01.2019 MarthinkjellAnnen forretningstype

21.01.2019 21.01.2019 MarthinkjellAnnen forretningstype

17.01.2019 17.01.2019 MarthinkjellAnnen forretningstype

02.08.1972

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 5/8 0
Mottaker 1926 - 5/14 0

Skylddeling

28.10.1970

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 5/8 0
Mottaker 1926 - 5/13 0

Skylddeling

11.02.1948

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 5/5 0
Mottaker 1926 - 5/8 0

Skylddeling
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Adresser

BJØRKEBAKK1101016 Grunnkrets:Vegadresse 0103

Adressetype Adressenavn
Adressetilleggsnavn

Adressekode Adressenr Kretser

Skøvassveien
Dyrøy1Valgkrets:Underberg
DyrøyKirkesogn: 11030402
BRØSTADBOTN9311Postnr.område:

Tettsted:

Bygning og bygningsendring

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

0
0

80

11 537 030

Tatt i bruk

Hus for dyr/landbr.lager/silo
01.12.1984

Jordbruk, skogbruk og fiske
01.12.1987

Elektrisitet Elektrisk

80

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

Kontaktpersoner
Rolle Føds.dato/org.nr Navn AdresseBruksenhet
Tiltakshaver HANSEN HARALD STORLI

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

Unummerert bruksenhet1016 Skøvassveien 110 5/80 000

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 0 0.0 80.0 80.0
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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:

1
1

0
0

0

191 573 161

Tatt i bruk

Våningh. benyttes som fritidsb
0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

H0101 Bolig1016 Skøvassveien 110 5/80 000

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 1 0.0 0.0 0.0
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Oversiktskart for 5 / 8 Målestokk 1:20 000
EUREF89 UTM Sone 33

N
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Teig 1 (Hovedteig)
5 / 8

Målestokk 1:10 000
EUREF89 UTM Sone 33
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Areal og koordinater
Areal: 208 037,1 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7663695 Øst: 610253

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7663631,67 610269,99 Ikke spesifisert
43,11

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

2 7663667,80 610246,48 Jord
21,87

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

3 7663686,23 610234,71 Ikke spesifisert
25,69

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 13

4 7663707,88 610220,88 Ikke spesifisert
43,58

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

5 7663744,55 610197,34 Ikke spesifisert
11,77

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

6 7663754,49 610191,03 Ikke spesifisert
122,74

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

7 7663874,00 610219,00 Jordfast stein
190,29

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

8 7664034,00 610322,00 Ikke spesifisert
469,67

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

9 7664419,00 610591,00 Mur
588,06

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

10 7664833,06 611008,57 Ikke spesifisert
81,21

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000
200

11 7664841,75 611087,36 Ikke spesifisert
182,08

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

12 7664691,54 610984,46 Ikke spesifisert
123,21

Kors
Ikke hjelpelinje

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

13 7664588,65 610916,67 Ikke spesifisert
106,18

Kors
Ikke hjelpelinje

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

Grensepunkt / Grenselinje
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Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

14 7664500,92 610856,86 Ikke spesifisert
91,13

Kors
Ikke hjelpelinje

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

15 7664425,77 610805,31 Ikke spesifisert
50,80

Kors
Ikke hjelpelinje

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

16 7664383,50 610777,13 Ikke spesifisert
76,90

Kors
Ikke hjelpelinje

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

17 7664319,67 610734,25 Ikke spesifisert
49,09

Kors
Ikke hjelpelinje

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

18 7664278,81 610707,04 Ikke spesifisert
73,55

Kors
Ikke hjelpelinje

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

19 7664218,32 610665,20 Ikke spesifisert
18,44

Kors
Ikke hjelpelinje

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

20 7664202,93 610655,05 Ikke spesifisert
69,15

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 200

21 7664145,20 610616,99 Ikke spesifisert
80,86

Kors
Ikke hjelpelinje

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

22 7664078,73 610570,95 Jord
86,47

Stein med kors og vitner
Ikke hjelpelinje

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

23 7664007,09 610522,53 Ikke spesifisert
90,59

Kors
Ikke hjelpelinje

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

24 7663931,94 610471,95 Ikke spesifisert
194,91

Kors
Ikke hjelpelinje

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

25 7663770,47 610362,78 Ikke spesifisert
165,07

Kors
Ikke hjelpelinje

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

26 7663633,21 610271,08 Ikke spesifisert
1,89

Kors
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200
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Teig 2
5 / 8

Målestokk 1:5 000
EUREF89 UTM Sone 33

N
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Areal og koordinater
Areal: 103 565 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7663664 Øst: 610203

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7662734,39 610005,49 Ikke spesifisert
36,70

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

2 7662760,80 609980,00 Ikke spesifisert
322,81

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

3 7663077,00 610045,00 Jordfast stein
267,92

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

4 7663339,00 610101,00 Jordfast stein
100,88

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

5 7663435,00 610132,00 Jordfast stein
105,30

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

6 7663535,00 610165,00 Fjell
95,08

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

7 7663630,00 610161,00 Fjell
105,49

Kors
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

8 7663732,48 610186,00 Ikke spesifisert
17,28

Umerket
Ikke hjelpelinje

82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm 100

9 7663717,67 610194,90 Jord
53,43

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

10 7663670,19 610219,41 Ikke spesifisert
5,53

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

11 7663665,34 610216,75 Ikke spesifisert
74,73

Kors
Ikke hjelpelinje

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

12 7663599,87 610180,72 Ikke spesifisert
65,54

Kors
Ikke hjelpelinje

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

13 7663563,94 610235,53 Ikke spesifisert
3,85

Kors
Ikke hjelpelinje

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

Grensepunkt / Grenselinje
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Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

14 7663566,50 610238,40 Ikke spesifisert
32,04

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 200

15 7663587,81 610262,32 Ikke spesifisert
5,75

Kors
Ikke hjelpelinje

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

16 7663591,89 610266,37 Ikke spesifisert
10,10

Ukjent
Ikke hjelpelinje

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

17 7663599,05 610273,50 Ikke spesifisert
22,49

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

18 7663585,22 610291,24 Jord
27,53

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

19 7663572,43 610315,62 Jord
1,76

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

20 7663572,01 610317,33 Ikke spesifisert
24,49

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

21 7663548,07 610312,18 Jord
56,94

Stein med kors og vitner
Ikke hjelpelinje

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

22 7663492,40 610300,22 Ikke spesifisert
212,02

Kors
Ikke hjelpelinje

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

23 7663285,41 610254,32 Ikke spesifisert
16,23

Kors
Ikke hjelpelinje

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

24 7663270,68 610247,51 Ikke spesifisert
79,38

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 200

25 7663198,42 610214,66 Ikke spesifisert
215,72

Kors
Ikke hjelpelinje

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

26 7663003,18 610122,93 Ikke spesifisert
293,33

Kors
Ikke hjelpelinje

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

 

 
 Oddrun Stien Andersen 

Brøstadveien 281 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2018/727 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L33/11/45 
 
07.12.2018 

 
 

Matrikkelbrev etter oppmåling av eiendommen gnr/bnr 11/45 

 
Vi viser til oppmålingsforretning hvor grensen for din eiendom gnr/bnr 11/45 ble innmålt.  
Vedlagt følger matrikkelbrev for eiendommen, og her beskrives de grensene som nå er registrert 
i Matrikkelen (eiendomsregisteret).  Det ble innmålt totalt fire grensepunkter. 
 
Gebyr 
Gebyr for arbeid etter Matrikkellovens §32 og Matrikkelforskriftens §16 i henhold til 
kommunens gebyrregulativ for 2018. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
1.6 Klarlegging av grense der grensen ikke tidligere er 
koordinatbestemt. Gebyr for inntil 2 punkter 

    1 Kr. 5.130,- 

For overskytende grensepunkter, pr pkt. kr. 1.924,-     1 Kr. 3.848,- 
Totalt gebyr å betale  Kr. 8.978,- 

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

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Matrikkelbrev 11 - 45 

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

Kommune: 1926 - DYRØY
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

11
45

Utskriftsdato/klokkeslett: 06.12.2018  kl. 15:21

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 606.12.2018 15.21
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Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn: NYENG
Etableringsdato: 24.03.1931
Skyld: 0,08
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 11 / 45 1 161,9

Eierforhold

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

ANDERSEN ODDRUN STIEN 1 / 1020334Hjemmelshaver BRØSTADVEIEN 281
9311 BRØSTADBOTN

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

06.12.2018 06.12.2018 MarthinkjellOppmålingsforretning

24.03.1931

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 11/8 0
Mottaker 1926 - 11/45 0

Skylddeling

Adresser

BRØSTAD2811006 Grunnkrets:Vegadresse 0102

Adressetype Adressenavn
Adressetilleggsnavn

Adressekode Adressenr Kretser

Brøstadveien
Dyrøy1Valgkrets:
DyrøyKirkesogn: 11030402
BRØSTADBOTN9311Postnr.område:

Tettsted:
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Bygning og bygningsendring

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

191 571 932

Tatt i bruk

Våningshus
0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

H0101 Bolig1006 Brøstadveien 281 11/450 000

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 1 0.0 0.0 0.0

Side 3 av 606.12.2018 15.21 Matrikkelbrev for 1926 - 11 / 45

80



Oversiktskart for 11 / 45 Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 33

N
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Teig 1 (Hovedteig)
11 / 45

Målestokk 1:500
EUREF89 UTM Sone 33

N
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Areal og koordinater
Areal: 1 161,9 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7664746 Øst: 606180

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7664722,94 606178,68 Jord
34,98

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

2 7664747,54 606153,81 Jordfast stein
28,02

Kors
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

3 7664768,47 606172,44 Jord
45,19

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

4 7664738,10 606205,90 Jord
14,86

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

5 7664730,57 606193,10 Jord
16,31

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 36

Grensepunkt / Grenselinje
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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 

Johan Kornelius Dale 
Skøelvdalen 212 
9310  Sørreisa 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/1171-5 Kjell Rune Marthinsen 07.02.2019 

 

8/13 - Foreløpig svar  på søknad om tillatelse til tiltak - vedsjå/utedo 

 
Vi viser til deres søknad om bygging av vedsjå/utedo på deres eiendom ved Skøvatn. 
 
På grunn av nærheten til vannet ber vi om dokumentasjon som viser hvordan utedoen skal bygges slik at 
det unngås avrenning fra denne. 
 
Vi imøteser svar fra deg før vi kan ferdigbehandle søknaden. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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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 

ERLING BRATSBERG 
Faksfjordveien 106 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/742-11 Kjell Rune Marthinsen 18.02.2019 

 

18/25 - Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse - fjøs 

Vi viser til søknad om midlertidig brukstillatelse for fjøs på eiendommen gnr/bnr 18/25 mottatt 
15.02.2019. 
 
Kommunen gir med dette midlertidig brukstillatelse for ovennevnte tiltak, jf plan- og 
bygningsloven § 21-10 på følgende vilkår: 
 

o Ferdigattest skal være omsøkt innen 03.06.2019. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt.  
 
Gebyr 

Gebyr i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2019. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B.5.1 Søknad om midlertidig brukstillatelse     1 Kr. 706,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 706,- 

  

Purregebyr 

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

 

 
 Idar Svendsen 

Brøstadveien 436 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2018/901 
Kjell Rune Marthinsen 
 
13/17 
 
22.02.2019 

 
Melding om vedtak 

 

13/17 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg garasje 

 
Delegasjonssak:  
 
 
Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om tilbygg til bolig på 44 m² BRA med tegninger, kart og 
beskrivelser mottatt 17.09.2018, jf plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-4.  
 
Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet «Ansvar og 
kontroll». 
 
Siden tilbygget gjelder bolig som skal legges til som våningshus til 17/1 anser kommunen at tiltaket er 
ihht formål i planen. 
 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Før brukstillatelse kan gis, skal deling og omfordeling av bolighus på hhv gnr/bnr 13/1 og 13/17 
være gjennomført.  

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

Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 
 

FORETAK L/S/P* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 
Idar Svendsen     P SØK/UTF/KUT/1/hele søknaden 

 
* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning, P = Personlig godkjenning 
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Søknaden 

Tilbygg med garasje til eksisterende bolig. 
 

Saksgang/historikk 

Søknad innsendt 17.09.2018. 
 

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 
 

Plangrunnlag 

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

Veg og atkomst  

Ingen endring av avkjørsel eller bruk av denne. 
 

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”. 
 

Sikkerhet mot fare 

Ingen kjente. 
 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ingen kjente utfra kartdata i naturbase. 
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Vann- og avløp 

Ingen endring ift. dagens løsning. 
 

Dispensasjon 

Boligen og eiendommen er under prosess for å skifte funksjon med hus på naboeiendommen 13/1 slik at 
omsøkte bolig vil bli våningshus på landbrukseiendom. 
 
Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at tiltaket vil være ihht formål i plan, og 
dispensasjonsbehandling dermed ikke er nødvendig. 
 

Oppsummering og konklusjon 

Det gis tillatelse til tiltak for utvidelse av garasje tilknyttet bolig på gnr/bnr 13/17. 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2018. 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av saker PBL, 0-50 m²     1   Kr.    493,- 
B5 Ansvarsrett, personlig godkjenning     1   Kr.    689,- 
Sum ordinært gebyr     1   Kr. 1.182,- 
-Reduksjon pga for lang saksbehandlingstid   -Kr. 1.182,- 
Totalt gebyr å betale  Kr.          0,- 

  

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. 
 
 
 
Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Dyrøy kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 
 

 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

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

 

  
 

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

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

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«Ref» 2017/1324-20 Kjell Rune Marthinsen 25.02.2019 

 

12/36 - Sluttoppgjør for fradelt eiendom - tomt ved høydebasseng Evertmoen 

 
Vi viser til avtale vedrørende kjøp av eiendom til høydebassenget på Evertmoen, og kan etter 
innsendte skjøter og avregning av arealer sette opp følgende sluttoppgjør: 
 
Gnr/bnr 12/36:  2215,4 m² a kr. 12,- kr. 26.584,80 
Forskudd: 
Forskudd utbetalt i 2018; Kate Nergård - kr.   8.600,00 
Forskudd utbetalt i 2018 til Britt Ellinor Karlsen - kr.   8.600,00 
Sum resterende kr.   9.384,80 
 
Restbeløp utbetales med halvparten til hver av Kate Mary Nergård og Britt Ellinor Karlsen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 Rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
Kopi til: 
Dyrøy kommune, økonomiavdelinga 
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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 

Britt Sølvi Antonsen 
Brøstadveien 410 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2017/1324-21 Kjell Rune Marthinsen 25.02.2019 

 

12/35 - Sluttoppgjør for fradelt eiendom - tomt ved høydebasseng Evertmoen 

 
Vi viser til avtale vedrørende kjøp av eiendom til høydebassenget på Evertmoen, og kan etter 
innsendte skjøter og avregning av arealer sette opp følgende sluttoppgjør: 
 
Gnr/bnr 12/35:   2069,4 m² a kr. 12,- kr. 24.832,80 
Forskudd: 
Forskudd utbetalt i 2018 - kr. 22.400,00 
Sum resterende kr.   2.432,80 
 
Restbeløp utbetales til Britt Sølvi Antonsen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 Rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
Kopi til. 
Dyrøy kommune, økonomiavdelinga 
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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 

 

 
 Harold Magne Holtermann 

Kvanndalen 8 
8352  Sennesvik 
 
 

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

 
2018/943 
Ragnvald Tollefsen 
47976127 
V69/42/3/42/19 
 
14.03.2019 

 
Delegert vedtak 

 

42/3,19 Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 

 
Saksopplysninger: 
Gårdnr/bruksnr 42/3,19 eies i dag i et sameie. Det er fordelt på Harold Magne Holterman ½, Magnus 
Holterman ¼, og Kristin Holterman ¼. Harold Magne Holterman søker om konsesjon for å erverve den 
halvdelen han i dag ikke er eier av. Harold Magne Holtermann er onkel til Magnus og Kristin Holterman. 

Eiendommen er i følge gårdskart på 676 daa hvorav 4 daa er fulldyrka jord, 9 daa er innmarksbeite, 27 
daa er innmarksbeite og 246 daa er produktiv skog. Eiendommens innmark er høstet av nabobruk i drift. I 
utmarka beiter det sau.  

I følge søknaden er det fem bygninger på eiendommen.  

 Bolighuset har en grunnflate på ca 60 m2. Det er 1,5 etasjer og er i middels teknisk stand. 
Byggeår 1907. 

 Fjøset fra 1920 har en grunnflate på 80 m2 og er i dårlig teknisk tilstand.  
 Uthus (Stabbur) fra 1959 er på 35 m2 i 1,5 etasjer og oppgis til å være i middels tilstand.  
 Uthus (Sjå) fra 1920 er på 15 m2 i en etasje og oppgis til å være i middels tilstand.  
 Naust fra 1800 på 25 m2 i en etasje er i dårlig teknisk tilstand. 

Eiendommen ligger ved Vinjeveien på Dyrøya og har adkomst derfra. 

Søker har ikke annen eiendom i Dyrøy, men har fast eiendom i Vestvågøy. 

Søkers planer for bruk av eiendommen videre er å bruke den slik han alt gjør i dag. Han ønsker fortsatt å 
bruke den til fritidsbruk, dyrke/høste bær, grønnsaker og potet fra hagen. Vedlikeholde husene på gården 
fortløpende. Nabo vil fortsatt bruke jorda til høsting og beite. 

Kjøpesummen er avtalt å være kr 250 000,- 

Vurderinger: 
Eiendommen er en landbrukseiendom. Konsesjonsloven setter i § 9 opp 4 punkter over forhold for 
landbrukseiendommer. 

1: Om erververens formål vil ivareta hensynet til bosetting i området. 
Erverver ønsker å overta eiendommen i sin helhet slik at han ikke lengre eier en part i et sameie. Han 
ønsker ikke å bosette seg på eiendommen innen 1 år og bo der i minst 5. At det ryddes i eierhanden er 
positivt. Utleie av dyrkamark og beiterettigheter vil styrke ressursgrunnlaget for nabobruket noe som er 
positivt for bosettingen i området.  

2: Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning: 
Søker ønsker å bruke noe av arealet til dyrking av bær, grønnsaker og potet, mens øvrige areal leies bort 
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slik han gjør i dag. Kommunen mener det er en driftsmessig god løsning for arealbruken på en eiendom 
av denne størrelsen.  

3: Om erververen anses skikket til å drive eiendommen: 
Av de opplysningene som går fram av søknaden er søker skikket til å erverve eiendommen. Dette spesielt 
i det lys at eiendommen har begrensa ressurser og at søker opplyser i søknaden at han fortsatt ønsker å 
leie bort jorda og slik driveplikten.  

4: Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet: 
At sameier av landbrukseiendommer oppløses er positivt med tanke på opprettholdelse av 
kulturlandskapet og utnyttelse av ressursene til eiendommen. Kommunen mener at et erverv som dette er 
med på ivareta kulturlandskapet og forvaltninga av eiendommens ressurser på en god måte. 

Andre forhold: 
På grunn av eiendommens karakter og kjøpesummens størrelse skal det ikke gjøres priskontroll på salget 
av eiendommen, jf konsesjonslovens § 9a.  

Den avtalte kjøpesummen er på kr 250 000,-  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, innvilges Harold Magne Holterman konsesjon for erverv av 
eiendommen gnr/bnr 42/3,19 i Dyrøy kommune. 

Det stilles følgende vilkår for konsesjonen jf konsesjonsloven § 11: 

 At søker innen 1 år skriver ny langsiktig kontrakt (10 år) med nabobruk i drift, slik at 
eiendommens innmarksarealer og beitrett i utmark blir leid ut. Et eksemplar av kontrakten sendes 
kommunen. 

 

Vedtaket er registrert i matrikkelen slik at du nå kan tinglyse ervervet. 

 
Vedtaket kan påklages til kommunen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Dyrøy kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 
 

 
 
 
 
Ragnvald Tollefsen 
Rådgiver hav- og landbruk 

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

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

 

 
 Tor Magne Broks 

Storhaugveien 15 
4014  Stavanger 
 
 

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

 
2017/1038 
Kjell Rune Marthinsen 
 
13/9 
 
20.03.2019 

 
Melding om vedtak 

 

13/9 - Ferdigattest 

 
Vi viser til søknad om ferdigattest for bolighus på gnr 13 bnr 9 mottatt 19.03.2019. 
 
Kommunen gir herved ferdigattest for ovennevnte tiltak, jf plan- og bygningsloven § 21-10. 
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse, jf byggesaksforskriften § 8-1. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Dyrøy kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 
 

 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 
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Ekstern kopi til: 
FERDIGHUS AS Nordsiveien 11 9310 SØRREISA 

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

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

 

 
 Pia Bruvoll 

Postboks 33 
9316  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2019/73 
Kjell Rune Marthinsen 
 
9/31/L04/L42 
 
21.03.2019 

 
Melding om vedtak 

 

9/31 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - bygging av ny bolig 

Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om ny bolig (våningshus) på 99 m² BRA med tegninger, kart og 
beskrivelser mottatt 27.04.2015, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.  
 
Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet «Ansvar og 
kontroll». 
 
Statens Vegvesen har gitt dispensasjon for plassering av huset nærmere FV 84 enn gjeldende 
byggegrense. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår og grunnlag: 
 

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

 Vilkår i dispensasjonsvedtak fra Statens Vegvesen (brev av 20.03.2019) overholdes og 
aksepteres. 

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

Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 
 

FORETAK L/S/P* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 
Maxi Tjenester AS     S SØK/1/hele søknaden 
Maxi Tjenester AS     S UTF/KUT/PRO/1/Riving og Miljøsanering, Arkitektur, 

Tømrerarbeid, Sanitære installasjoner 
Maxi Tjenester AS     L PRO/UTF/KUT/1/ Grunnarbeider og landskapsutforming 
Solbø Prosjekt AS     S KON/1/våtrom og lufttetthet 

 * S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning, P = Personlig godkjenning 
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Søknaden 

Riving av brannskadet hus – bygging av nytt bolighus. 
 

Saksgang/historikk 

Søknad om tillatelse til tiltak levert 21.01.2019, supplert 24.01.2019. Dispensasjon fra Statens Vegvesen 
gitt 20.03.2019. 
 

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  

Ingen endring fra tidligere. 
 

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 

Det foreligger dispensasjon fra Statens Vegvesen for plassering av boligen nærmere enn 50 meter fra midt 
i FV 84. Tiltaket godkjennes som omsøkt, jf pbl § 29-4 tredje ledd. 
 
Høydeplasseringen godkjennes til sokkelhøyde kote 96, 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”. 
 
Tiltakets plassering skal koordinatberegnes, før utsetting av hushjørner på tomta. 
 
Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest, jf pbl § 21-10. 
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Sikkerhet mot fare 

Ingen kjente. 
 

Forholdet til utvalgte naturtyper 

Ifølge naturbase er det ikke registrert noen arter av nasjonal interesse på eller i nærheten av tiltakets 
plassering. 
 

Vann- og avløp 

Ingen endring fra tidligere. 
 

Dispensasjon 

Boligen er å betrakte som våningshus på en liten landbrukseiendom.  Dette gjør at tiltaket er ihht formål i 
plan, og ikke er nødvendig å behandle etter dispensasjonsparagrafen. 
 
Statens Vegvesen har innvilget dispensasjon for plassering av boligen nærmere FV 84 emn byggegrensen 
på 50 meter. 
 

Oppsummering og konklusjon 

Det gis tillatelse til riving av brannskadet bolig og bygging av ny bolig på eiendommen.  Rivingsavfall 
behandles og leveres avfallsdeponi. 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av saker PBL (riving av brannskadet 
bolig). Beregnet skjønnsmessig etter BRA på 80 m². 

    1 Kr. 1.314,- 

B3 Behandling av saker PBL (nybygg bolig), 50-100 
m². Beregnet etter BRA på 99 m². 

    1 Kr. 1.506,- 

B5 Ansvarsrett, sentral godkjenning     2 Kr.    406,- 
B5 Ansvarsrett, lokal godkjenning     1 Kr.    809,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 4.035,- 

  
Faktura ettersendes. 
 

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 
10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 
med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Dyrøy kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 
 

 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
Vedlegg 
1 19_18988-6Dispensasjon fra byggegrense - Fv84 - Gnr. 9 bnr. 31 Bjørkebakkveien 180 - 

Brøstadbotn i Dyrøy kommune 
 
Ekstern kopi til: 
MAXI TJENESTER AS Stenget 8 9309 FINNSNES 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Kirkegårdsveien 1A Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9308 FINNSNES Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Maxi Tjenester AS 

Stenget 8 

9300 FINNSNES 

  

 

Johnny Molund 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Jørgen Aslak Stensrud Nilsen / 

92807244 

19/18988-6    20.03.2019 

     

      

Dispensasjon fra byggegrense - Fv84 - Gnr. 9 bnr. 31 Bjørkebakkveien 180 - 

Brøstadbotn i Dyrøy kommune 

Vi viser til søknad datert 14.02.2019. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i vegloven §30 og §34, gir vi dispensasjon fra byggegrensen mot fv.84 for å 

oppføre bolig på gnr. 9 bnr. 31 i Dyrøy kommune. 

 

Vilkår for dispensasjonen 

1. Tiltaket skal være i tråd med situasjonsplan datert 15.01.2019.     

 

2. Avstanden fra bygningen (inkludert takutspring) til senterlinjen på fv.84 skal være 

minst 22,5 meter.  

 

3. Dersom tiltaket medfører endringer i tilknytning til eiendommens adkomstforhold, 

må det fortsatt være opparbeidet tilstrekkelig areal til å kunne snu på egen eiendom 

slik at rygging ut på offentlig veg unngås. Siktkrav til eiendommens avkjørsel må 

ivaretas. 

 

4. Bygningen må ikke brukes til andre formål enn det dispensasjonen gjelder. 

 

5. Grenseverdiene for støy og luftkvalitet i Klima- og miljøverndepartementets 

rundskriv T-1442 og T-1520 må tilfredsstilles.  

 

6. Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge av at 

bygningen/innretningen ligger nær fv.84. 
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7. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller 

dispensasjonen bort. 

 

Arbeidet må ikke settes i gang før andre nødvendige tillatelser er gitt.  

 

Begrunnelse for vedtaket 

Byggegrensene skal ivareta trafikksikkerheten, vedlikehold og drift av vegnettet, arealbehov 

ved en eventuell utvidelse av vegen, og miljøet på eiendommene langs vegen. Statens 

vegvesen har gjort en helhetsvurdering med grunnlag i ovenstående punkter, og finner at 

dispensasjon fra byggegrense kan gis. 

 

 
Rett til å klage 

Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28.  Mer informasjon om hvordan 

det klages finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak». Fristen for å klage er tre uker fra 

vedtaket er mottatt. Klageinstans er Troms fylkeskommune. Klage sendes til Statens 

vegvesen Region nord, firmapost-nord@vegvesen.no, som vil videresende klagen til 

klageinstansen.  

 

Vedlegg   

 

Vegloven §29, §30, §35, Situasjonsplan, skjema klage på forvaltningsvedak 

 

 

 

Plan og forvaltning - Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Øyvind Strømseth 

Seksjonsleder Jørgen Aslak Stensrud Nilsen 

 Avdelingsingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Vegloven (lov 1963-06-21 nr. 23) § 29 

Langs offentleg veg skal det vere byggegrenser fastsette med heimel i denne lova, dersom 

ikkje anna følgjer av arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og 

bygningsloven. Byggegrensene skal ta vare på dei krava som ein må ha til vegsystemet og til 

trafikken og til miljøet på eigedom som grenser opp til vegen og medverke til å ta vare på 

miljøomsyn og andre samfunnsomsyn. 

 

Byggegrensene skal gå i ein avstand på 50 meter frå riksveg og fylkesveg og 15 meter frå 

kommunal veg. For gang- og sykkelveg er avstanden 15 meter (anten vegen er riksveg, 

fylkesveg eller kommunal veg). Føresegnene i dette leddet gjeld dersom ikkje anna følgjer av 

føresegnene i tredje, fjerde og femte ledd. Avstanden skal reknast frå midtlina i høvevis 

kjørebana, eller gang- og sykkelvegen. Har vegen åtskilde kjørebaner, eller er det tvil om 

kva som bør reknast for midtline, avgjer vegstyremakta kva line avstanden skal reknast frå. 

 

Departementet kan for særskilt fastsette riksvegstrekningar sette større eller mindre avstand 

enn den som er nemnt i andre ledd, likevel ikkje større enn 100 meter. For fylkesveg kan 

fylkeskommunen for særskilt fastsette strekningar sette ein større avstand enn den som er 

nemnt i andre ledd, likevel ikkje større enn 50 meter. 

 

For fylkesveg kan fylkeskommunen for særskilt fastsett strekning sette byggegrensa til ein 

mindre avstand enn den som er nemnt i andre ledd, likevel ikkje mindre enn 15 meter. 

 

Ved kryss i plan mellom 

1) offentlege vegar, 

2) offentlege vegar og andre vegar som er opne for allmen ferdsel, 

3) offentlege vegar og jarnveg eller sporveg, 

skal byggegrensa følgje den rette lina mellom punkt på midtlina åt vegane (jernbana, 

sporvegen) 60 meter frå skjeringspunktet åt midtlinene ved kryss med riksveg og fylkesveg 

og 40 meter frå skjeringspunktet ved andre kryss. I særskilde høve kan vegstyremakta 

fastsette ei anna byggegrense for det einskilde krysset. Høyrer dei kryssande vegane ikkje 

under same vegstyremakt, tar den høgste av desse styremaktene avgjerd i saka. 

 

Før det blir tatt avgjerd etter tredje, fjerde eller femte ledd, skal vedkomande kommune få 

høve til å seie si meining. Eigarane av dei eigedomar som vedtaket får verknad for, skal gis 

skriftlig melding om avgjerda. 

 

Dei avstandane som er oppgitt i denne paragrafen, skal målast vassrett og i rett line. 
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Vegloven (lov 1963-06-21 nr. 23) § 30 

Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større innretning må ikkje utan særskilt løyve 

plasserast innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29. 

 

Føresegnene i første ledd skal gjelde tilsvarande for vareramper, murar og liknande 

innretningar, for utsprengde og utgravne rom og for nettstasjonar og andre byggverk m.v. i 

tilknyting til leidningar som nemnde i § 32. Det same gjeld for gjerde som kan hindre fri 

sikt, dersom ikkje anna følgjer av §§ 44 flg. 

 

Løyve etter første ledd gir regionvegkontoret for riksvegar og fylkesvegar, og kommunen for 

kommunale vegar. 

 

Etter nærare føresegner som vegstyremaktene fastsett, kan skogsvirke plasserast ved 

offentlig veg. 

 

Vegloven (lov 1963-06-21 nr. 23) § 35 

 Blir byggverk eller anna innretning som nemnt i §§ 30, 32 eller 33 rive ned eller øydelagt 

ved brann eller på annan måte, anten heilt ut eller i så stor mon at reparasjon vil bli ei 

vesentleg oppattnying, må oppattbygging berre gjennomførast i samsvar med føresegnene i 

§§ 29, 30, 32 og 33. 
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(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel) Melding om rett til å klage over 

forvaltningsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 

      

(2) Dato 

      

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

            

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 gjennomføringen 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. Klageinstansen (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 (Sivilombudsmannen). 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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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 

 

 
 Tor Magne Broks 

Storhaugveien 15 
4014  Stavanger 
 
 

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

 
2017/1038 
Kjell Rune Marthinsen 
 
13/9 
 
22.03.2019 

 
Melding om vedtak 

 

13/9 - Tildeling av adresse, ny bolig 

Vedtak: 
Deres eiendom gnr 13 bnr 9 eller bygning(er) har nå fått fastsatt offisiell veiadresse;  
 

BRØSTADVEIEN 512.  
 
Tildelingen av adresse er ihht. Matrikkellovas kap.4 § 21 og forskriftenes kap.12 § 50.  Du har 
uttalerett etter matrikkellovas § 21. 
 
Adresseparsell 
Adresseparsellene stråler ut fra et ”null-kryss”, vanligvis beliggende i nærmeste kryss for 
offentlige veier. Parsellene fører i hovedsak til veinavnet. 
Avstandsprinsippet er lagt til grunn ved nummertildelingen med 10 meters intervall. Har din 
eiendom veiadresse 220 er avstanden fra begynnelse av adresseparsellen ca. 2200 meter. Partall 
på venstre og oddetall på høyre side av veien. 
Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram 
til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å 
finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i 
private og offentlige registre og arkiv. 
 

    Eksempel på adressenummerskilt 
 
DE ANMODES HERVED OM Å SETTE OPP NUMMERSKILT PÅ BYGNINGEN. 
 
Størrelsen på teksthøyde er vanligvis H=105 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som 
brukes og skal være 150 mm for 1-sifret, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for tresifret.  
Iflg. reglenes kap. 4 pkt. e) skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller i 
jernvareforretninger.  
Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i "Regler for husnummerskilt i Dyrøy". 
Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høyde på veggen, 
lett synlig og som regel til høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig sees fra veien, 
se kap.2 pkt. c). 
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 Side 2 av 2

 
Henvisningsskilt 
Henvisningsskilt brukes for å vise hvilke adresser som hører til det området som 
henvisningsskiltet viser til. Adresser som går inn i sidegrener bør ha henvisningskilt. Kommunen 
bekoster disse der flere adresser finnes. 
 

   Eksempel på henvisningsskilt 
 
Offisiell adresse 
Den offisielle veiadressen er en beliggenhetsadresse for objekter innen kommunen, og denne må 
ikke forveksles med andre adressebegreper som f.eks. postadresse som er en leveringsadresse for 
post. Den offisielle adressen er ofte en del av postadressen, men postadressen har i tillegg et 
postnummer og et poststedsnavn. Eksempel på en offisiell veiadresse er "Bakkeveien 20". 
I Dyrøy kommune er det til nå innført 31 adresseparseller. Vi har som mål å innføre veiadresser 
på alle boliger, fritidsboliger og næringsbygg. 
 
Klagemulighet 
Vedtak om veinavn og bolignummer er endelig og kan ikke påklages, lovhjemmel er 
Lov om eigedomsregistrering, (Matrikkellova) § 46 f og forskriftenes § 22. 
Derimot kan det klages på avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse til 
og feil i nummertildelingen. 
Det er bygningens eier som kan klage. Dersom du er leietaker må du således få eier til å fremme 
klagen. Klagefristen er tre uker fra den dagen eier mottok melding om adresse. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen og det er anledning å søke om forlengelse av 
fristen. Klagen bør angi det vedtaket det klages på og helst angi hvilken endring som ønskes. Du 
kan også ta med begrunnelse som kan få følger for bedømmelsen av klagen. Klagen skal stiles til 
Fylkesmannen i Troms, men skal sendes om eller leveres til kommunen. Mer utfyllende regler 
om klage vil du få ved henvendelse til teknisk sektor. 
 
 
 
Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Dyrøy kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 
 

 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Selv om en eiendom ikke har inngang eller innkjørsel fra den vei som nummeret knytter seg til, skal det 
settes opp vanlig nummerskilt til veien.  Under nummerskiltet skal det plasseres henvisningsskilt som angir 
fra hvilken vei eiendommen har adkomst. 

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

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

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

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

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

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

e) Husnummerskilt betales av huseier. 
 

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

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

 

 
 Ninni Elise Estensen 

Espenesveien 617 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2018/375 
Kjell Rune Marthinsen 
 
46/161 
 
27.03.2019 

 
Melding om vedtak 

 

46/161 - Ferdigattest 

Vi viser til søknad om ferdigattest for bolig på eiendommen 46/161, mottatt 26.03.2019. 
 
Kommunen gir herved ferdigattest for ovennevnte tiltak, jf plan- og bygningsloven § 21-10. 
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse, jf byggesaksforskriften § 8-1. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Dyrøy kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 
 

 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
Ekstern kopi til: 
LASSE LARSEN Vikaveien 148 9310 SØRREISA 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

109



 

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 

 

 
 Vigdis Einarsen 

Lundeveien 350 
9311  Brøstadbotn 
 
 

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

 
2019/264 
Kjell Rune Marthinsen 
 
7/10/L45 
 
27.03.2019 

 
Melding om vedtak 

 

7/10 - Ferdigattest 

Vi viser til søknad om ferdigattest for hytte på gnr 7 bnr 10, mottatt 26.03.2019. 
 
Kommunen gir herved ferdigattest for ovennevnte tiltak, jf plan- og bygningsloven § 21-10. 
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse, jf byggesaksforskriften § 8-1. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Dyrøy kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 
 

 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

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

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/101 

Saksbehandler: Merethe Elisabeth Kvalheim 

Dato: 29.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Oppstart planarbeid - Kulturminneplanen 2019-2032 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 3/19 05.02.2019 
Plan og Naturutvalget 7/19 26.04.2019 

 

 

Saksopplysninger 
«Kulturminne er alle spor etter menneskelig verksamd i vårt fysiske miljø, også lokalitetar det 
knyttes historiske hendingar; tru eller tradisjoner til» (Lov om kulturminne § 12) 
 
I kulturminneplanen legges grunnlaget for at viktige kulturhistoriske verdier i Dyrøy kommune skal 
kunne bevares og synliggjøres for fremtidige generasjoner. Spor av det som var en gang gir oss en 
knytning til stedets historie og vil prege vår identitet og bevissthet som Dyrøyværinger. Formidling 
om hvem som levde her, hva de gjorde, hvilke liv de hadde, skaper også en sterkere identitet i det å 
være en Dyrøyværing.  
 
Kulturminneplan skal inneholder to deler der del 1 beskriver hensikt, mål, prioriterte kulturminner, 
kulturmiljøer og kulturlandskap i Dyrøy og tilslutt handlingsplan 2019-2032. Del 2 er 
kunnskapsgrunnlaget som blant annet tar for seg landskap og historie, utviklingstrekk i perioden, 
dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljøer, rammer og føringer, lovverk. Det settes av et 
tidsrom fra for oppstart prosjekt med planlegging og søknad om midler 01.01.2019 til planlagt 
sluttfase for prosjektet som settes til ca. 1.12.2019. Mål er å få vedtatt planen i kommunestyret i 
begynnelsen av 2020. Det skal sendes sluttrapport til fylkeskommunen og KIK- prosjektet innen 
1.april 2020.  
 

Resultatmål for planarbeidet 
Mål 1: – gi en oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Dyrøy.  
Tiltak: Utvikle en aktiv og oppdatert kulturminneplan med alle kjente kulturminner, kulturmiljøer og 
kulturlandskap.  
 
Mål 2: - øke kunnskap og forståelse for verdien i kulturminner og kulturmiljøer. 
 
Mål 3: - Vern, bevaring, forvaltning og utvikling av kulturhistoriske verdier for fremtiden.  
 
Mål 4: - Bidra til formidling, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer.  
 
Kulturminneplanen identifiserer faste kulturminner som første prioritering. Immaterielle 
kulturminner skal ikke medregnes i prosjektet. Eksempel på et immaterielt kulturminne er 
fortellerkunsten. I planarbeidet er det gunstig også å inkludere kulturmiljø og kulturlandskap. Det 
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settes av et eget kapittel for disse to områdene. Eksempel på kulturmiljø og kulturlandskap er: 
kulturmiljøer som Kastnes, Mikkelbostad, Langhamn, og kulturlandskap som Vinja og Espenes – 
Moen området.   

Administrasjonens vurdering 
Gjennom kommunestyrevedtak 18.12.2018. utvalgssak 84/18 gis det klarsignal for å kunne søke 
tilskuddsmidler gjennom KIK-prosjektet til planarbeidet. Søknaden er sendt innen 14.01.2019 og 
kommunen avventer svar på den. Kultur og fritid ønsker å starte planarbeidet og da må ressurser 
frigjøres for å kunne igangsette planarbeid. Planen utformes som en sektorplan/temaplan, men 
medvirkningsdelen fra prosessen i en kommunedelplan blir ivaretatt i dette prosjektet. Planen er 
ikke juridisk bindende, men vil være en del av kommunens plansystem, og på den måten gi 
premisser for hvordan kulturminnene og omkringliggende miljøer skal og kan behandles og 
hensynstas. Kulturminneplanen vil identifisere kulturminner og gjennom prioritering av utvalgte 
kulturminner, vil det også kunne fastsettes verdien av det enkelte kulturminne. 
Kommuneplanenes arealdel er det juridisk bindende plandokument og kommunens myndighet 
skal kontaktes dersom arbeid ønskes utført på/med eller i området rundt et kulturminne.  
Planarbeidets fire mål vil sammen skape et godt grunnlag innen verdiskaping på 
kulturminnefeltet og ikke minst bidra til merverdi innen utvikling av reise- og 
opplevelsesnæringen, synliggjøre vår historie og skape identitet for Dyrøy.   

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen tilrår at arbeid med kulturminneplan starter opp.  

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Oppstart planarbeid - Kulturminneplanen 2019-2032 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 05.02.2019:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 05.02.2019  
 
 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L83 

Saksmappe: 2019/87 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 05.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

11/251 - Fradeling av tilleggsarealer til boligtomt i Korgedalen boligfelt 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 8/19 26.04.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Søknad om kjøp av tilleggsarealer 
2 Flybilde 11 - 251 med skisse tilleggsareal 
3 planid_1996001 Korgedalen bebyggelsesplan kart _pnu 
4 11/251 - Behandling av søknad om kjøp av tilleggsarealer 
5 Korgedalen boligfelt - høring angående søknad om dispensasjon fra formål i 

reguleringsplan 
6 Svar - Dyrøy kommune - Korgedalen boligfelt - høring angående søknad om dispensasjon 

fra formål i reguleringsplan 
 

Saksopplysninger 
Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz har søkt om å få kjøpe tilleggsarealer til sin eiendom 
gnr/bnr 11/251 i Korgedalen boligfelt. Hensikten med kjøp av tilleggsarealet er å få plass til 
bygging av dobbelgarasje i forlengelse av boligen. 
 

Administrasjonens vurdering 
Saken har vært til behandling i formannskapet 31.01.19 og i kommunestyret 28.02.19 hvor salg 
av omsøkt areal er godkjent. Videre har delingen vært på høring som dispensasjonssak siden det 
er fri- og veiområde som ønskes kjøpt.  
 
Til høringen har Troms Fylkeskommune uttalt seg, og det anmodes om at det tilrettelegges en 
passasje for allmennheten sør for det omsøkte tilleggsarealet. Dette vil ivareta mangfoldet av 
friarealer og etablerte snarveier i boligområdet, samtidig som behovet for tilleggsareal til Rakel 
Jensens eiendom kan dekkes.  
Denne løsningen vil etter kommunens mening ta såpass mye av den ubebygde nabotomta at den 
vil bli mindre brukbar i forhold til plassering av ny bolig og garasje at det ikke er formålstjenlig. 
Som nevnt, både i saksframlegget til formannskap og kommunestyre samt i høringsbrevet til 
sektormyndighetene, har allmennheten tilgang til området utenfor boligfeltet i den sørlige delen 
av feltet. Dette anses av kommunen som tilstrekkelig for å opprettholde allmennhetens tilgang til 
dette området.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune fradeler tomtearealer til Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz slik det er søkt 
om og etter behandling med vedtak i formannskap og kommunestyret. Betingelser for salget ihht 
vedtak i formannskap og kommunestyret. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Utsnitt 11/251 med mulig tilleggsareal Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:500 ved A4 stående utskrift

Dato: 23.01.2019 13:58 - Eiendomsdata verifisert: 23.01.2019 10:46 - Side 1 av 1
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/87 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 28.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

11/251 - Behandling av søknad om kjøp av tilleggsarealer 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet  31.01.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Søknad om kjøp av tilleggsarealer 
2 Flybilde 11 - 251 med skisse tilleggsareal 
3 planid_1996001 Korgedalen bebyggelsesplan kart _pnu 

 

Saksopplysninger 
Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz har søkt om å få kjøpe tilleggsarealer til sin eiendom 
gnr/bnr 11/251 i Korgedalen boligfelt.  Hensikten med erverv av tilleggsarealet er å få plass til 
bygging av dobbelgarasje i forlengelse av boligen. 

Administrasjonens vurdering 
Tomta er bebygd på en måte som gjør det vanskelig å bygge en fornuftig garasje på tilgjengelig 
areal. Søkerne ønsker derfor å kjøpe det arealet som er friareal (F2) og en del av veiarealet (Veg 
3).  Se vedlagte reguleringsplan for Korgedalen boligfelt og flybilde med påtegnet areal.   
 
Kommunen anser et slikt erverv som fornuftig til ønsket formål.  Det nevnte arealet må derfor 
omdisponeres ift. bestemmelsene i reguleringsplanen, og kommunen søker dette gjort gjennom 
dispensasjonsbehandling.  Dersom det i den behandlingen fremkommer at dette i stedet må 
gjøres gjennom en reguleringsplanendring, vil det ta lengre tid enn ved dispensasjonsbehandling. 
Hvilken prosess som må benyttes vil avklares i høringsrunden. 
 
Kommunen har i en årrekke solgt tomtearealer i kommunale boligfelt til kr. 25,- pr m².  Som alle 
vet er dette en kraftig subsidiert pris for å kunne tilby attraktive tomter til nybygg av bolig. 
Ønsket tilleggsareal anses å kunne selges med samme betingelser som øvrige tomteareal til 
boligformål. I tillegg til tomteprisen kommer gebyrer og avgifter til saksbehandling, oppmåling 
og tinglysning. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune selger tomtearealer til Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz slik det er søkt om. 
Pris fastsettes til kr. 25,- pr m² med tillegg av gebyrer og avgifter til dispensasjonsbehandling/ 
reguleringsplanendring, fradeling, oppmåling og tinglysning. 
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Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

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

 

 
 «MottakerNavn» 

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

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

«Ref» 
2019/87 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L83/233 
 
06.02.2019 

 
 

Korgedalen boligfelt - høring angående søknad om dispensasjon fra formål i 
reguleringsplan 

Dette brev er sendt følgende: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens Hus 9815 VADSØ 
TROMS FYLKESKOMMUNE  Postboks 6600 Langnes  9296  TROMSØ  

 
Rakel Jensen søker kommunen om erverv av tilleggsareal til sin eiendom gnr/bnr 11/251 i Korgedalen 
boligfelt.  Hensikten med tilleggsarealet er å kunne bygge en dobbelgarasje i tilknytning til boligen. 
 
Eiendommen er på 804 m² og 
ligger i boligfeltet Korgedalen 
(planid 19261996001). Tomta er 
ei hjørnetomt (tomt nr 3) i østre 
del av boligfeltet, og boligen ble 
i sin tid bygd for Dyrøy 
kommune samtidig med identisk 
bolig på naboeiendommen 
11/236 (tomt nr 4 i reg.planen).  
 
Boligens plassering på tomta ble 
gjort for at utsiktsforholdene 
skulle være best mulig, noe som 
gjorde at boligen med carport ble 
plassert forholdsvis langt sør på 
eiendommen.   
 
Dette fremkommer på vedlagte 
flybilde. 
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 Side 2 av 2

Som utsnittet viser ligger boligen 
i dag ca 4,5 meter fra 
eiendomsgrensen.  På flybildet er 
det også markert det som vil være 
tjenlig areal (grønt) for å kunne 
bygge en dobbelgarasje i 
tilknytning til boligen. Dette 
arealet er i gjeldende 
reguleringsplan regulert til 
friområde (F2) og vegareal (del av 
Veg 3).  
 
 
Friområder i planen:  
I reguleringsplanen for 
Korgedalen boligfelt er det tre 
friområder, disse er merket F1, F2 
og F3 i plankartet.   
 
Bestemmelsene for friområder er følgende: 
§4 FRIOMRÅDER 
Friområdet F1 skal tjene som lekeområde. Ved opparbeiding og beplantning skal det legges vekt på 
variert lek og opphold for alle aldersgrupper.  Bygninger tillates ikke oppført i friområder. 
 
Trafikkområder i planen: 
Bestemmelsene for trafikkområder sier følgende: 
§3 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
I områdene skal det anlegges bussoppstillingsplass langs riksveg, hovedavkjørsel og kjøreveger. 
Kjøreveger skal gis fast dekke av asfalt i en bredde av minst 3,8m. 
 
Dispensasjoner: 
Friområdet som ønskes ervervet av Rakel Jensen er benevnt F2 i planen.  F2 er et endeareal til Veg 3 og 
er på ca 60 m². Arealet anses som lite egnet til lekeareal, og er etter kommunens oppfatning satt som 
friområde med den hensikt å sikre adkomst til bakenforliggende areal (myr) fra boligfeltet uten at noen 
må gå over boligeiendommer.  Slik adkomst til området utenfor boligfeltet finnes også ved enden av Veg 
2, ca 70 meter lenger sør i feltet. 
 
Fra Veg 3 er det regulert adkomst til tomt 2, 3 og 4 i boligfeltet. Tomt 2 er ikke bebygd ennå. Ønsket 
tilleggsareal til 11/251 (tomt 3) avgrenses slik at regulert adkomst til tomt 2 beholdes. 
 
Vurdering av PBL § 28-1: 
Området, både innenfor og utenfor regulert boligfelt, består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av torv og 
myrmasser, definert som «organisk jord dannet av døde planterester, med mektighet større enn 0,5. Det 
skilles ikke mellom ulike torvtyper» . 
I Tromsatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke registrert fare i forhold til jord og 
snøskred (Kartgrunnlag fra NVE).  
 
 
Oppsummering 
Ihht. pbl §19-2 skal det ved dispensasjonsbehandling vurderes om 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.  
 
Det omsøkte arealet er som nevnt regulert til friområde F2 og del av trafikkområde Veg 3. Fordelen ved å 
dispensere fra planens formål vil være at søker får anledning til å bygge en hensiktsmessig garasje i 
tilknytning til boligen. Ulempen med å innvilge en dispensasjon er at adkomsten til området utenfor feltet 
vil tas bort, med den følge at beboere ellers i feltet må gå litt lengre for å bevege seg ut av feltet.  
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 Side 3 av 3

Dette anser kommunen for å være en mindre ulempe enn fordelen dispensasjonen vil gi, all den tid det i 
umiddelbar nærhet er annen adkomst til området utenfor boligfeltet. Det er i tillegg et stort område (F1) 
som er avsatt til friområde, og kommunen anser at omdisponering av F2 ikke gir noen vesentlig reduksjon 
av friområde innenfor boligfeltet. 
Med dette som bakgrunn anser kommunen at omsøkte tiltak vil la seg gjennomføre.   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 planid_1996001 Korgedalen bebyggelsesplan kart _pnu 
2 Flybilde 11 - 251 med skisse tilleggsareal 

 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Stabssjef 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Dyrøy kommune  

Dyrøytunet 1 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

19/2675-2 Bjørg Kippersund 140&18 KULVERN 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

13267/19 77 78 81 57 2019/87  07.03.2019 

 

Svar - Dyrøy kommune - Korgedalen boligfelt - høring angående søknad om 

dispensasjon fra formål i reguleringsplan 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 06.02.2019. Planavdelingen hos stabssjefen gir her en 

samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på vegne av våre ulike fagetater. 

 

Fylkeskommunens innspill 

Saken gjelder dispensasjon fra reguleringsplan for tilleggserverv av eiendom til boligtomt for 

å få plass til dobbeltgarasje. Aktuelt areal er regulert til vei og friområde. 

 

Tilleggsarealet som det søkes om er ikke vurdert som et friluftsområde i kommunen sin 

friluftskartlegging. Det er likevel viktig å sikre adkomst til friarealer, gjennom snarveier og 

grønne korridorer, i nærområdene. Tilleggsarealet vil ikke berøre det største og viktigste 

friarealet (F1) i boligfeltet. F2 vil derimot bli noe berørt, og den naturlige passasjen fra veg 3 

og inn i friområdet vil opphøre. Denne ulempen for allmennheten anser vi som vesentlig.  

 

For å sikre fortsatt tilgang til F2 og omkringliggende områder, anmoder Troms 

fylkeskommune at det tilrettelegges en passasje for allmennheten sør for dobbeltgarasjen. 

Dette vil ivareta mangfoldet av friarealer og etablerte snarveier i boligområdet, samtidig som 

behovet for tilleggsareal til tomt 3 kan dekkes.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Bjørg Kippersund 

 seniorrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, Damsveien 1 9815 VADSØ 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L45 

Saksmappe: 2018/569 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 11.04.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

1/1 - Behandling av søknad om endring av gitt tillatelse - rorbuanlegg med 
tilhørende anlegg på Finnlandsnes 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 9/19 26.04.2019 

 

Vedlegg 
1 1/1 - Forhåndsvarsel om ulovlighetsoppfølging - utførte endringer i forhold til gitt 

tillatelse 
2 Situasjonsplan mottatt til dispensasjonsbehandling i 2016 
3 Flybilde 2018 med påførte mål - utstrekning molo og avstand til vei 
4 Svar fra Finnlandsnes Eiendom på forhåndsvarsel om ulovlighetsoppfølging 
5 1/1 - Høring vedrørende søknad om endring av gitt tillatelse 
6 Redegjørelse - vedlegg til søknad om endringstillatelse 
7 Situasjonsplan til søknad om endringstillatelse 
8 Fasader rorbuanlegg - vedlegg til søknad om endringstillatelse 
9 Geoteknisk notat Finnlandsnes - utarbeidet i 2016 
10 Finnlandsnes 2018 - oversiktsbilde 
11 Kartvedlegg til søknad om forlengelse av molo og uttak steinmasser 
12 Snittegning masseutak på eiendommen 1/4 
13 NVEs uttalelse til søknad om endring av gitt tillatelse - Utvidelse av sjøbuanlegg på 1/1,4 
14 Uttalelse fra Statens vegvesen til søknad om endring av gitt tillatelse for flere tiltak på 

eiendommen gnr. 1 bnr. 1 ved Finnlandsnes i 
15 Uttalelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
16 Geoteknisk vurderingsnotat  etter gjennomført grunnundersøkelse 

 

Saksopplysninger 
Finnlandsnes Eiendom AS har søkt om tillatelse til endringer som er utført uten forutgående 
søknad eller tillatelse.  Disse endringene ble oppdaget ved gjennomgang av flybilder som er 
holdt opp mot godkjent løsning ift. dispensasjonsvedtaket i saken, og med det som bakgrunn ble 
det varslet ulovlighetsoppfølging. Behandling av endringssøknaden er en del av 
ulovlighetsoppfølgingen. 
 
Utførte endringer gjelder alle omsøkte deler av anlegget, og disse vurderes som vesentlige i 
forhold til gitt tillatelse.  
Som et ledd i søknadsprosessen søkes det også om videre utvidelse av molo og uttak av 
steinmasser på eiendommen gnr 1 bnr 4 til dette arbeidet. Denne delen av tiltaket ligger vedlagt 
med eget kart- og terrengsnitt, og tas inn i behandling av saken. 
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Rorbuanlegget er økt i størrelse samt 
flyttet og vridd i forhold til omsøkt og 
godkjent plassering. Det er bygd en 
utvendig bod i røstvegg mot vest, 
byggets hoveddel er økt i størrelse og i 
tillegg er det lagd takoverbygg ved 
inngangspartiene til de forskjellige 
utleieenhetene.  
I godkjent løsning skulle bygget 
plasseres parallelt med fylkesveien i en 
avstand av 15,0 meter fra midt i vei.  
Bygget er nå plassert med minste 
avstand 10,5 meter fra senter fylkesvei 
212, noe som er nærmere enn regulert 
byggegrense på 12,5 meter.  Dette 
medfører også at internvei til 
rorbuanlegg er anlagt delvis inn på 
Troms Fylkeskommunes / Statens 
Vegvesens eiendom. 
 
I mail fra tiltakshaver av 04.12.2018 
heter det blant annet at «...plasseringen 
av rorbuene var en praktisk avveining 
av flere hensyn og hva som var mulig å 
få til innafor dokken og veien.» I 
tiltakshavers redegjørelse av 20.12.2018 
(ikke vedlagt) heter det at «Ingen tiltak 
er med hensikt utført annerledes enn 
planlagt.  Alle valg ved endelig 
plassering av byggene er gjort etter 
beste evne ut fra hva som var praktisk 
mulig, og ikke ut fra at man ønsket å 
endre noe.» 
 
Sløyebua er vridd 90 grader og redusert 
i størrelse. Dette ble gjort for at passasje 
forbi sløyebua skulle bli bedre. 
Endringen medførte at flere av omsøkte 
og godkjente parkeringsplasser på 
vestsiden av fylkesveien ble tatt i bruk 
til sløyebua.  I tiltakshavers redegjørelse 
av 20.12.2018 heter det at 
«Fileteringshuset er gjort mindre og plassert nitti grader i forhold til omsøkt. Var nødvendig for 
å få passasje til molo. Må kompenseres med kaldlager ca 8,4 kvm i vestre ende av rorbuene.»  
 
Moloen er utvidet betydelig i forhold til godkjent løsning.  Dette er også gjort uten at 
grunnforholdene på stedet har vært undersøkt nærmere enn de sonderinger som var gjort av 
tiltakshaver i forkant av opprinnelig søknad. Disse sonderingene ble i notat utarbeidet av Sweco 
AS i 2016 ansett som meget usikre for å fastslå hvor sikker eller usikker grunnforholdene er. 
 
 
Fra tiltakshavers redegjørelse i mail av 04.12.2018 heter det at «Når det gjelder moloen, måtte 
den nødvendigvis bygges der det var tilstrekkelig vanndybde. Det er langgrunt, og 

Figur 1 Tidligere godkjent løsning for rorbuanlegg, sløyebu og molo

Figur 2 Faktisk plassering rorbuanlegg, sløyebu og utstrekning molo
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hovedstammen ble strukket noen meter lenger ut. Går ut fra at enhver utbygger ville gjort det 
samme.  Når det gjelder tegningsmaterialet som var innsendt, var det ikke nøyaktig nok sett i 
ettertid all den tid jeg måtte gjøre praktiske avveininger for å få plass til internvei, bygg og molo. 
Tegninger kan endres.»  Dette bekreftes også i den redegjørelsen som ble sendt til kommunen 
20.12.2018 (ikke vedlagt) hvor det heter at «Molo måtte bygges der det var vann. Opprinnelig 
tegning tok ikke tilstrekkelig hensyn til at det var så langgrunt, og ved storfjære faller sjøen tørr 
der avslutningen av molo er tegnet. Hovedstammen måtte økes noe, og ble fylt noen meter lenger 
ut rundt en jernpåle som har stått siden krigen.» 
 
Søknaden om tillatelse til endring omfatter det som er fylt ut pr i dag og det som er planlagt 
utfylt som forlengelse i 2019.  I forkant av planlagt utvidelse er det gjennomført geotekniske 
undersøkelser med grunnboring og prøvetaking.  
 
Søknad om uttak av steinmasser:  Tiltakshaver søker om uttak av tilsammen ca 1400 m³ 
steinmasser på eiendommen gnr 1 bnr 4. Antatt bruk vil være fyllmasse til molo. Uttak av masser 
tenkes gjort flere plasser på eiendommen, med det største uttaket på 1300 m³ (tomt 2 ihht kart- 
og terrengsnitt).   
 
 
Høring av omsøkte endringer: 
Alle byggesaker som behandles utenfor formål i plan er gjenstand for dispensasjonsbehandling. 
Det er alltid det konkrete tiltaket/tiltakene som behandles og eventuelt godkjennes. Med dette 
som bakgrunn må også endringene det søkes om behandles som dispensasjon(er). Dyrøy 
kommune har derfor hatt søknaden om endringer ute på høring til Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark, Statens Vegvesen, Troms Fylkeskommune og NVE. Av disse har NVE, Statens 
Vegvesen og Fylkesmannen i Troms og Finnmark uttalt seg til saken.  
 
 
NVE sier i sin uttalelse at dispensasjon frarådes inntil siste utbygging av molo er utredet ferdig 
og det er vurdert om det er fare for kvikkleireskred i området. Videre sier NVE at de er klar over 
at det i forbindelse med ytterligere forlengelse av moloen er utført ytterligere 
grunnundersøkelser, og at analysen av disse på høringsbrevets tidspunkt ikke var ferdig.  
 
Notatet fra Sweco AS foreligger nå, og fra dette finner vi en beskrivelse av grunnforholdene som 
blant annet sier «Ved sjøboringen er det registrert et bløtt leirelag, men leiren er ikke sprøbrudd- 
og/eller kvikk.» Videre heter det at «Det aktuelle prosjektet innebærer bygging av en molo. 
Grunnen består av et bløtt leirelag. Prosjektet er dermed plassert under pålitelighetsklasse 
CC/RC 2 under henvisning til Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg ved 
enkle og oversiktlige grunnforhold.» 
Notatets kapittel 5; Geotekniske vurderinger beskriver hva som er geotekniske parametre (5.1), 
stabilitetsvurdering (5.2), forventede setninger (5.3), plastring og filterlag (5.4), arbeidsgang for 
utfyllingen (5.5) og utførelse kontroll og oppfølging (5.6). 
 
Statens Vegvesen sier i sin uttalelse at deres interesse i saken i første rekke er knyttet til 
plassering av rorbuanlegget i forhold til regulert byggegrense fra fylkesvei 212. De har også 
merknad til endret plassering av sløyebua.  Fra deres brev heter det (alle sitat i kursiv): 
 
Rorbuanlegget: «Det foreligger en godkjent reguleringsplan for tiltaket som er av eldre dato. I 
reguleringsplanen er det regulert inn en byggegrense på 12,5 meter fra fylkesvei 212. Ved 
oppmåling viser det seg at en del av rorbuanlegget er bygd 2 meter innenfor byggegrensen til 
fylkesveien, og det søkes om dispensasjon for plassering av bygget. Bygget er også økt i størrelse 
i forhold til tidligere godkjent løsning. 
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Byggegrensen skal ivareta hensynet til trafikksikkerheten, vegvedlikeholdet og driften av vegen, 
arealbehovet ved utbedring av vegen og eventuelt behov for gang-/sykkelveg, samt ivareta 
hensynet til miljøet langs vegen. 
Statens vegvesen har vurdert dispensasjonssøknaden for plassering av rorbuanlegget opp mot 
hensynet til byggegrensen.  Etter en totalvurdering finner vi å kunne akseptere 
dispensasjonssøknaden med følgende vilkår: 

1. Eier(e) av eiendommen gnr. 1 bnr. 1 i Dyrøy kommune kan ikke gjøre krav på erstatning 
for skader eller ulemper som måtte skyldes vegvedlikeholdet, utbedringsarbeider eller 
vegtrafikken. Overnevnte er en følge av at bygningen ligger innenfor byggegrensen som 
er på 12,5 meter for fylkesveg 212. 

2. Området mellom bygningen og vegens eiendomsområde skal til enhver tid av eieren 
holdes ryddig slik at oversikten ikke hindres, og det må ikke benyttes til opplagsplass av 
noen art. 

3. Bygningen må oppføres i samsvar med den godkjente plan. 
4. Bygningen må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i dispensasjonen.» 

 
«Overnevnte vilkår vil også gjelde for eventuelt ny eier av eiendommen, eller annen bruker av 
bygningen.» 
 
Sløyebu/fileteringshus: «Dette bygget er vridd 90 grader i forhold til godkjent løsning. Dette har 
medført at noen av de planlagte parkeringsplassene ved bygget forsvinner. Statens Vegvesen 
forutsetter at all parkering knyttet til tiltaket må skje inne på området og at det ikke parkeres 
langs fylkesveien.» 
 
Internveg: «Det fremgår av kommunens høringsbrev at flytting av rorbuanlegget medfører at 
internvegen mellom rorbuanlegget og fylkesvegen kommer tilsvarende nærmere fylkesvegen. 
Ifølge våre kartdata er en del av internvegen bygd flere meter inne på eiendomsområdet til 
Troms Fylkeskommune/Statens Vegvesen. Vi har ikke gitt tillatelse til dette og kan ikke akseptere 
det. Vi krever derfor at den del av internvegen som ligger inne på vårt eiendomsområde blir 
fjernet og brakt tilbake til naturlig terreng.» 
 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark sier i sin uttalelse at de ikke har merknader til at 
dispensasjon innvilges. 
 

Administrasjonens vurdering 
 
Finnlandsnes Eiendom AS har søkt om endringstillatelse for rorbuanlegg, sløyebu og molo i 
etterkant av utførte endringer. Søknaden kommer som følge av ulovlighetsoppfølging etter at det 
ble oppdaget avvik på en rekke punkter ved søknad om ferdigattest.  Flere av endringene er 
vesentlige, sett ut fra sikkerhetsperspektiv og grad av endring.   
Et eventuelt pålegg om retting av forholdene, både for plassering av rorbuanlegget og moloen, 
vil etter kommunens vurdering medføre store økonomiske belastninger for virksomheten. Det 
tilstrebes derfor å finne løsninger som etter kommunens skjønn kan aksepteres, både utfra 
forhold til gjeldende planverk og sett opp mot samfunnssikkerhet. 
De endringene som det er søkt om tillatelse til har vært på høring hos sektormyndighetene, og 
deres uttalelser ligger delvis til grunn for behandling av endringssøknaden. Ytterligere 
forlengelse av moloen kunne ikke blitt tatt til behandling uten at det forelå notat med konklusjon 
basert på geologiske undersøkelser. 
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Ved at søknad om tillatelse til ytterligere forlengelse av moloen tas inn i denne behandlingen 
søker kommunen å få ferdigbehandlet alt det som hittil er utført og hva som er planlagt i nær 
fremtid.  
Hverken NVE, Statens Vegvesen eller Fylkesmannen i Troms og Finnmark motsetter seg at det 
gis dispensasjon til endring av de forskjellige tiltakene.  Dyrøy kommune mener også at det kan 
gis dispensasjoner for og tillatelse til utførte endringer for plassering av rorbuanlegg, sløyebu og 
forlengelse av molo. 
 
 
Rorbuanlegget:  Anlegget har før endringssøknaden en godkjent størrelse og plassering. Det er 
søkt om godkjenning for plassering nærmere fylkesveien enn regulert byggegrense på 12,5 meter 
fra midt i fylkesvei. Dersom plassering av rorbuanlegget nærmere fylkesveien enn byggegrensen 
sier hadde vært omsøkt før byggingen fant sted hadde det ikke blitt gitt dispensasjon fra 
byggegrensen mot vei. Byggegrensen er satt med bakgrunn i hensyn til trafikksikkerhet, 
veivedlikehold og drift av veien, arealbehov ved utbedring av veien og eventuelt behov for gang-
/sykkelvei samt å ivareta hensynet til miljøet langs veien.  
Dyrøy kommune dispenserer fra byggegrensen i reguleringsplanen for Finnlandsnes med de 
vilkår som settes i uttalelsen fra Statens Vegvesen. Endret størrelse og utforming av bygningen 
godkjennes også.   
 
Internveien: Denne er anlagt delvis inne på Troms Fylkeskommunes/Statens Vegvesens 
eiendom. Dette gis det ikke tillatelse til, og internveien flyttes og området utenfor Finnlandsnes 
Eiendoms eiendomsgrense tilbakestilles til opprinnelig terreng. 
 
Sløyebu:  Bygget er redusert noe i størrelse og vridd 90 grader i forhold til tidligere godkjenning. 
Dette medfører at noen av de tidligere godkjente parkeringsplassene ikke kan benyttes som 
forutsatt. Dyrøy kommune godkjenner endringen med vilkår om at behov for parkeringsplasser 
tilknyttet anlegget løses inne på området. Dette er søknadspliktig, og kan f.eks. løses der det ihht. 
søknad skal tas ut masser (knaus 3). 
 
Molo:  Moloen er økt betraktelig i omfang ift godkjent løsning. Kommunen anser det som svært 
uheldig at moloen er etablert med dagens omfang, basert på det geologiske notatet som forelå når 
søknaden først ble behandlet og godkjent. En eventuell usikker byggegrunn kunne i verste fall 
ført til utglidning av leiremasser med de miljømessige og økonomiske konsekvenser dette kunne 
ha ført til i området. 
At grunnforholdene er utfordrende mht etablering av sikker fylling viser det geotekniske notatet  
som nå foreligger. Her er det påvist bløt leire i et sjikt under topplaget. I notatet vurderes det 
utfra gitte parametre som skjærfasthet, plastisitet og vanninnhold, at de bløte massene ikke er 
kvikkleire/sprøbruddmateriale.  Notatets kapittel 5 beskriver blant annet prosedyre, arbeidsgang 
og kontroll/oppfølging av omsøkt forlengelse. 
Av dette kan man konkludere med at den beskrevne forlengelsen av moloen skal kunne la seg 
gjennomføre.  Planlagt forlengelse, som beskrevet i geoteknisk notat fra Sweco AS, kan 
godkjennes.  
I søknad om tillatelse til tiltak for utvidelse av molo er utstrekningen skissert som større enn 
beskrevet løsning i notatet fra Sweco AS. Dersom moloen skal forlenges slik skal den være 
klarlagt og vurdert som sikker etter de samme kriterier som i det geotekniske notatet. 
 
Uttak av steinmasser: Det er søkt om uttak av steinmasser tre plasser inne på eiendommen gnr 1 
bnr 4. De minste uttakene (knaus 1 og knaus 3) kan anses å være i henhold til formål i 
reguleringsplanen, som tilrettelegging for campingplassens virksomhet.  Det vil være ei 
forutsetning at disse tas i bruk til campingformål, eksempelvis parkering knyttet til 
rorbuanlegget. 
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Det største masseuttaket, som ihht søknaden er på 1300 m³ og er merket med tomt 2 i søknaden, 
ligger i område som i gjeldende plan er regulert delvis til boligformål og delvis til 
campingformål. Det ble i et møte med tiltakshaver sagt at det kunne søkes om uttak av 
steinmasser på eiendommen, men utstrekning og totalt omfang av uttaket var dengang ikke 
nevnt.  
 
Reguleringsplanbestemmelsene for Finnlandsnes sier at det kan oppføres 2 boliger som 
eneboliger på deler av området hvor steinmasser søkes tatt ut, mens resten av dette arealet er 
regulert til campingformål.  Uttak av masser i område for boligbygging skal beskrives ved 
konkret søknad om tillatelse til bygging av bolig.   
På arealet som er regulert til campingformål er det kjente kulturminner fra 2.verdenskrig. Disse 
er ikke automatisk fredet, men anses som en ressurs for området. 
Ifølge søknadsdokumentene vil masseuttaket (tomt 2) gi en skjæringshøyde på omlag 3,5 meter i 
bakkant, og sammen med utstrekning (omlag 500 m² i grunnflate) anses det som betydelig og 
helt klart søknadspliktig. Det foreligger ingen plan for istandsetting av steinbruddet etter uttak, 
og det foreligger heller ingen plan for sikring av området.  
Uttaket vil etter kommunens vurdering fremstå som et betydelig inngrep på eiendommen. I 
tillegg vil det utgjøre en risiko, særlig for barn, ved at det står usikret med en skjæringshøyde på 
inntil 3,5 meter. Eiendommen gnr 1 bnr 3 ligger som en såkalt sirkeleiendom (eiendom uten 
klarlagte grenser) i umiddelbar nærhet av omsøkte masseuttak, og det er ikke gjennomført 
klarlegging av disse eiendomsgrensene. Man har derfor heller ikke klarhet i om omsøkte 
masseuttak kan komme i konflikt med eiendomsgrenser her. 
 
Masseuttaket kan ikke tolkes til å være ihht. formål i planen. Søknad om dispensasjon for 
masseuttaket foreligger ikke.  I tillegg ligger det et vedtak, fattet av PNU høsten 2018, som sier 
at «alt videre arbeid på eiendommen skal gjøres gjennom reguleringsplanarbeid.» Søknaden kan 
med dette som bakgrunn ikke innvilges slik den nå foreligger. 
 
Omsøkte masseuttak på eiendommen vil ifølge søker heller ikke gi tilstrekkelige mengder til 
planlagt forlengelse av moloen, slik at det uansett må hentes masser fra andre steder for å 
forlenge og ferdigstille moloen.  Det er flere områder i kommunen hvor det er godkjente 
etableringer for masseuttak, og her henstiller kommunen tiltakshaver om å inngå avtale med 
aktuelle grunneiere for uttak av nødvendige fyllmasser.   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1) Det gis dispensasjon fra regulert byggegrense i reguleringsplan for Finnlandsnes, 
byggeforbud i 100-metersbeltet lang sjø og vassdrag (pbl § 1-8) og formål i 
kystsoneplanen for omsøkte endringer av rorbuanlegg, sløyebu og molo. 

2) Det gis tillatelse til tiltak for omsøkte endringer for plassering av rorbuanlegg, sløyebu og 
utvidelse av molo. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
a) Eier(e) av eiendommen gnr. 1 bnr. 1 i Dyrøy kommune kan ikke gjøre krav på 

erstatning for skader eller ulemper på rorbuanlegget som måtte skyldes 
vegvedlikeholdet, utbedringsarbeider eller vegtrafikken. Overnevnte er en følge av at 
bygningen ligger innenfor byggegrensen som er på 12,5 meter for fylkesveg 212. 

b) Området mellom rorbuanlegget og vegens eiendomsgrense skal til enhver tid av 
eieren holdes ryddig slik at oversikten ikke hindres. Det må heller ikke benyttes til 
opplagsplass av noen art. 

c) Rorbuanlegget må plasseres i samsvar med den godkjente situasjonsplan. 
d) Rorbuanlegget må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i dispensasjonen. 
e) Behovet for parkeringsplasser knyttet til tiltaket løses inne på området ved 

rorbuanlegget.  
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f) Internveien mellom rorbuanlegget og fylkesveien flyttes slik at den ikke er etablert på 
Statens Vegvesen/Troms Fylkeskommunes eiendom. 

g) Molo utføres ihht omfang og beskrivelse i geoteknisk notat fra Sweco AS. Dersom 
moloen skal forlenges slik den er skissert i søknad om tillatelse til tiltak skal den være 
klarlagt og vurdert som sikker etter de samme kriterier som i det geotekniske notatet. 

3) Det tillates uttak av steinmasser på knaus 1 og 3 ihht søknad. Områdene tilrettelegges for 
campingformål. 

4) Det tillates ikke uttak av steinmasser på areal betegnet tomt 2.  
 
 
 
 

  
  
Tore Uthaug  
rådmann  
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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 

FINNLANDSNES EIENDOM AS 
Heimveien 122 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/569-15 Kjell Rune Marthinsen 29.11.2018 

 

1/1 - Forhåndsvarsel om ulovlighetsoppfølging - utførte endringer i forhold til 
gitt tillatelse 

I forbindelse med behandling av søknad om ferdigattest for rorbuer, sløyebu, molo og 
flytebrygger er det ved kontroll av omfang oppdaget utførte endringer som det ikke er søkt om 
tillatelse til.  Disse endringene er det heller ikke opplyst om ved søknad om ferdigattest. 
 
Utførte endringer som det ikke er søkt om er: 

o Endret plassering av rorbuanlegg 
o Økt utstrekning og omfang for molo 

 
Ihht. plan- og bygningsloven § 32-2 gir vi med dette forhåndsvarsel om oppfølging av ulovlighet 
for overnevnte forhold. Det er ikke søkt om eller gitt tillatelse til endret plassering av bygget eller 
økt utstrekning for molo, og dere bes om å avgi skriftlig uttalelse for hvordan forholdet skal 
rettes eller bringes i lovlige former.  
Kommunen legger til grunn at de aktuelle arbeider er søknadspliktig tiltak etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jfr. § 20-1. 
 
Kommunen vurderer å gi pålegg om å rette forholdene innen en nærmere angitt frist, jfr. plan- og 
bygningsloven §§ 32-2 og 32-3.   
Et pålegg om retting vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig 
dom. Det vises her til plan- og bygningsloven §§ 32-3, 32-5 og 32-6, samt § 32-7 om 
tvangsfullbyrdelse.  
Det kan også bli aktuelt å vurdere overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningsloven § 32-8.  
 
Et evt. pålegg som ovenfor anført kan påklages, jfr. forvaltningsloven § 28, og klagefrist vil være 
3 uker, jfr. forvaltningsloven § 29. 
 
Det gis med dette frist til 21.desember 2018 for skriftlig uttalelse til dette forhåndsvarselet, 
jfr. plan- og bygningsloven § 32-2.  
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Flybilde 2018 med påførte mål 
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Fra: Dyrøy kommune postmottak (postmottak@dyroy.kommune.no)
Sendt: 04.12.2018 12:52:29
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: VS: deres skriv av 29.11.2018
Vedlegg: 
 
 
 
 

Fra: Rolf Espenes <rolf@espenes.com> 
Sendt: 3. desember 2018 10:07
Til: Tore Uthaug <Tore.Uthaug@dyroy.kommune.no>
Emne: deres skriv av 29.11.2018
 
Viser til samtale fredag 30.11.2018.
 
Vil i utgangspunktet minne om at etter kommunens fortolkninger av reguleringsplan og kystsoneplan måtte vi
søke dispensasjon for omtrent alt vi skulle gjøre. Vi har herunder søkt om dispensasjon for plasseringen av
rorbuene., og for nærmere plassering av veien enn 12,5 meter. Plasseringen var en praktisk avveining av flere
hensyn og hva som var mulig å få til innafor dokken og veien.
 
Når det gjelder moloen, måtte den nødvendigvis bygges der det var tilstrekkelig vanndybde. Det er langgrunt, og
hovedstammen ble strukket noen meter lenger ut. Går ut fra at enhver utbygger ville gjort det samme.
 
Når det gjelder tegningsmaterialet som var innsendt, var det ikke nøyaktig nok sett i ettertid all den tid jeg måtte
gjøre praktiske avveininger for å få plass til internvei, bygg og molo. Tegninger kan endres.
 
Jeg kan ikke se at noe av det som er gjort fører til vesentlig ulempe for noen. Videre, at det heller ikke
vanskeliggjør gjennomføring av noen planer.  Plan for gang‐ og sykkelvei er av ny dato kommet etter vårt prosjekt,
og har således ingen relevans i denne sak. Vi har dog sagt oss villige til å diskutere løsninger.
 
For Finnlandsnes Eiendom AS
 
Rolf Espenes
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

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

 

 
 «MottakerNavn» 

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

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

«Ref» 
2018/569 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L45/1/1 
 
16.01.2019 

 
 

1/1 - Høring vedrørende søknad om endring av gitt tillatelse 

 
Dette brev er sendt følgende: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens Hus 9815 VADSØ 
STATENS VEGVESEN  Postboks 8142 Dep  0033  OSLO  
TROMS FYLKESKOMMUNE  Postboks 6600 Langnes  9296  TROMSØ  
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

 
 
Dette høringsbrevet gjelder for behandling om søknad av endring i gitt tillatelse for flere tiltak på 
eiendommen 1/1, og gjennomføres som følge av varslet ulovlighetsoppfølging. Berørte myndigheter bes 
om å uttale seg til dette høringsbrevet. 
 
 
Finnlandsnes Eiendom AS søker etter anmodning om tillatelse til endring av tiltak på eiendommen 
gnr/bnr 1/1. Bakgrunnen for søknaden er utførte endringer som ble oppdaget da selskapet søkte om 
ferdigattest for hele tiltaket.  Disse endringene har det ikke vært søkt om endringstillatelse for. 
 
 
Det er søkt om følgende endringer i forhold til gitt tillatelse: 

o Endring av plassering for rorbuanlegget. Dette var godkjent plassert i en avstand på 15,0 meter 
fra midt i FV212. Omsøkt plassering er nå med minste avstand på 10,5 meter fra midt i vei.  
Byggegrensen mot vei er i reguleringsplanen for Finnlandsnes 12,5 meter. 

o Endring i størrelse og utforming av rorbuanlegget. Bebygd areal økes fra 255,8 m² til 323,3 m². 
Dette inkluderer overbygg ved innganger, utvidelse grunnflate hoveddel, tilbygg kaldlager og 
utvidelse av veranda. 

o Endring i størrelse og plassering for sløyebu/fileteringshus. 
o Endring i størrelse og plassering for molo. 
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Rorbuanlegg:  
Det øverste kartutsnittet viser den nye 
plassering av anlegget.  Her ser man at 
deler av bygget er plassert nærmere FV212 
enn regulert byggegrense. Bygget er også 
økt i størrelse i forhold til tidligere 
godkjent løsning. 
 
Sløyebu:  
Dette bygget er redusert i størrelse og 
vridd 90 grader ift godkjent løsning.  Det 
er ikke vist hvordan parkeringsplassene 
ved sløyebua erstattes. 
 
Molo: 
Søkes utvidet mot nord og nord-øst. 
Økning av kapasitet flytebrygger er 
behandlet som egen sak sommeren 2018.   
 
Sør-østsiden av FV 212:  
Illustrasjonen med parkeringsplasser og 
plasthall er ikke godkjent. Det ses bort fra 
denne delen av illustrasjonen ved denne 
behandlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rorbuanlegget (4 enheter): 
Rekken av rorbuer var omsøkt og godkjent med plassering på linje i en avstand av 15 meter fra midt i 
fylkesveien.  Underveis i byggeprosessen har søker funnet det nødvendig å vri og flytte bygget, blant 
annet for å bevare den gamle steinmuren/fyllingen i sjø og tilhørende skjermede vannområdet på lesiden 
av muren.  Denne endringen ble gjort uten søknad. 
 
Ved ferdigstillelse av bygget viser det seg at deler av det er nærmere FV 212 enn det bestemmelsene i 
reguleringsplanen sier. Målinger gjort av tiltakshaver viser at det på det minste er en avstand av ca 10,5 
meter mellom bygg og senter fylkesvei.   
 
Sløyebu: 
Endret plassering av dette bygget anses som å kunne gjøres uten vesentlig ulempe sett i forhold til 
tidligere godkjent løsning. En forutsetning for det er at de parkeringsplassene som opprinnelig er godkjent 
ved sløyebua også ivaretas på denne siden av fylkesveien. Disse parkeringsplassene vil da i sin helhet 
være tilknyttet selve rorbuanlegget. 
 
Tiltak i sjø (molo): 
Det er tidligere gitt tillatelse til etablering av molo ut i sjø slik det nederste kartutsnittet viser. At moloens 
nødvendige omfang ikke var tilstrekkelig planlagt og fundert før arbeidet ble igangsatt finner kommunen 
uheldig. 

Overstående kartutsnitt viser tiltaket med alle omsøkte endringer, 
mens utsnittet nedenfor viser godkjent løsning ihht. tidligere 
behandling.
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Til behandling av den søknaden ble det utført en geoteknisk vurdering med stedlig undersøkelse av 
grunnforholdene. Såvidt kommunen kan tolke vurderingene som er gjort omfatter de kartlagte 
sonderingene også trasèen som omsøkt utvidelse av moloen omfatter.  
Det forutsettes at prosedyre beskrevet i vurderingen fra Sweco (følger vedlagt) for å verifisere 
grunnforholdene er utført underveis i fyllingsarbeidet for moloen.  
 
Som vedlagte flybilde viser er moloen fylt ut nesten til marbakken, og nevnte verifisering av 
grunnforholdenes stabilitet forutsettes utført i tilstrekkelig omfang. 
 
Dispensasjon: 
 
Regulert byggegrense mot FV 212: 
Reguleringsplankartet for Finnlandsnes viser at det er en byggegrense mot fylkesveien på 12,5 meter.  
Det er nå søkt om dispensasjon for plassering av bygget 2 meter nærmere fylkesveien enn byggegrensen.  
 
Hovedhensikten med byggegrense mot fylkesveien er å sikre arealer til framtidig behov for utbedring av 
veien eller andre tiltak tilknyttet veiformålet.  Byggegrensen skal også sikre at trafikkforholdene er 
tryggest mulig ved at frisikt ved veien skal være optimal.  
I området hvor bygget ligger er veistrekningen rett og oversiktlig, og byggets endrede plassering er slik 
sett ikke til hinder for frisikt langs veien. 
 
Grunnen til at det søkes dispensasjon er som nevnt at søker endret byggets plassering underveis i 
byggingen for å unngå gjenfylling av den skjermede bukta mellom bygget og den gamle steinmurte 
fyllinga i sjøen. Dette er gjort for å bevare eldre historie for området samt av estetiske og praktiske 
grunner inne på området.  
 
Flytting av bygget gjør også at internvei (adkomst til rorbuenhetene) mellom bygget og fylkesveien 
kommer tilsvarende nærmere fylkesveien. Dette kan anses som uheldig siden det vanskeliggjør framtidige 
tiltak (f.eks. gang- og sykkelvei) på denne siden av fylkesveien.  Tiltakshaver sier imidlertid at 
internveien helt eller delvis kan brukes til gang- og sykkelsti uten at det skaper problemer for deres drift, 
og at de er innstilt på å finne løsninger ut fra den oppståtte situasjonen.   
Tiltakets plassering og behovet for internvei mellom bygget og fylkesvei gjør at ei framtidig etablering av 
gang- og sykkelvei på denne siden av fylkesveien blir utfordrende ved at ei slik etablering må gjøres nær 
bygningsmassen hvis ikke hele veiformålet flyttes tilsvarende mot øst for å gi rom for GS-vei.   
Et kombinert formål GS-vei og kjørbar vei med oppstillingsplass for biler vil kunne betraktes som ei 
uheldig løsning her. En fullgod løsning mht vedlikehold, særlig vinterstid, vil være nødvendig.   
Her ber Dyrøy kommune berørt part (SVV) om å uttale seg ift. hvilke løsninger som kan være aktuelle å 
akseptere. 
 
I kommunens kommende arealdel til kommuneplan er gang- og sykkelvei tenkt etablert fra Brøstadbotn 
sentrum til Finnlandsholmen friluftsområde. Tenkt trasè er da på samme side av fylkesveien som 
rorbuanlegget ligger. 
 
 
Molo: 
Det er tidligere gitt dispensasjon fra bestemmelsene i kystsoneplanen for etablering av molo. Den 
dispensasjonen omfattet det konkrete tiltakets omfang. Utvidelse av moloen vil være avhengig av ny 
dispensasjonsbehandling. 
 
Utvidelsen av moloen vil ikke tilsidesette hensynene i kystsoneplanen utover det som det allerede er 
dispensert for i saken.  Tiltakshavers behov for tilrettelegging av et skjermet område for flytebrygge og 
anleggets utleiebåter er en stor fordel som følge av moloens utstrekning.   
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Oppsummering 
Det er søkt om endring av gitt tillatelse for alle godkjente tiltak innenfor søknaden.  Det er uheldig at 
tiltakshaver/ansvarlig søker ikke har søkt om disse endringene før utførelse – særlig siden det er gjort 
store endringer i byggets plassering i forhold til gitt tillatelse. Behovet for utvidelse av moloen er også 
noe tiltakshaver burde sett før utbyggingen i området startet.  
At tiltaket fremstår som mer helhetlig sett fra sjøsiden er en faktor som er positiv for tiltaket og hvordan 
området ved sjøen fremstår. 
 
De endringer som søkes godkjent betinger også at ei god løsning for fremtidig veiformål med blant annet 
GS-vei ivaretas.  Her er det Statens Vegvesen som må involveres slik at ei omforent utnytting av dagens 
infrastruktur og planlegging av fremtidig infrastruktur i området gjøres på best mulig måte. 
 
Kommunen anbefaler at det gis dispensasjon fra kystsoneplanens bestemmelser for utvidelse av moloen.  
For plassering av rorbuanlegget anbefaler kommunen at det gis dispensasjon fra byggegrense mot FV212, 
forutsatt at uttalelser fra veieier Troms Fylkeskommune og Statens Vegvesen til dette høringsbrevet 
ivaretas.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
Rådgiver 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Redegjørelse 
2 Kart 
3 Tegning 
4 Geoteknisk vurdering Finnlandsneset sjøhus og molo 
5 Finnlandsnes 2018 

 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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27754001 - Geo 01 Geoteknisk vurdering Finnlandsneset sjøhus
og molo

1 Innledning

Finnlandneset Eiendom planlegger sjøhus og molo ved Finnlandsneset i Dyrøy. Sweco er
engasjert som geoteknisk rådgiver. D et planlegges sjøhus i strandsona og forlengelse av
eksisterende molo. Nordøst for sjøhusområdet planlegges campingplass, men dette er ikke en
del va denne vurderingen.

2 Bakgrunnsmateriale

Vedlegg 1 viser kart over området og tegning over planlagt utbygging .

Vedlegg 2 viser merknader fra NVE. NVE påpeker at grunnforholdene må være kjent før
utfylling foretas.

Vedlegg 3 viser rapport fra grunnundersøkelse utført med stang stål .

3 Terreng og grunnforhold

Vedlegg 4 viser vannstandsnivå ved tidspunkt for sonderboring. Ut fra dette er sjøbunn - nivå ved
planlagt molo beregnet. Nedenfor benyt tes høydenivå i hht Normalnull 1 954.

Det presiseres at dette er omtrentlige verdier.

Ved punkt 4 ligger sjøbunnen på ca kote - 3,7, i hht Normalnull 1 954.

Vedlegg 5 viser kart med boredybder. Vedlegg 6 viser kart over området og profil . Sjøbunnen
heller med ca 1 :1 8 fra strandsona og utover t il ca kote - 6. Derfra heller sjøbunnen med ca 1 :3
ned til kote - 1 1 . Fra kote - 1 1 til kote - 21 er det slaker med snitt på 1 :6. Dette er helninger ut fra
sjøkartet. Lodding vil gi mer nøyaktig profil.

Eksisterende molo ser ut til å ligge med topp på kote +2, 8. Det antas at den nye moloen legges
med topp på ca kote +3. Den planlagte moloen vil da ytterst få en fyllingshøyde på ca 7 m.

Grunnundersøkelsen utført av Willy Jakobsen og Rolf Espenes, vedlegg 3, viser et øvre lag av
forholdsvis løst lagret materiale, sannsynligvis sand. I 1 - 1 ,8 meters dybde har armeringsstanga
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stoppet i faste masser. Det opplyses at det var god appell når man slo på stanga, og således 
kan det ha vært fjell.  

Statens vegvesen har utført grunnundersøkelse i forbindelse med utfylling for Dyrøybrua, ca 1 
km sydvestover langs Fv212. Det ble da påvist kvikk leire i området. Rapport fra dette er 
etterlyst hos Statens vegvesen og vil bli tatt hensyn til ved videre vurdering og oppfølging av 
arbeidene. 

4 Prosjekteringsforutsetninger 

Prosjekteringsforutsetningene vurderes i henhold til NS –EN 1990:2002/NA:2008. 

Det er et enkelt moloanlegg og sjøhus som skal bygges.  

Moloarbeidet anses å være grunn- og fundamenteringsarbeider ved enkle og oversiktlige 
grunnforhold. Det er ikke omkringliggende naboer som må hensyntas. Pålitelighetsklasse 
CC/RC vurderes å være 1. 

Sjøhusene anses å komme i kategorien «Småhus, rekkehus, mindre lagerhus», og vil også få 
pålitelighetsklasse 1.  

Geoteknisk kategori vurderes i henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008. Geoteknisk kategori 
anses å være i kategori 1. 

Dersom det er sensitiv leire eller kvikk leire, må prosjektet endres til CC/C 2 og geoteknisk 
kategori 2. 

5 Geoteknisk vurdering 

Ut fra utstyr som vanligvis benyttes ved geoteknisk sonderboring så må den utførte 
undersøkelsen anses å være en svært usikker metode. Det er benyttet forholdsvis tynn stang, 
og med lengde på 3-4 m mellom båt og sjøbunn så er stanga bøyelig og vil kunne knekke ut 
eller i hvert fall gi usikre resultater. Imidlertid er det fjell i dagen i strandsona, samt at alle 
sonderingene viser like resultater, slik at det er sannsynlig at det er et løsere lag over fast lag 
eller fjell. Det kan imidlertid ikke utelukkes at borestanga har stoppet i fast lag og at det kan 
være bløtere lag under det faste laget.  

Vi ser ikke noen hensikt å utføre stabilitetsberegning her i og med at grunnforholdene er så vidt 
dårlig kjent. Dersom det er fast lag som beskrevet i grunnundersøkelsen, så vil fyllingen være 
stabil. Dersom det er bløte masser under det faste laget, så vil fyllingen kunne rase ut. Dette 
avhenger selvfølgelig av hvor bløt massene er, samt faktorer som fyllingshelning og 
oppfyllingshastighet. 

For å få avkreftet at det ikke er bløte masser må det enten foretas grunnboringer med 
geoteknisk boreutstyr eller foretas prøvegraving. I følge Rolf Espenes foreslår 
graveentreprenøren å utføre prøvegraving i forbindelse med utfyllingen. Dette kan være 
tilstrekkelig dersom prøvegravingene kommer så dypt at man er helt sikker på at det ikke er 
bløtere masser under. 

Vi anbefaler derfor følgende prosedyre: 
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1. Før utfyllingen starter, etableres et nivå på ca kote -1 like utenfor eksisterende fylling. 
Ved lavvann foretas så prøvegraving fra dette nivået. Det benyttes maskinstørrelse 
minimum 25 tonn. Gravemaskinen rekker da forholdsvis dypt ned i sjøbunnen utenfor 
fyllingen. Det bør graves til fast fjell eller minimum 3-4 m ned i løsmassene. 
Dersom man ikke treffer bløte masser kan utfylling fortsette. 

2. Videre utfylling foretas først opp til kote +1. Ytterst på ny molo anrettes et område på 
kote -1 og det foretas en lignede prøvegraving som under punkt 1. 
Dersom man ikke treffer bløte masser her kan fylling fortsette. 

3. Mens fyllingen er på nivå kote +1 legges plastring fra sjøbunnen og opp til kote +1. 

4. Det foretas profilering av ferdig fylling og plastring for å sikre at fyllingen er lagt 
tilstrekkelig langt ut. 

5. Oppfylling til kote +3 og plastring opp til kote +3. 

Vi anser dette vil være en rimeligere utførelse enn å utføre geoteknisk sonderboring fra flåte. 

Sjøhusene antas å kunne fundamenteres direkte på fjell eller fast grunn. 

6 Videre geoteknisk arbeid 

Vi anbefaler kontroll av geoteknisk kyndig person ved følgende tidspunkt: 

- Ved prøvegraving punkt 1 

- Ved prøvegraving punkt 2, og samtidig kontroll av utført plastring. 

- Eventuelt også etter ferdig utført plastringsarbeid. Dette vurderes nærmere. 

Prosjektering av plastringslag må utføres. 

 

 

Vedlegg: 

- 1. Kart 

- 2. Merknad fra NVE 

- 3. Grunnundersøkelse med stangstål 

- 4. Vannstandsnivå 

- 5. Kart med boredybder 

- 6. Sjøkart og profil 
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VEDLEGG 1 OVERSIKTSKART, PLANLAGT 

UTBYGGING 

 

 
Figur 1. Oversiktskart. Kilde Rolf Espenes. 

 
Figur 2. Oversiktskart. Kilde Rolf Espenes. 
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VEDLEGG 1 OVERSIKTSKART, 
PLANLAGT UTBYGGING 

 

 

 
Figur 3. Detaljkart. Kilde Rolf Espenes. 
 
 
 

 
Figur 4. Planlagt utbygging. Kilde Rolf Espenes. 
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VEDLEGG 2 MERKNAD FRA NVE  
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VEDLEGG 2 MERKNAD FRA NVE  
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VEDLEGG 3 GRUNNUNDERSØKELSE MED 

STANGSTÅL 
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VEDLEGG 3 GRUNNUNDERSØKELSE 
MED STANGSTÅL 
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VEDLEGG 4 VANNSTANDSNIVÅ 

 

 
Kilde: www.sehavniva.no 

 
 
Vannstandsnivå for Finnlandsneset opplyses av www.sehavniva.no som følger 
 

 

Normalnull 1954 er 144 cm høyere enn 
sjøkartnull. Dvs at kotene på sjøkartet 
ligger 144 cm lavere i hht Normalnull 1954 
enn sjøkartet viser.  
 

 

Antatte dybdenivåer i pkt 4:

Antar boring i pkt 4 kl 11:00

Vannstand 10.12.2016 kl 11:00 0,4 Kotenivå i forhold til normalnull 1954

Vanndybde oppgitt til: 4,1

Nivå sjøbunn -3,7 Kotenivå i forhold til normalnull 1954

Boredybde i pkt 4 1,2

Nivå fast lag/fjell -4,9 Kotenivå i forhold til normalnull 1954
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VEDLEGG 5 KART MED BOREDYBDER  
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Finnlandsnes 2018 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:1000 ved A4 stående utskrift

Dato: 15.01.2019 09:48 - Eiendomsdata verifisert: 15.01.2019 09:27 - Side 1 av 1
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Dyrøy kommune 

Dyrøytunet. 1 

9311 BRØSTADBOTN 

 

   

Vår dato: 14.02.2019         

Vår ref.: 201834220-3     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato:    Eva Forsgren 

Deres ref.: 2018/569 

   

22959616/efor@nve.no 

1 

NVE uttalelse- dispensasjon - Utvidelse av sjøbuanlegg på GBnr 1/1 og 

4 Dyrøy kommune 

 

Vi viser til høring av søknad. NVE er nasjonal forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, 
tiltak som berører vassdrag og vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. NVE er høringspart i 
plansaker hvor energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres.  

Det søkes om dispensasjon utført tiltak og til utvidelse av utførte tiltak. Det er ikke beskrevet i 
dispensasjonssøknaden men moloen skal utvides ytterligere mot marbakken. Det er utført 
grunnundersøkelser.     
 
 
NVE fraråder at dispensasjon gis inntil siste utbygging av molo er utredet ferdig og det er vurdert om det 
er fare for kvikkleireskred i området.  
 
 
NVEs merknader:  
NVE har ved tidligere dispensasjonsak satt krav om at de geotekniske forholden skal undersøkes jf. brev 
datert 10.11.2016. Det er tidligere funnet kvikkleire i nærliggende områder.  

Vi mener at den undersøkelsen som er gjennomført i sjøen i forkant av bygging av molo, ikke 
tilfredsstiller kravene i TEK 17 kap 7. Utredning og kvalitetssikring av utredninger av stabilitet i 
områder med mulig kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper bør gjennomføres av 
fagkyndig foretak med et geoteknisk fagmiljø og dokumentert kompetanse fra skredfarevurderinger i 
kvikkleireområder, jf. NVE Retningslinjer 2/2011, kap. 7.3. Vi anbefaler at fagansvarlig bør være 
erfaren geotekniker (min. 5-10 års erfaring) som må kunne fremvise relevante referanseprosjekter med 
utredning av skredfare i kvikkleireområder i hht. NVE 7/2014.  
 
Det er flere tilfeller i Troms der utfylling i strandsonen har utløst skred. Det er derfor spesielt viktig å 
vurdere fare for kvikkleireskred ved utfylling i sjø. Sweco har gitt en geoteknisk vurdering av 
utbyggingen og stiller en del spørsmål og forslag til videre utfylling av området. Vi har i kontakt med 
kommunen og geoteknisk konsulent blitt klar over at utbyggingen er utført i henhold Swecos beskrivelse 
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og at det er planlagt ytterligere forlengelse av molo. Det er i den forbindelsen utført ytterligere 
grunnundersøkelser. Analysen av dem er ikke ferdig enda.  
 
Hvis det blir gjort funn av kvikkleire eller andre sprøbruddmaterialer skal også utbyggingens effekt på 
hele områdestabiliteten vurderes jf. krav i TEK 17 kap.7 og NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred».  I tiltakskategori 3-4 skal vurderinger og utredning kvalitetssikres av uavhengig 
foretak, se også kap.5.3 i NVE Veileder 7/2014.  
 
 
Konklusjon:   
 
Søker må kunne vise at tomten er trygg og tilfredsstiller kravene i TEK 17. Vi mener at det er viktig at 
ytterligere forlengelse av molo og vurdering om det kan medføre kvikkleireskred er ferdig utredet og 
planlagt innen det gis en dispensasjon. Det er viktig at videre anleggsvirksomhet ikke foregår i området 
inntil fare for kvikkleireskred er avklart. Det må også klart komme frem hvordan eventuell videre 
utfylling skal foregå. 
 
Hvis det blir gjort funn av kvikkleire eller andre sprøbruddmaterialer skal også utbyggingens effekt på 
hele områdestabiliteten vurderes. Vurderinger og utredning skal da kvalitetssikres av uavhengig foretak.  
 
NVE anbefaler at dispensasjon ikke gis for reel fare for hele tiltaket er utredet. Vi ber om at kommunen 
oversender sitt vedtak i saken.  
 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9010 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Geir Magne Lorentsen / 

77617119 

18/170780-11 2018/569 13.02.2019 

     

      

Uttalelse til søknad om endring av gitt tillatelse for flere tiltak på 

eiendommen gnr. 1 bnr. 1 ved Finnlandsnes i Dyrøy kommune 

Vi viser til brev fra Dyrøy kommune datert 16.01.19 mottatt her 16.01.19 (kommunens 

saksnummer 2018/569), hvor Statens vegvesen bes om å gi uttalelse til søknad om endring 

av gitt tillatelse for flere tiltak på eiendommen gnr. 1 bnr. 1 ved Finnlandsnes i Dyrøy 

kommune.  

 

Saksopplysninger 

Bakgrunnen for søknaden er utførte endringer som ble oppdaget da tiltakshaver søkte om 

ferdigattest for hele tiltaket. Disse endringene har det ikke vært søkt om endringstillatelse 

for. 

 

Det er søkt om følgende endringer i forhold til gitt tillatelse: 

- Endring av plassering for rorbuanlegget 

- Endring i størrelse og utforming av rorbuanlegget 

- Endring i størrelse og plassering for sløyebu/ fileteringshus 

- Endring i størrelse og plassering for molo 

 

Vår uttalelse 

Vår interesse i saken er i første rekke knyttet til plassering av rorbuanlegget i forhold til 

regulert byggegrense fra fylkesveg 212. Vi har også merknad til endret plassering av 

sløyebua/ fileteringshus. 

 

Rorbuanlegget 

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for tiltaket som er av eldre dato. I 

reguleringsplanen er det regulert inn en byggegrense på 12,5 m fra fylkesveg 212. Ved 

oppmåling viser det seg at en del av rorbuanlegget er bygd 2 meter innenfor byggegrensen 
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til fylkesvegen, og det søkes nå om dispensasjon for plassering av bygget 2 meter innenfor 

byggegrensen. Bygget er også økt i størrelse i forhold til tidligere godkjent løsning. 

 

Byggegrensen skal ivareta hensynet til trafikksikkerheten, vegvedlikeholdet og driften av 

vegen, arealbehovet ved utbedring av vegen og eventuelt behov for gang-/ sykkelveg, samt 

ivareta hensynet til miljøet langs vegen. 

  

Statens vegvesen har vurdert dispensasjonssøknaden for plassering av rorbuanlegget opp 

mot hensynet til byggegrensen.  Etter en totalvurdering finner vi å kunne akseptere 

dispensasjonssøknaden med følgende vilkår: 

 

1. Eier(e) av eiendommen gnr. 1 bnr. 1 i Dyrøy kommune kan ikke gjøre krav på 

erstatning for skader eller ulemper som måtte skyldes vegvedlikeholdet, utbedrings-

arbeider eller vegtrafikken. Overnevnte er en følge av at bygningen ligger innenfor 

byggegrensen som er på 12,5 m for fylkesveg 212. 

 

2. Området mellom bygningen og vegens eiendomsområde skal til enhver tid av eieren 

holdes ryddig slik at oversikten ikke hindres, og det må ikke benyttes til opplagsplass 

av noen art. 

 

3. Bygningen må oppføres i samsvar med den godkjente plan. 

 

4. Bygningen må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i dispensasjonen. 

 

Overnevnte vilkår vil også gjelde for eventuelt ny eier av eiendommen, eller annen bruker av 

bygningen. 

 

Sløyebu/ fileteringshus 

Dette bygget er bygd og vridd 90 grader i forhold til godkjent løsning. Dette har medført at 

noen av de planlagte parkeringsplasser ved bygget forsvinner. Statens vegvesen forutsetter 

at all parkering knyttet til tiltaket må skje inne på området og at det ikke parkeres langs 

fylkesvegen. 

 

Internveg 

Det fremgår av kommunens høringsbrev at flytting av rorbuanlegget medfører at 

internvegen mellom rorbuanlegget og fylkesvegen kommer tilsvarende nærmere 

fylkesvegen. Ifølge våre kartdata er en del av internvegen bygd flere meter inne på 

eiendomsområdet til Troms fylkeskommune/ Statens vegvesen. Vi har ikke gitt tillatelse til 

dette og kan ikke akseptere det. Vi krever derfor at den del av internvegen som ligger inne 

på vårt eiendomsområde blir fjernet og brakt tilbake til naturlig terreng. 
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Vegavdeling Troms 

Plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Øyvind Strømseth 

seksjonsleder Lorentsen Geir Magne 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.01.2019  2019/1541 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  16.01.2019  2018/569 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Bjørn Einan,  
  
 
 
  

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

  
 

Ulovlighetsoppfølging – dispensasjon fra plansituasjonen på gnr. 1 bnr. 1 i 
Dyrøy kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 16.1.2019, hvor vi inviteres til å gi 
uttalelse til søknad om dispensasjon fra planbestemmelser. 
 
Fylkesmannen har ingen merknader til at dispensasjon innvilges. 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 
 

  
 
Bjørn Einan 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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2.0 Grunnlag 

- 1350031857 rapport nr. 1 Molo Finnlandsneset, datarapport fra grunnundersøkelse, 

Finnlandsnes Eiendom AS, datert 11.02.2019, utarbeidet av Ramboll. Ref. [1]. 

3.0 Grunnforhold 

3.1 Topografi 

Ramboll utførte lodding av sjøbunn ved profil A, jfr. tegn. G01 i vedlegg 1. Innmåling i NN200 fra 

loddingen viser at sjøbunn heller slakt til kote -4 og deretter skrår det nedover med ca. helning 

1:4 til kote -12. Derfra skrår sjøbunnen videre nedover med helning ca.1:8. 

3.2 Løsmasser 

Ramboll utførte sjøboringer ifm. den planlagte utbyggingen. Sjøboringene omfatter 4 

totalsonderinger, 1 CPTU sondering og 4 prøveserier. Detaljer om sjøboringene er beskrevet i 

rapport [1].  

Resultat fra sjøboringene viser at løsmassemektigheten varierer mellom 10 m og 21 m. 

Sonderingene viser stort sett 4 ulike løsmasselag i hvert borhull.  

I det øverste laget er det registrert sand med skjellrester og kalkkonreskjoner. Mektigheten 

varierer mellom 1-4 m. Sonderingsmotstanden i laget er hovedsakelig mindre enn 5 kN, derfor 

antas laget å være løst. 

Derunder ligger det et tynt lag av bløte leire. Mektigheten varierer mellom 1 og 2 m. Resultat fra 

rutineforsøk av prøver fra borhull 2 viser at uomrørt skjærfasthet i leire er ca. 13 kPa, og 

sensitivitet på 4. Omrørt skjærfasthet er ca. 3 kPa, jfr. [1]. Plastisitet er ca. 10. Naturlig 

vanninnhold i leiren er ca. 35 % og dette er høyere enn flytegrensen, dvs. ca. 30%. CPTU 

tolkning viser at Bq-verdi for det bløte laget er mindre enn 0,5, jfr. vedlegg 2. Vi vurderer dermed 

at de bløte massene ikke er kvikkleire/sprøbruddsmateriale. 

Under det bløte laget ligger det et 2-3 m tykt lag av fast leire. Uomrørt skjærfast i den faste 

leiren varierer fra 20-50 kPa, og omrørt skjærfasthet fra 5-30 kPa. Sensitivitet er mellom 1 og 2. 

Naturlig vanninnhold i leiren er ca. 25 %. 

Under det faste leirelag ligger det et lag av svært faste masser ned til fjell. Det ble benyttet økt 

rotasjon, spyling og slagboring for å bore gjennom laget. Laget antas å være morene. 

3.3 Fjell 

Resultat fra sonderingene viser at fjell ligger mellom 10 og 21 meters dybde. Det ble kun i 

borhull 1 boret minst 3,0 m inn i fjell for å sikre fjellbestemmelsen, og i øvrige borhull er det 

boret ca. 1-1,5 m inn i fjell. 
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3.4 Sjøvannstand 

Astronomisk tidevann for Dyrøy kommune er vist på vedlegg 3. LAT er brukt som 

dimensjonerende grunnvannstand ved stabilitetsberegninger. 

4.0 Prosjekteringsforutsetninger 

4.1 Regelverk 

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder 

dermed: 

➢ NS-EN 1990-1:2002 + NA:2016 (Eurokode 0). 
➢ NS-EN 1991-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 1). 
➢ NS-EN 1997-1:2004 + NA:2016 (Eurokode 7). 
➢ TEK 17 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger. 
➢ TEK 17 § 10 Konstruksjonsikkerhet. 
➢ NS3458 komprimering – krav og utførelse. 

I tillegg, er følgende veiledninger og håndbøker benyttet: 

SVV håndbok V220 – Geoteknikk i vegbygging. 

Statens vegvesen (SVV), Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger. 

NIFS 14/2014 Naturfareprosjektet Dp. 6 Kvikkleire, En omtrent anbefaling for bruk av 

anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer. 

4.2 TEK 17 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

I henhold til TEK 17 § 7 skal utbyggingen planlegges, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Det er planlagt en molo for å gi ly og havn for småbåter, på Finnlandsneset. I følge NVE kart 

ligger det aktuelle området utenfor naturpåkjenningssone (flom, jordskred og steinsprang). 

Området ligger innenfor maringrense, men det er ikke registrert kvikkleire- og/eller 

sprøbruddsmateriale.  

4.3 Geoteknisk kategori 

NS-EN 1997-1:2004+NA:2016 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. 

Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «krav til prosjektering».  

Prosjektet innebærer utbygging av en molo. Ved sjøboringen er det registrert et bløtt leirelag, 

men leiren er ikke sprøbrudd- og/eller kvikk. Det antas dermed kontraktant brudd ved 

vurderingen.  

Med dette som grunnlag velges følgende geoteknisk kategori: 

➢ Geoteknisk kategori: kategori 2. 
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4.4 Konsekvens-/Pålitelighetsklasse (CC/RC) 

NS-EN 1990:2002+NA:2016 defineres plassering av byggverk i ulike konsekvensklasse og 
pålitelighetsklasse (CC/RC) med hensyn til form av konsekvenser ved brudd for den aktuelle 
konstruksjonen eller konstruksjonsdelen. Konsekvensklasser er definert i standardens tillegg B 
(informativt) tabell B1, mens veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, 
konstruksjoner og konstruksjonsdeler i ulike pålitelighetsklasse er vist i nasjonalt tillegg NA 
(informativt) tabell NA. A1(901) i standarden, se tabell 1. 

Det aktuelle prosjektet innebærer utbygging av en molo. Grunnen består av et bløtt leirelag. 
Prosjektet er dermed plassert under: 

➢ CC/RC = klasse 2. 

 
Tabell 1 Klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler i pålitelighetsklasse (CC/RC). 
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4.5 TEK 17, Konstruksjonsikkerhet 

Iht. TEK 17 § 10 vil forskriften minstekrav til personlig og materiale sikkerhet være oppfylt 

dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (altså Eurokoder).  

TEK 17 § 10-2 angir at: 

 

Veiledningen til TEK 17 angir videre at: 

 

Da det legges til grunn en prosjektering basert på Eurokodene (NS-EN) som angitt i § 4.1 i dette 
notatet vil TEK 17 §10 være ivaretatt. 

4.6 SAK 10 oppdeling i tiltaksklasse 

Veiledning til byggesak 10 § 9-4 angir at: 

«Bestemmelsen deler inn de tre tiltaksklasse etter kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige 

konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Bestemmelsen angir nærmere 

hvilke vurderinger som medfører plasseringen.» 

Iht. tabell 2 i veiledningen anbefales prosjektet plassert i tiltaksklasse 2. Oppdelingen er direkte 

tilknyttet til valg av CC/RC klasse angitt i tabell NA. A1 (901) i nasjonalt tillegg til NS-EN 

1990:2002+NA:2016, for geoteknikk.  

 

 

 

Tabell 2 kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering. 
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4.7 Prosjektering eller utførelseskontroll 

NS-EN 1990:2002+NA:2016 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og 
utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer ihht. tabell NA. A1(902) og 
NA. A1 (903) at det for prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeider kan 
forutsettes henholdsvis PKK2 og UKK2, se tabell 3 og 4. 
Prosjekteringskontrollklasse: 

 
Tabell 3 Prosjekteringskontrollklasse. (DSL= Design supervision level; PKK = Prosjekteringskontrollklasse) 

For prosjekteringen av utbyggingen gjelder dermed at det utføres egenkontroll (DSL 1), intern 
systematisk kontroll (DSL 2) og i tillegg utvidet kontroll (DSL 3). Iht. standarden kan utvidet 
kontroll i prosjekteringskontrollklasse PKK2 begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern 
systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket. 

Utførelsekontrollklasse: 

 
Tabell 4 Utførelsekontrollklasse. (IL = Inspection level; UKK = Utførelseskontrollklasse). 

Selv om tiltaket havner ifølge standarden på utførelsekontrollklasse UKK2 antas det at dette er 
en forholdsvis liten jobb som kan gjøres under svært kontrollerbare forhold. Kontrollen av 
utførelsen kan dermed utføres som egenkontroll av entreprenøren.  
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4.8 Kvalitetssystem 

NS-EN 1990:2002+NA:2016 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 

2, 3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN 

ISO 9000-serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Sweco’s Kvalitetsystem tilfredsstiller 

sistnevnte, og kravet er derfor ivaretatt for pålitelighetsklasse 2. 

5.0 Geotekniske vurderinger 

5.1 Geoteknisk parametre 

De aktuelle geotekniske parameterne som er brukt i geotekniske beregninger er vurdert utfra de 

utførte grunnundersøkelsene, SVV’s håndbok V220 §2.5.9.1 og egen erfaring. Parameterne er 

vist i tabell 5. 

Tabell 5 Geotekniske parametre som er brukt i beregninger. 

Materiale 

Tyngde-

tetthet, 

kN/m3 

Friksjons-

vinkel, 0 

Attraksjon, 

kPa 

Udrenert 

aktiv 

skjærfasthet 

ADP faktor 

Merknad 
AA AD AP 

Sprengstein 19 42 0 - - - - 

**ADP faktor beregnet 

iht. [9] tabell 1. Ip er 

mindre enn 10%. 

Sand  18 33 0 - - - - 

Bløt leire 19 22 0 
Jfr. vedlegg 

2 
1 0,63** 0,35** 

Middels fast 

leire 
19 26 10 - - - - 

Morene 19 38 0      

5.2 Stabilitetsvurdering 

Stabilitetsberegning er utført med GeoSuite program. 

Profil A er vurdert som kritisk profil.  

Stabilitetsberegning er utført for udrenert og drenert faser siden det er registrert bløtt leirelag 

under sjøbunn ved grunnundersøkelsene. 

Tiltaket ligger under CC/RC klasse 2, slik at minste sikkerhetsfaktor mot utglidning må være 

minst. 1,4 iht. [4] § 11.5.1 tabell A4. 

OK moloen er planlagt på kote +2. Det fylles opp med helning 1:1,3 på indre side og helning 

1:1,5 på ytre side, av moloen. Fyllingsarealet er vist på tegn. G01 i vedlegg 1.  

Ved profil A er det utført lodding av sjøbunn. Sjøbunnkotene fra loddingen er vist på tegn. G01 i 

vedlegg 1. Profil A er tegnet utfra disse kotene. Sjøbunnkote i øvrige tiltaksarealet er vurdert fra 

norgeskart og den utførte loddingen, derfor kan disse kotene variere på stedet. 
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Resultat fra stabilitetsberegninger viser at moloen er stabil med en ordinær fylling i udrenert og 

drenert tilstand, som vist på tegn. G011 og G012 i vedlegg 4. Sikkerhetsfaktor mot utglidning er 

over 1,4 i begge tilstander, som vist i tabell 6 og vedlegg 4.  

Ved vurderingen er det tatt med 3D-effekt. Dette mtp at et ca. 8,0 m lenge parti av moloen i 

ytreste havner på skråningen i sjøbunn, og er ustabil. Øvrige deler havner forholdsvis på slakt 

hellende sjøbunn, og er nok stabil. Sjøbunnen nordfor moloen ligger stabilt i dagen. De stabile 

delene vil dermed bidra med sidefriksjon til det ustabile partiet. Stabilitetsberegningen viser at 

moloen vil være stabil med den 3D-effekten. 

 Tabell 6 Oppsummering av resultat fra stabilitetsberegninger. 

Profil 
Beregnings-
program 

Beregnings- 
metode 

Sikkerhetsfaktor Merknad 

A GeoSuite su 1,50 
En ordinær fylling som planlagt, og 3D 
effekt.  
Jfr. tegn. G011 i vedlegg 4. 

A GeoSuite aø 1,43 og 1,47 
En ordinær fylling som planlagt, og 3D 
effekt. 
Jfr. tegn. G012 i vedlegg 4. 

5.3 Setninger 

Øverst ligger det et løst sandlag, derfor forventes det en del initiale setninger i fyllingsfasen. 

Setningene deretter vil være forholdvis små. 

Fyllingen vil øke poretrykk i leiren, stort sett i den bløte leiren. Dette fører til drenering av 

porevann fra leiren og konsolidering av leire og primær setning i fyllingen. Drenering av 

porevann fra leiren er en langsom prosess, men i og med tynt bløtt leirelag antas at setningene 

er unnagjort i løpet av et år etter oppfylling. Det forventes forholdsvis små setninger- og/eller 

differansesetninger av fyllingen. 

5.4 Plastring og filterlag 

Det er ikke utført dimensjonering av plastring i dette notatet.  

Fyllingen må plastres med et filterlag under, som en beskyttelse mot eventuell utvasking av 

sjøbølger. Ifølge byggherre har plastringen i den eksisterende moloen beskyttet godt mot 

sjøbølger, derfor kan det benyttes lik plastringsstein- og filterlaget som det foreligger i den 

eksisterende moloen. 

5.5 Arbeidsgang for utfyllingen. 

Det fylles opp sprengstein til kote +0,5 i hele området. Oppfylling utføres fra eksisterende molo 

og fortsetter utover sjøen. Plastringsstein og filterlag legges suksessivt. Deretter oppfylles 

sprengstein til kote +2,0; OK moloen, med suksessiv plastring og utlegging av filterlag på 

fyllingsfronten. Alle tilbrakte massene komprimeres etter standard NS3458. 

5.6 Utførelse kontroll og oppfølging 

- Fylling området må være klargjort. 
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- Det må kontinuerlig kontrolleres at fyllingsfronten er jevn, uten overheng, og med 

helning som forutsatt. Dette må dokumenteres med profilering. Det anbefales en 

kontroll med profilering etter at det er oppfylt til kote +0,5 i hele området, og deretter 

kontroll med profilering etter at det er oppfylt til kote +2,0; OK moloen, i hele området. 

- Det må kontrolleres at filterlaget og plastringen er lagt inn som dimensjonert. 

- Det må påses at utfyllingen er utført som planlagt. 

- Det må kontrolleres at komprimering av oppfylte masser er utført etter standard 

NS3458.  

- For alle utførte arbeidene må det utføres og dokumenteres egenkontroll og internt 

systematisk kontroll av det utførende tiltaket. Dette må bekreftes av utvidet 

kontrollerende. 

- Entreprenør må ha prosjektdokumentasjon med arbeidstegninger tilgjengelig på 

arbeidsstedet. Grunnarbeid må være dokumentert iht. gjeldende lover og standarder. 

6.0 Referanser 

1. 1350031857 rapport nr. 1 Molo Finnlandsneset, datarapport fra grunnundersøkelse, 
Finnlandsnes Eiendom AS, datert 11.02.2019, utarbeidet av Ramboll. 

2. Eurokode 0: NS-EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016. 
3. Eurokode 1: NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009. 
4. Eurokode 7: NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA:2016. 
5. NS3458 Komprimering – Krav og utførelse. 
6. Byggteknisk forskrift (TEK 17). 
7. Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging. 
8. Statens vegvesen (SVV), Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger. 
9. NIFS 14/2014: En omtrent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i 

norske leirer. 

7.0 Vedlegg 

1. Situasjonsplan tegn. G01. 

2. CPTU tolkning. 

3. Astronomisk tidevann 

4. Resultat fra stabilitetsberegning 
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21. februar 2019

Finnlandsneset
Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier

Nivå er hentet fra HARSTAD og justert med faktor 1,01.

Høyder er i cm over Normalnull 2000 som er nullnivå i det norske offisielle høydesystemet NN2000.
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-16 Middelvann (1996-2014) (MSL1996-2014)

0 Normalnull 2000 (NN2000)

31 Middel nipp høyvann (MHWN)

55 Middel høyvann (MHW)

79 Middel spring høyvann (MHWS)

118 Høyeste astronomiske tidevann (HAT)

133 Høyvann med 1 års gjentaksintervall

148 Høyvann med 5 års gjentaksintervall
154 Høyvann med 10 års gjentaksintervall
160 Høyvann med 20 års gjentaksintervall
168 Høyvann med 50 års gjentaksintervall
173 Høyvann med 100 års gjentaksintervall
178 Høyvann med 200 års gjentaksintervall

188 Høyvann med 1000 års gjentaksintervall
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Lavvann med 20 års gjentaksintervall (20YMIN)
Statistiske beregninger av hvor hyppig et ekstremt lavvann av en viss størrelse vil opptre. I gjennomsnitt når lavvannet dette nivået
en gang i løpet av gjentaksintervallet. Det betyr at et ekstremt lavvann med for eksempel 50 års gjentaksintervall i gjennomsnitt vil
opptre en gang per 50 år.  Gjentaksintervall kalles også returperiode. 

Laveste astronomiske tidevann (LAT)
Laveste mulige vannstand under midlere meteorologiske forhold, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og
temperatur. I praksis bestemmes LAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det laveste tidevannet. Tidevannet har
blant annet en periode på 18,6 år. 

Sjøkartnull (CD)
Nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen.  Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann
(LAT). Langs Sørlandskysten og i Oslofjorden er tidevannsvariasjonene små i forhold til værets virkning på vannstanden (vind,
lufttrykk og temperatur).  Sjøkartnull er derfor av sikkerhetsmessige grunner lagt 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra
svenskegrensen til Utsira og 30 cm lavere enn LAT i indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet). 

Middel spring lavvann (MLWS)
Gjennomsnittet av observerte lavvann omkring ny- eller fullmåne (springperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter som en
tilnærming. I tiden omkring ny- eller fullmåne vil tidevannsamplitudene øke siden tidevannskreftene fra sol og måne virker i samme
retning. Dette fører til lavere lavvann enn ellers. 

Middel lavvann (MLW)
Gjennomsnittet av alle observerte lavvann i en periode på 19 år. Kartverket bruker middelvann minus amplituden til den harmoniske
konstituenten M2 som en god tilnærming. 

Middel nipp lavvann (MLWN)
Gjennomsnittet av observerte lavvann i tiden omkring halvmåne (nipperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter som en
tilnærming. Ved halvmåne, når månen er i første eller tredje kvarter, vil tidevannsamplituden bli mindre siden tidevannskreftene fra
sol og måne motvirker hverandre. Dette fører til høyere lavvann enn ellers. 

Middelvann (1996-2014) (MSL)
Gjennomsnittlig høyde av sjøens overflate på et sted over en periode på 19 år. Middelvann beregnes som gjennomsnittet av
vannstandsobservasjoner foretatt med faste tidsintervall - fortrinnsvis over en periode på 19 år. Dagens middelvann er beregnet over
perioden 1996-2014. 

Normalnull 2000 (NN2000)
Nullnivå i det norske offisielle høydesystemet NN2000

Middel nipp høyvann (MHWN)
Gjennomsnittet av observerte høyvann i tiden omkring halvmåne (nipperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter som en
tilnærming. Ved halvmåne, når månen er i første eller tredje kvarter, vil tidevannsamplituden bli mindre siden tidevannskreftene fra
sol og måne motvirker hverandre. Dette fører til lavere høyvann enn ellers. 

Middel høyvann (MHW)
Gjennomsnittet av alle observerte høyvann i en periode på 19 år. Kartverket bruker middelvann pluss amplituden til den harmoniske
konstituenten M2 som en god tilnærming.

Middel spring høyvann (MHWS)
Gjennomsnittet av observerte høyvann i tiden omkring ny- eller fullmåne (springperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter
som en tilnærming. I tiden omkring ny- eller fullmåne vil tidevannsamplitudene øke siden tidevannskreftene fra sol og måne virker i
samme retning. Dette fører til høyere høyvann enn ellers. 

Høyeste astronomiske tidevann (HAT)
Høyeste mulige vannstand under midlere meteorologiske forhold, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og
temperatur. I praksis bestemmes HAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det høyeste tidevannet. Tidevannet har
blant annet en periode på 18,6 år. 
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Saksframlegg 

Behandling av søknad om tiltak - Deling gnr/bnr 11/8 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 10/19 26.04.2019 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 
Jordloven: 
Søknaden om fradeling av fjøs på tomt avslås. Vedtaket er hjemlet i Jordloven §§ 1 og 12. 
 

Kort sammendrag 
Oddrun Stien Andersen, Ellen Stien og Gunhild Stien søker om fradeling av ca 1,5 daa fra 
eiendommen gnr/bnr 11/8 i Dyrøy kommune.  
Oddrun S. Andersen skriver i 
dispensasjonssøknaden at hun eier fjøsen, 
som ikke har egen tomt, alene og at den står 
på eiendommen 11/8 hvor hun er en av tre 
eiere. Hun skriver at hun ønsker å rydde opp i 
dette siden det ikke ble gjort i forbindelse 
med arveoppgjør tidligere. Videre at hun 
ønsker å ta vare på fjøsen, men så lenge den 
er en del av et sameie er det problematisk. De 
øvrige to eierne har avgitt samtykke til 
delingssøknaden. 
Eiendommen gnr/bnr 11/8 er på 459 daa. Av 
dette er 6 daa fulldyrka jord og 19 daa 
produktiv skog. Videre har eiendommen en 
teig med uregistrert jordsameie. Denne er på 
289 daa, hvorav 149 daa er produktiv skog 
og 140 daa er annet markslag. Det omsøkte 
arealet ligger på nedsiden av Fylkesvei 211. 
Arealet er i hovedsak registrert som annet 
areal. Eiendommen ligger i område regulert 
til LNF i kommuneplanens arealdel.  
 

Figur 1

Bilde 1viser den omsøkte tomta til fjøsen som en rød figur.
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Saksutredning 

Avkjørsel:  
Den omsøkte tomten vil benytte seg av eksisterende avkjøring fra Brøstadveien (se fig 1). Siden 
det oppstår en ny eiendom får denne avkjøringen endret bruk. Statens veivesen har hatt saken på 
høring og uttaler at de ikke har merknader til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
tiltaket.  

Reindrift:  
Området som omsøkes ligger i Hjerttind reinbeitedistrikt. Omsøkte tiltak vil ikke påvirke 
reindriften i området. Det er ikke avgitt høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen 

Miljø:  
Eiendommen slik den foreligger i dag er tilknyttet kommunal vannforsyning og avløpsanlegg.  

Kulturminner: 
I følge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det ikke registrert noen 
kulturminner på omsøkte areal. Nærmste værna kulturminne ligger Ca 1,2 km sør vest for tiltaket 
og er ei Hustuft fra førreformatorisk tid. Ut over dette kulturminnet er det ikke registrert andre 
kulturminner i umiddelbar nærhet. Sametinget og kulturetaten Troms Fylkeskommune har uttalt 
at de ikke har merknader til saken. 

Kulturlandskap: 
Arealet ligger i et område med randbebyggelse langs veien. Omsøkte tiltak vil ikke føre til 
endring på kulturlandskapet. 

Landbruk: 
Området er regulert til LNF i kommuneplanens arealdel og eiendommen kan benyttes til 
landbruk. Søknaden skal derfor behandles etter jordloven. 
Eiendommen er i dag eid i et sameie med tre parter. Med en teig nede ved sjøen hvor fjøsen står 
og en utmarksteig oppe på Evertmoen. Utmarksteigen er på 428 daa hvorav 75 daa er dyrkbar (se 
bilde 2). I tillegg har eiendommen part i en teig med uregistrert jordsameie med eiendommene 
11/17 og 11/47 (grønn figur bilde 2). Denne er på 289 daa. Av argumentasjonsrekka i søknaden 
kan det se ut som at den ene av de tre eierne som bor i bygda ønsker å vedlikeholde den gamle 
driftsbygningen, mens de to andre ikke ønsker denne kostnaden. Men de ønsker alle å eie 
landbrukseiendommen. 
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Bilde 2 

 
Et viktig nasjonalt mål er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for 
nåværende og fremtidige eiere. Det kan være flere måter å få det til på. Denne søknaden om å 
gjøre en landbrukseiendom med ikke uvesentlige resurser fri for bygninger er å gå i motsatt 
retning av formålet med jordloven. Fylkesmannen har avgitt et kort svar på høringen og skriver: 
«Slik vi ser det er dette egentlig problematisk i forhold til jordloven § 12. I forhold til 
dispensasjon fra plansituasjonen, plan og bygningsloven § 19-2, vil tiltaket ikke sette de områder 
som Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal ivareta i spill.» 

Naturmangfoldloven: 
Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører 
naturmangfoldet. I denne saken er tomtearealet alt bebygd og det er laget hage og gårdsplass 
rundt bygningene. I følge naturbase berøres ikke registrerte arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder av søknaden. Med dette som 
bakgrunn vil omsøkte tiltak ikke forringe naturmangfoldet. 

Vurdering av PBL § 28-1: 
I NVE-atlas ligger tiltaket ikke i aktsomhetsområde i 
forhold til jord og snøskred (Kartgrunnlag fra NVE).  
Arealet som søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-
Løsmasse) av Hav- og fjordavsetning, 
sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet (se 
fig 2). Kommunen mener det er tilstrekkelig sikkerhet 
mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold for omsøkte tiltak.  

Bilde 3
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Dispensasjoner: 
Tiltaket ligger i 100 metersbeltet langs sjø. Det ligger med dyrket mark og boliger rundt seg. 
Kommunen anser det slik at hensynene bak bestemmelsene i Plan og bygningsloven §1-8 ikke 
blir vesentlig tilsidesatt og at det derfor kan dispenseres fra denne. 
I kommuneplanens arealdel er området regulert til LNF. For omsøkte tiltak må det derfor 
dispenseres fra formål i Arealplanen for fradelingen av driftsbygningen. Hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra blir tilsidesatt ved omsøkte deling og fordelene ved en 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 

Administrasjonens vurdering 
I jordloven § 12 tredje ledd heter det: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal 
det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. 
I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i 
jordlova.» 
Denne saken legger til rette for å opprettholde et sameie på landbrukseiendommen ved å fradele 
en resurs (fjøsen) fra eiendommen. Å gjøre en landbrukseiendom med ikke uvesentlige resurser 
fri for bygninger og med det opprettholde et sameie er å gå i motsatt retning av formålet med 
jordloven.  
 
Siden det er innstilt til avslag av søknaden etter jordloven er det ikke gjort innstilling etter plan 
og Bygningsloven. 
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Rådmannens innstilling: 
Jamfør jordloven § 12 innvilges søknaden om å dele driftsenheten gnr/bnr 45/2 og gnr/bnr 44/4 
på følgende vilkår: 

 Eiendommen gnr/bnr 45/2 selges som tilleggsjord til gnr/bnr 45/7. 
 Gnr/bnr 45/2 sammenslås med gnr/bnr 45/7 slik at de blir en matrikkelenhet. 

 
Om delingen ikke er gjennomført inne tre å faller samtykket til delingen bort. 
 

Kort sammendrag 
Unni Annie Myrnes og Bjørnar Myrnes søker om deling av driftsenheten gnr/bnr 45/2 og 44/4. 
De ønsker selv å beholde gnr/bnr 44/4 og selge gnr/bnr 45/2 som tilleggsjord til Odd Magne 
Olsen og Renate Therese Bohold. 

Saksutredning 

G.nr/bnr 45/2 og 44/4 er knyttet sammen som en driftsenhet og sees dermed på som en eiendom 
etter jordloven.  

Gnr/bnr 44/4 ligger på Myrneset og består av totalt 32 daa hvorav 12 daa er fulldyrket. Det er 
ikke bolighus på eiendommen i dag. Gnr/bnr 45/2 har adresse Espenesveien 581. Den er på 490 
daa hvorav 8,6 daa er fulldyrket og 15 daa er innmarksbeite. Eiendommen har bolighus og fjøs. 

Unni Annie Myrnes og Bjørnar Myrnes søkte i 2014 om deling av den samme driftsenheten i sak 
2013/570. Det var da Olaug Myrnes som stod som tinglyst eier av driftsenheten. De fikk da 
avslag på søknaden. I dag er det Unni Annie og Bjørnar Myrnes som er tinglyste eiere. De har 
videre i denne søknaden lagt ved kjøpekontrakt på gnr/bnr 45/2 med Odd Magne Olsen og 
Renate Therese Bohold som eier og driver naboeiendommen gnr/bnr 45/7. Det står som et vilkår 
i kjøpekontrakten at den ikke gjelder gnr/bnr 44/4 og at det dermed er en forutsetting for salget at 
driftsenheten blir delt. 

Forrige gang de søkte om deling av driftsenheten hadde de ønske om at g.nr/b.nr 44/4 skulle bli i 
familien ved salg av g.nr/b.nr 45/2. Og søker skrev da at eiendommen 44/4 var mye brukt av 
dem i forbindelse med deres fritid og at det ville være viktig for dem å kunne ha muligheten for 
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oppføring av 1 stk fritidsbolig når eiendommen 45/2 selges. Det er ikke opplyst noe om dette i 
dagens søknad.  

Administrasjonens vurdering 

Denne eiendommen kan nyttes til jordbruk eller skogbruk og det kreves derfor delingssamtykke 
etter jordloven. Formålet med delingsforbudet er å sikre og samle ressursene på bruket for 
nåværende og framtidige eiere (jf jordlova §12). Delingsforbudet gjelder uten hensyn til om 
eiendommen består av flere gårds og bruksnummer.  

Vilkårene for å samtykke til deling er enten at 
samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller at 
delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den 
avkastningen eiendommen kan gi. Forbudet er ikke til 
hinder for å tillate fradelinger som er forsvarlige ut fra 
for eksempel hensynet til arbeid, bosetting, eller 
driftsmessige gode løsninger. 

Den omsøkte delingen har ikke stor verdi for 
allmenheten eller en større gruppe personer. Delingen 
vil denne gangen styrke driftsgrunnlaget for 
eiendommen gnr/bnr 45/7 og slik styrke bosettingen i 
kommunen. Selv om det hadde vært bedre at hele 
driftsenheten hadde blitt solgt som tilleggsjord vil 
delingen gi brukerasjonalisering. Dette spesielt med 
tanke på at 45/2 og 45/7 har felles grense.  

Når det gjelder drifts og miljømessige ulemper for 
landbruket er det ugunstig å lage små 
landbrukseiendommer uten boliger, spesielt dersom 
det oppstår sameier. Bygging av hytte på gnr/bnr 44/4 
vil ikke være i tråd med formålet i kommuneplanens 
arealdel. Imidlertid vil gnr/bnr 44/4 ved en eventuell 
deling av driftsenheten bli en selvstendig 
landbrukseiendom. Siden den ikke har bolighus vil det 
være i tråd med plan å bygge nytt våningshus på eiendommen. 

Bilde 1. Viser hvordan 45/2 og 45/7 grenser til 
hverandre. Videre gnr/bnr 44/4 i nord.
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Behandling av søknad om fradeling av våningshus - gnr/bnr 13/1 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 12/19 26.04.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Jordloven: 
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges fradeling av henholdsvis 1200 m2 fra 
eiendommen gnr/bnr 13/1 i Dyrøy kommune på følgende vilkår: 

 Landbrukseiendommen beholder gårdens gårds og bruksnummer og med det gårdens 
rettigheter. 

 Gnr/bnr 13/17 sammenføyes med landbrukseiendommen gnr/bnr 13/1. 
 
Dersom søker ikke har bedt om matrikulering av det fradelt arealet innen tre år faller tillatelsen 
bort. 
 
Plan og bygningsloven: 
Etter Plan og bygningsloven godkjennes fradelingen av 1200 m2 fra gnr/bnr 13/1 i Dyrøy 
kommune til boligformål. Det stilles følgende vilkår for gjennomføring av delingen: 

 Jf. PBL § 21-4 skal gnr/bnr 13/1 i forbindelse med matrikkuleringen sammenføyes med 
naboeiendommen gnr/bnr 13/17  

 Jf. PBL § 27-1 skal eiendommen være sikret forsvarlig adgang til hygienisk betryggende 
og tilstrekkelig drikkevann. Rettighet til å føre vann-ledning over annens grunn, 
alternativt tilknytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument 

 Jf. PBL § 27.2 skal bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med 
forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn skal være sikret 
ved tinglyst dokument 

 
Med hjemmel i PBL § 19-2 innvilges dispensasjon fra formål LNF i planen til tiltaket 
(fradelingen). 
 

Kort sammendrag 

Erling Magne Hind søker om dispensasjon fra formål LNF i 
kommuneplanens arealdel for å få Våningshuset fra gnr/bnr 13/1 på 
egen tomt. Det er tidligere fradelt areal til et bolighus på denne 
eiendommen, gitt gnr/bnr 13/17. Det er tenkt at dette huset skal 
sammenslås med gnr/bnr 13/1 slik at landbrukseiendommen fortsatt har 
bolighus. 

Bilde 1192



Den omsøkte tomta ligger ca 170 meter fra sjøen. Det er derfor ikke behov for dispensasjon fra 
bestemmelsene om tiltak i 100 metersbeltet langs sjø. 

Tiltaket det søkes dispensasjon fra formål LNF for er på ca 1,2 daa. I gårdskart er hovedsaken av dette 
arealet registrert som annet markslag/bebygd areal.  

Eiendommen gnr/bnr 13/1, består av flere teiger og er på 364 daa. Arealet på eiendommen fordeler seg på 
33 daa fulldyrka jord, og 222 daa produktiv skog samt øvrig areal. Det omsøkte arealet ligger på Sæter og 
grenser til Brøstadveien (FV 211). (se bilde t.h) 

Saksutredning 

Avkjørsel:  
Tiltaket vil benytte seg av eksisterende avkjøring fra Brøstadveien (FV 211). Av figur 1 ser vi at 
avkjøringa til den øvrige delen av gnr/bnr 13/1 er nord for eiendommen. Dette vises også i gammel ØK 
(økonomisk kartverk fra 1976). Fradelinga vil derfor ikke føre til endra bruk av avkjøringene til 
eiendommen. Statens Vegvesen har svart på høringen at de ikke har merknader til saken. 

Reindrift:  
Området som omsøkes ligger i Hjerttind reinbeitedistrikt. Omsøkte tiltak vil ikke påvirke reindriften i 
området. Fylkesmannen har ikke avgitt høringssvar. 

Miljø:  
Det er tilgang til kommunalt vann i området men avløp er privat. 

Kulturminner: 
Ca 300 meter nord for tiltaket ligger det ei Hustuft fra førreformatorisk tid. Ut over dette kulturminnet er 
det ikke registrert andre kulturminner i umiddelbar nærhet. 
Oppslagene er gjort i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) og på gårdskart. 
Kulturminneforvaltningen hos Fylkeskommunen har ingen merknader til saken og Sametinget har heller 
ingen kulturminnefaglige merknader til saken. 

Kulturlandskap: 
Arealet ligger i et område med randbebyggelse langs veien. Omsøkte tiltak vil ikke føre til endring på 
kulturlandskapet. 

Landbruk: 
Denne fradelingen gjøres for å bytte våningshus på eiendommen. Ressursgrunnlaget for eiendommen vil 
derfor ikke bli svekket. Likeså endrer den heller ikke på de ulempene det er for landbruket at det står 
bolighus på tomt inn mot dyrka arealer i områder regulert til LNF. Sett fra Landbrukets side kan derfor 
tiltaket gjennomføres, så lenge delingen gjøres på vilkår om at eiendommens opprinnelig våningshus 
sammenføyes med landbrukseiendommen. 

Naturmangfoldloven: 
Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører naturmangfoldet. I 
denne saken er tomtearealet alt bebygd og det er laget hage og gårdsplass rundt bygningene. I følge 
naturbase berøres ikke registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller 
verneområder av søknaden. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak ikke forringe naturmangfoldet. 

Vurdering av PBL § 28-1: 
I Tromsatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke 
registrert fare i forhold til jord og snøskred (Kartgrunnlag fra NVE).  
Arealet som søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av 
Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning) og Hav- og 

Figur 1193

http://www.kulturminnesok.no/


fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet (se fig 2). Kommunen mener det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold for omsøkte 
tiltak.  

Administrasjonens vurdering 
Denne fradelingen gjøres for å bytte våningshus på eiendommen. Så lenge delingen gjøres på vilkår om at 
eiendommens opprinnelig våningshus sammenføyes med landbrukseiendommen blir ressursgrunnlaget til 
eiendommen ikke svekket. Administrasjonen mener at omsøkte tiltak lar seg gjennomføre. 
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