
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Plan og Naturutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 26.05.2020 
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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PS 9/20 Godkjenning av protokoll   

PS 10/20 Referatsaker   

RS 10/20 Svar på søknad om ferdigattest  2018/1093 

RS 11/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak  2020/212 

RS 12/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett - garasje på gnr/bnr 9/29 

 2020/225 

RS 13/20 Svar på krav om sammenslåing av matrikkelenheter 
18/25 og 18/21 

 2020/196 

RS 14/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte 
på gnr/bnr 46/127 

 2019/780 

RS 15/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg til bolig 
på gnr/bnr 13/20 

 2020/126 

RS 16/20 Svar på søknad om rammetillatelse - gnr/bnr 11/41  2019/712 

RS 17/20 Svar på søknad om midlertidig bruksendring for 
bygning på gnr/bnr 46/6 

 2020/202 

RS 18/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - veranda til 
våningshus på gnr/bnr 12/5 

 2020/230 

RS 19/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett - tilbygg til bolig på gnr/bnr 11/46 

 2020/272 

RS 20/20 Ad. reguleringsplanen på Finnlandsnes.  2017/1049 

RS 21/20 Svar på søknad om utslipp av sanitært utslippsvann  2020/218 

RS 22/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett - tilbygg på bolig gnr/bnr 9/36 

 2020/258 

PS 11/20 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg 
til garasje på gnr/bnr 11/150 

 2020/168 

PS 12/20 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak for 
tilrettelegging uteplass på gnr/bnr 21/2 

 2020/104 

PS 13/20 Behandling av klage på vedtak - etablering av 
permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 

 2019/707 

PS 14/20 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak - bygging 
av naust på gnr/bnr 8/15 ved Skøvatn 

 2020/103 

 
 
Tone Sørensen 
utvalgsleder
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PS 9/20 Godkjenning av protokoll

PS 10/20 Referatsaker



 

Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

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

 

  
  Proinvenia - Espen Daae Abrahamsen 

 
   
 
 

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

 
2018/1093 
Kjell Rune Marthinsen 
 
8/1 
 
20.03.2020 

 

 
 

Svar på søknad om ferdigattest 

 
Vi viser til søknad om ferdigattest for påbygg basestasjon på gnr/bnr 8/1 mottatt 20.03.2020. 
 
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 
enhetsleder teknisk 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 

Tom Vidar Hagensen 
Ekornveien 23 
9321  Moen 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/212-2 Kjell Rune Marthinsen 03.04.2020 

 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

Delegasjonssak:  
 
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om tillatelse til tiltak med tegninger, kart og beskrivelser 
mottatt 25.03.2020, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2.  
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

o Det må foreligge tillatelse fra hjemmelshavere av gnr/bnr 43/35 for bygging av naustet. 
 
Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at 
forskrifter til loven følges. 
 
Dispensasjon 
Søknaden er ihht formål og bestemmelser i reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt, og det er 
dermed ikke nødvendig med dispensasjonsbehandling. 
 

Beliggenhet og høydeplassering 

Tiltaket godkjennes som omsøkt, jf pbl § 29-4 tredje ledd.  Høydeplasseringen godkjennes til 
sokkelhøyde kote 5,5, 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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Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B 3 Behandling av sak, størrelse 0-50 m²     1 Kr. 520,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 520,- 

  
Faktura ettersendes. 
 
 
Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold 
Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å 
bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl § 21-6. 
 
Bortfall av tillatelse 
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket 
begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang 
innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene 
kan ikke forlenges, jf pbl § 21-9 første ledd. 
 
Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering)  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og 
bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl § 21-10.  
 
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle 
endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og 
bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften §§ 8-
1 og 8-2. 
 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. 
 
Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i 
plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger. 
 
Vi gjør spesielt oppmerksom på 

 Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av 
fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før 
klage er avgjort skjer på egen risiko. 

 Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. 
 

Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Svein Eirik Eriksen Skjellveien 16 8520 Ankenes 
Torbjørn Harald Josefsen C/O Terje Idar Karlsen, Ringnesveien 40 9311 Brøstadbotn 
Kine Svendsen    
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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 

Magne Gamst 
Bjørkebakkveien 243 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/225-6 Kjell Rune Marthinsen 11.05.2020 

 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje på gnr/bnr 
9/29 

Delegasjonssak:  
 
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om bygging av garasje med tegninger, kart og beskrivelser 
mottatt 05.05.2020, jf plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2. 
 
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. 
 
Søknaden 
Omsøkte tiltak gjelder garasje med grunnflate (BYA) på 55,8 m². 
 
Saksgang/historikk 
Tiltakshaver har innhentet dispensasjon fra Statens Vegvesen for plassering av garasjen inntil 30 
meter fra midtlinje fylkesvei 84. Søknad om tillatelse til tiltak levert til kommunen 05.05.2020. 
 
Naboforhold og andres kommentarer 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. Eier 
av naboeiendommen gnr/bnr 9/66 har samtykket i at garasjen plasseres med avstand 3 meter fra 
nabogrensen. Ingen merknader er registrert i saken. 
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Uttalelse fra andre myndigheter 
Statens Vegvesen har gitt dispensasjon for plassering av garasjen inntil 30 meter fra midtlinje FV 
84.  
 
Plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel hvor formål i planen er LSB6, spredt 
boligbygging.  
 
Til bestemmelsene i planen heter det at det kan tillates bygging av garasjer på inntil 70 m² BYA, 
og at maksimal gesimshøyde kan være 3,5 meter. Omsøkte garasje er innenfor disse 
bestemmelsene. 
 
Veg og atkomst  
Ingen endring som følge av tiltaket. 
 
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 nabosamtykke for plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrensen. Tiltaket 
godkjennes som omsøkt, jf pbl § 29-4 tredje ledd. 
 
Høydeplasseringen godkjennes til sokkelhøyde kote 110, jf pbl § 29-4 første ledd. 
 
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For 
plassering gjelder toleransegrenser for områdetype 2 jf standarden ”Plassering og 
beliggenhetskontroll”. 
 
Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest, jf pbl § 21-10. 
 
Sikkerhet mot fare 
Ingen fare registrert for området.  
 
Vann- og avløp 
Det skal ikke legges vann eller avløp til bygningen. 
 
Dispensasjon 
Tiltaket er ihht formål og bestemmelser for området, og dispensasjonsbehandling er dermed ikke 
nødvendig. 
 
Oppsummering og konklusjon 
Det gis tillatelse til tiltak for oppføring av garasje som omsøkt. 
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Gebyr 
Gebyr i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B 3 Behandling av byggesak 50-100 m². Beregnet 
etter areal på 56 m² 

    1 Kr. 1.103,- 

   
Totalt gebyr å betale  Kr. 1.103,- 

  
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 
 enhetsleder teknisk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kine Svendsen    
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Hei

 

Sammenslåing av matrikkelenhetene gnr/bnr 18/25 og 18/21 er nå gjennomført i Matrikkelen.

 

Se vedlagte matrikkelbrev.

 

Med hilsen

Dyrøy kommune

 

Kjell‐Rune Marthinsen

enhetsleder teknisk
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Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev

Kommune: 5420 - DYRØY
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

18
25

Utskriftsdato/klokkeslett: 23.03.2020  kl. 09:48

Produsert av: Kjell-Rune Marthinsen - 5420

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 1323.03.2020 09.48
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Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn: ALSTAD
Etableringsdato: 30.06.1950
Skyld: 0,38
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 18 / 25 503 871,6

Eierforhold

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

BOLLE NINA 1 / 2010972Hjemmelshaver FAKSFJORDVEIEN 106
9311 BRØSTADBOTN

BRATSBERG ERLING 1 / 2150969Hjemmelshaver FAKSFJORDVEIEN 106
9311 BRØSTADBOTN

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

23.03.2020 23.03.2020 MarthinkjellTinglyst 23.03.2020

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 5420 - 18/21 -12 998,6
Mottaker 5420 - 18/25 12 998,6

Sammenslåing

01.01.2020 01.01.2020 smatmyndTinglyst 01.01.2020

Omnummerert til: 5420 - 18/25
Omnummerert fra: 1926 - 18/25

Omnummerering

28.09.1992

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 18/40 -21 000
Mottaker 1926 - 18/25 21 000

Sammenslåing

Side 2 av 1323.03.2020 09.48 Matrikkelbrev for 5420 - 18 / 25
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Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

30.06.1950

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 1926 - 18/17 0
Mottaker 1926 - 18/25 0

Skylddeling

Adresser

KASTNES1061021 Grunnkrets:Vegadresse 0105

Adressetype Adressenavn
Adressetilleggsnavn

Adressekode Adressenr Kretser

Faksfjordveien
Dyrøy1Valgkrets:
DyrøyKirkesogn: 11030402
BRØSTADBOTN9311Postnr.område:

Tettsted:

KASTNES1081021 Grunnkrets:Vegadresse 0105

Adressetype Adressenavn
Adressetilleggsnavn

Adressekode Adressenr Kretser

Faksfjordveien
Dyrøy1Valgkrets:
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

106

11 536 344

Tatt i bruk

Kjøle- og fryselager
19.12.1986

Jordbruk, skogbruk og fiske

01.12.1986

01.12.1987
Tilkn. privat
vannverk

106

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

Bruksenheter

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 0 0.0 106.0 106.0

Side 3 av 1323.03.2020 09.48 Matrikkelbrev for 5420 - 18 / 25
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Kontaktpersoner
Rolle Føds.dato/org.nr Navn AdresseBruksenhet
Tiltakshaver BOLK MARTIN

Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet
Unummerert bruksenhet1021 Faksfjordveien 108 18/250 000

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: Tilbygg
Bygningstype:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilder:

0
1

0
0

60

11 536 344

Tatt i bruk

Kjøle- og fryselager
15.07.1992

Jordbruk, skogbruk og fiske

07.07.1992

01.01.1993

1
Privat ikke innlagt

Elektrisitet Elektrisk

60

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

Unummerert bruksenhet1021 Faksfjordveien 108 18/250 000

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 0 0.0 60.0 60.0

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:

1
1

0
0

0

191 562 976

Tatt i bruk

Våningshus
0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

H0101 Bolig1021 Faksfjordveien 106 18/250 000

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

Side 4 av 1323.03.2020 09.48 Matrikkelbrev for 5420 - 18 / 25
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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

191 562 984

Tatt i bruk

Enebolig
0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

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

H0101 Bolig1021 Faksfjordveien 108 18/250 000

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

191 562 992

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 18/250 000

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: Tilbygg
Bygningstype:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilder:

0
1

0
0

216

191 562 992

Tatt i bruk

Hus for dyr/landbr.lager/silo
01.06.1999

Jordbruk, skogbruk og fiske

28.04.1999

01.11.2004

1

216

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

Bruksenheter

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 0 0.0 216.0 216.0
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Kontaktpersoner
Rolle Føds.dato/org.nr Navn AdresseBruksenhet
Tiltakshaver BOLLE MARTIN

Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet
Unummerert bruksenhet 18/250 000

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

191 563 018

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 18/250 000

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
1

Privat kloakk

1 042
0

1 007

300 701 185

Midlertidig brukstillatelse

Hus for dyr/landbr.lager/silo
05.07.2018

18.02.2019Jordbruk, skogbruk og fiske

05.07.2018
Tilkn. privat
vannverk

Elektrisitet
Elektrisk

1 007

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

Kontaktpersoner
Rolle Føds.dato/org.nr Navn AdresseBruksenhet
Tiltakshaver 150969 BRATSBERG ERLING FAKSFJORDVEIEN 106

9311 BRØSTADBOTN

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

H0101 Annet enn bolig 18/25Ikke kjøkken 0 021007

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 0 0.0 1007.0 1007.0
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Oversiktskart for 18 / 25 Målestokk 1:20 000
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Teig 1 (Hovedteig)
18 / 25

Målestokk 1:5 000
EUREF89 UTM Sone 33

N
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Areal og koordinater
Areal: 207 606,8 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7654792 Øst: 599682

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7654620,43 599681,72 Ikke spesifisert
41,67

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

2 7654662,08 599683,08 Ikke spesifisert
28,00

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

3 7654690,01 599681,07 Ikke spesifisert
6,41

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

4 7654696,26 599679,63 Ikke spesifisert
39,32

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

5 7654701,10 599718,65 Ikke spesifisert
40,35

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

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

6 7654741,26 599714,70 Ikke spesifisert
3,76

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

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

7 7654744,98 599714,18 Ikke spesifisert
41,40

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

8 7654737,56 599673,65 Ikke spesifisert
4,40

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

9 7654741,93 599673,12 Ikke spesifisert
18,28

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

10 7654759,72 599668,91 Ikke spesifisert
42,80

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

11 7654800,81 599656,92 Ikke spesifisert
11,76

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

12 7654811,98 599653,24 Ikke spesifisert
30,96

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

13 7654841,38 599643,54 Ikke spesifisert
30,23

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 7654869,13 599631,54 Ikke spesifisert
25,83

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

15 7654891,83 599619,22 Ikke spesifisert
21,24

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

16 7654910,41 599608,92 Ikke spesifisert
13,24

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

17 7654921,98 599602,49 Ikke spesifisert
4,43

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk
avstandsmåler

13

18 7654925,67 599600,03 Ikke spesifisert
563,66

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

19 7655159,12 599996,08 Ikke spesifisert
7,21

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

20 7655152,13 599997,84 Ikke spesifisert
60,97

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

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

21 7655092,23 600009,21 Ikke spesifisert
82,15

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

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

22 7655011,92 600026,50 Ikke spesifisert
99,54

Ukjent
Ikke hjelpelinje

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

23 7655031,15 600124,16 Ikke spesifisert
28,25

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

24 7655002,93 600125,48 Ikke spesifisert
310,38

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

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

25 7654693,04 600142,86 Ikke spesifisert
210,10

Kors
Ikke hjelpelinje

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

26 7654618,48 599946,44 Ikke spesifisert
165,95

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

27 7654621,55 599780,52 Ikke spesifisert
68,76

Kors
Ikke hjelpelinje

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

28 7654622,26 599711,76 Jord
30,10

Stein med kors og vitner
Ikke hjelpelinje

55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200
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Teig 2
18 / 25

Målestokk 1:10 000
EUREF89 UTM Sone 33

N

Side 11 av 1323.03.2020 09.48 Matrikkelbrev for 5420 - 18 / 25

22



Areal og koordinater
Areal: 296 264,8 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7656550 Øst: 601674

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 7656163,85 601726,36 Ikke spesifisert
13,64

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

2 7656174,74 601718,15 Ikke spesifisert
135,88

Kors
Ikke hjelpelinje

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

3 7656285,56 601639,53 Ikke spesifisert
84,45

Kors
Ikke hjelpelinje

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

4 7656355,23 601591,80 Ikke spesifisert
202,99

Annen detalj
Ikke hjelpelinje

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

5 7656521,22 601474,96 Ikke spesifisert
236,40

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

6 7656714,53 601338,88 Ikke spesifisert
15,88

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 1000

7 7656727,51 601329,74 Ikke spesifisert
72,57

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

8 7656776,85 601382,96 Ikke spesifisert
50,16

Ukjent
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

9 7656803,68 601425,34 Ikke spesifisert
94,38

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

10 7656854,16 601505,09 Ikke spesifisert
5,45

Ukjent
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

11 7656858,80 601507,95 Ikke spesifisert
271,80

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

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

12 7657088,38 601653,45 Ikke spesifisert
18,82

Ukjent
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

13 7657099,56 601668,59 Ikke spesifisert
479,36

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000

Grensepunkt / Grenselinje
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Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

14 7656734,23 601978,95 Ikke spesifisert
29,66

Ukjent
Ikke hjelpelinje

66 Sammenknytningspunkt / randpunkt 1000

15 7656712,10 601998,70 Ikke spesifisert
629,60

Geometrisk hjelpepunkt
Ikke hjelpelinje

81 Frihåndstegning: Digitalisert fra krokering på
kart

1000
200
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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 

Geir Ove Lillegård 
Storleirveien 22 
9310  Sørreisa 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/780-5 Kjell Rune Marthinsen 10.03.2020 

 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte på gnr/bnr 46/127 

 
Dyrøy kommune gir tillatelse til tiltak for tilbygg på 10 m² til eksisterende hytte med tegninger, kart og 
beskrivelser mottatt 04.12.2019 og 24.02.2020, jf plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-4.  
 
Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 
regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. 
 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. 
Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. 
 

Ansvar og kontroll 

Tiltaket behandles etter pbl §§ 20-1 og 20-4. Dette medfører at tiltakshaver selv kan forestå 
søknadsprosessen og erklære ansvarsrett i saken. 
 

FORETAK L/S/P* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 
Geir Lillegård     L SØK/PRO/UTF/1/hele søknaden 

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

Søknaden 

Tilbygg til eksiterende hytte. 
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Saksgang/historikk 

Søknaden mottatt 04.12.2019 og ble supplert med nødvendige tilleggsopplysninger 24.02.2020.  

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 

Tiltaket er ihht gjeldende reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt, og saken er derfor ikke nødvendig å 
sende på høringsrunde til sektormyndighetene. 
 

Plangrunnlag 

Eiendommen ligger i regulert hyttefelt Karonskogen. 
 

Veg og atkomst  

Ingen endring.  
 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

På eiendommen.  Manøver- og parkeringsareal for bil skal være ihht. bestemmelsene i 
reguleringsplanen. 
 

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”. 
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Sikkerhet mot fare 

I planbestemmelsene for hyttefeltet er det en rekkefølgebestemmelse som sier at nye tiltak på tomtene 
ikke kan tillates før det er gjort en geoteknisk vurdering av området. Grunnen til dette er at 
grunnforholdene i feltet varierer, og noen tomter ligger på mer usikker grunn enn andre. 
I dette tilfellet er tomta bebygd fra før, og grunnforholdene er avklart og dokumentert gjennom tidligere 
avdekking og arbeider for fundamentering.  
Det er tiltakshavers plikt å påse at grunnforholdene er sikre. Tiltakshaver har selv bygd hytta på slutten 
av 1990-tallet, og gjennom dette arbeidet har god kunnskap om hvordan grunnforholdene på den 
aktuelle eiendommen er.  Dette er dokumentert gjennom beskrivelse av kjente forhold. 
Tilbygget planlegges fundamentert på samme måte som hytta har fra før. Kommunen mener at den 
dokumentasjonen som er framlagt ift grunnforholdene på den aktuelle eiendommen er tilfredsstillende 
ift vurdering av byggegrunnen.  
 

Vann- og avløp 

Tiltaket gir ingen endring ift. vann og avløp. 
 

Dispensasjon 

Tiltaket samlede størrelse er innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen for Karonskaogen, og det er 
ikke nødvendig med dispensasjonsbehandling. 
 

Oppsummering og konklusjon 

Det gis tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til hytte ihht. søknad. 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av saker PBL, inntil 50 m²     1 Kr.    520,- 
B5 Erklæring om ansvarsrett, personlig godkjenning     1 Kr.    727,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 1.247,- 

  
Faktura ettersendes. 
 

Purregebyr 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 
10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar 
med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kine Svendsen    
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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 

Øyvind Østrem Skoglund 
Brøstadveien 482 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/126-4 Kjell Rune Marthinsen 24.03.2020 

 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg til bolig på gnr/bnr 13/20 

Delegasjonssak:  
 
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om tilbygg til bolig med tegninger, kart og beskrivelser 
mottatt 17.02.2020 og supplert 20.02.2020, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2.  
 
Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at 
forskrifter til loven følges. 
 
 
Dispensasjon 
Tiltaket er på eiendommen gnr/bnr 13/20, som i kommuneplanens arealdel er benevnt B57 under 
Bygg og Anlegg, Boligformål pkt. 3.1. Her er det beskrevet hvilke begrensninger som gjelder for 
bygging på de enkelte eiendommene. 
 
Tiltaket er innenfor disse bestemmelsene, og det gjør at det ikke er nødvendig med 
dispensasjonsbehandling.  
 

Naboforhold og andres kommentarer 

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. 
Ingen merknader er registrert i saken. Hjemmelshaver på naboeiendom gnr/bnr 13/23 har i 
erklæring godkjent plassering av tiltaket nærmere nabogrensa enn 4 meter. 
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Gebyr 
Gebyr for behandling ihht kommunens gebyrregulativ for 2020. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B 3 Behandling av byggesak 0-50 m²     1 Kr. 520,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 520,- 

  
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. 
 
Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold 
Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å 
bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl § 21-6. 
 
Bortfall av tillatelse 
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket 
begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang 
innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene 
kan ikke forlenges, jf pbl § 21-9 første ledd. 
 
Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering)  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og 
bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl § 21-10.  
 
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle 
endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og 
bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften §§ 8-
1 og 8-2. 
 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. 
 
Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i 
plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger. 
 
Vi gjør spesielt oppmerksom på 

 Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av 
fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før 
klage er avgjort skjer på egen risiko. 

 Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. 
 

 

30



 
 Side 3 av 3

Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kine Svendsen    
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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 

TRE ALLSERVICE AS 
Friggs veg 1 
9019  TROMSØ 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/712-17 Kjell Rune Marthinsen 23.03.2020 

 

Svar på søknad om rammetillatelse - gnr/bnr 11/41 

 
Delegasjonssak:  
 
 
Kommunen gir rammetillatelse til søknad om tillatelse til tiltak med tegninger, kart og 
beskrivelser mottatt 31.12.2019, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1. 
 
Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet 
«Ansvar og kontroll».  
 
Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8, 
jf pbl § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel)  jf § 19-2. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

1. Før igangsettingstillatelse gis må det være innvilget dispensasjon fra Statens Vegvesen 
for tiltak nærmere veimidten enn 15 meter. 

2. Hovedledning for vann og utslippstillatelse for avløp må være omsøkt og godkjent. 
 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. 
 
Igangsettingstillatelse gis etter at fullstendig søknad etter pbl § 21-2 femte ledd er innsendt og 
undergitt nødvendig kontroll. 
 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på 
byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan 
gjennomføres. 
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Ansvar og kontroll 
Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 
 
Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde 
Ibenholdt Consult AS     L Ansvarlig søker/2/hele tiltaket 
Contur Holding AS     L PRO/2/arkitektur og situasjonsplan 
 
* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning 
 
Søknaden 
Søknaden omfatter ombygging, tilbygg og påbygg på eksisterende bygning. Nybygg av 
flerbrukshus. Tiltakets art og formål: Eksisterende bygning skal inneholde næringsarealer (lager 
etc.), leiligheter og arealer for tjenesteyting. Nybygg flerbrukshus skal benyttes til aktiviteter ifm 
tjeneseyting. 
 
 
Saksgang/historikk 
Søknad levert 31.12.2019. Forberedt og sendt på høring 03.01.2020 med høringsfrist 01.03.2020. 
Vedtak med dispensasjoner gjort i plan- og naturutvalget 12.03.2020. 
 
 
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 
Av sektormyndighetene har Sametinget og Troms og Finnmark Fylkeskommune svart. 
Sametinget har ingen merknader til saken.  Troms og Finnmark Fylkeskommune sier i sitt 
svarbrev at det er de som skal behandle søknad om dispensasjon etter vegloven § 29, og det 
gjøres etter at kommunen har gjort sitt vedtak om dispensasjon etter kap 19 i plan- og 
bygningsloven. Dette gjør at kommunens vedtak gjøres med vilkår om dispensasjon fra Statens 
Vegvesen/Troms og Finnmark Fylkeskommune.  
 
 
Plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel hvor den har betegnelse BA8. For dette 
området gjelder følgende bestemmelser: 
Krav om situasjonsplan. Hovedformål: Nærings- og boligformål. 
 
 
Veg og atkomst  
Adkomst og parkeringsplasser søkes opparbeidet på eiendommen, nordøst for hovedbygningen. 
Denne løsningen er avhengig av dispensasjon fra avstandskravet til midt i fylkesveien. 
 
 
Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 
Ihht situasjonsplan. Oppholdsarealer forutsettes på eksisterende fylling mellom hovedbygning og 
sjøen. 
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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 
Hovedbygningens høydeplassering er gitt fra før og endres ikke. Høydeplasseringen for 
Flerbruksbygget godkjennes til sokkelhøyde kote 3.5, 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”. 
 
Tiltakenes 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. 
 
 
Sikkerhet mot fare 
Grunnforholdene ble sondert før utfylling ble foretatt på midten av 1980-tallet. Rapporten fra 
denne konkluderte med at det oppfyllingen ikke ville medføre stabilitetsproblemer.   
Fyllingen har ligget i rundt 35 år uten at det er registrert setninger eller utglidninger, og anses 
som avklart og trygg. 
 
 
Forholdet til utvalgte naturtyper 
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. 
 
 
Vann- og avløp 
Eiendommen er knyttet til kommunal vannforsyning. Evt. Utvidelse av kapasitet på stikkledning 
er tiltakshavers ansvar. Ny bygningsmasse legges til grunn for beregning av kommunale avgifter 
etter ferdigstillelse. 
Det må søkes om etablering av ny avløpsløsning som er dimensjonert for samlet ny bruk. Slik 
søknad er gjenstand for selvstendig behandling. 
 
 
Dispensasjoner 
Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike 
bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal 
derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet 
informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. Det vil normalt 
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ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel regulert til «Bebyggelse og Anlegg» med bolig- og 
næringsformål. Siden deler av ombygd areal og hele nybygd areal ikke tolkes inn under disse 
formålene behandles søknaden etter dispensasjonsbestemmmelsene i pbl § 19-2. Tiltakene ligger 
også innenfor 100-metersbeltet langs sjø hvor det ihht pbl § 1-8 er forbud mot tiltak.  
 
Hensynene i kommuneplanens bestemmelser er at bygningsmassen skal kunne brukes til bolig og 
næring. Den type tjenesteyting som det planlegges for i deler av hovedbygningen og hele 
nybygget er av en slik art at fordelen ved å dispensere fra bestemmelsen anses som større enn 
ulempen. Grunnen til det er at sammensatt bruk av eiendommen blir helhetlig og god, og danner 
en naturlig ramme for optimal bruk. 
 
Formålet med forbudet i pbl § 1-8 er å ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. I dette tilfellet er det allerede etablert bygg (uthus/garasje) 
på den etablerte fyllingen, og hele eksisterende bygningsmasse står innenfor 100-metersbeltet 
mot sjøen. Bygging av flerbruksbygget på fyllingen vil ikke legge større hindring for tilgang til 
sjøen enn hva som er tilfellet i dag. Byggingen vil gi bedre bruk av det begrensede tomtearealet, 
og også gi positiv virkning ift det totale bygningsmiljøet på eiendommen. 
Kommunen kan ikke se at det foreligger noen ulemper ift å bygge flerbruksbygget på fyllinga. 
 
Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-
2 er oppfylt. Søknad om dispensasjoner  innvilges. 
 
 
Oppsummering og konklusjon 
Det gis rammetillatelse til omsøkte tiltak. 
 
 
Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2019. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B 3 Tiltak 100-200 m², beregnet til 106 m² 
(flerbruksbygget) 

    1 Kr.   1.545,- 

B 3 Tiltak 50-100 m², beregnet til 65 m² (tilbygg 
eksisterende bygning) 

    1 Kr.   1.162,- 

B 5-1 Erklæring om ansvarsrett, lokal godkjenning     2 Kr.   1.618,- 
D 2.1 Dispensasjon fra arealformål i 
kommuneplanens arealdel 

    1 Kr.   6.000,- 

D 4.1 Dispensasjon fra pbl § 1-8 (halvt gebyr ihht 
regulativets pkt. D 1-2) 

    1 Kr.   3.000,- 

Totalt gebyr å betale  Kr. 13.325,- 
  
Faktura ettersendes. 
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
IBENHOLT CONSULT AS Postboks 6401 9294 TROMSØ 
CONTUR HOLDING AS Postboks 3648 9278 TROMSØ 
Kine Svendsen    
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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 

TONE MERETE PETTERSEN 
Mellem Gård Betholmveien 92 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/202-4 Kjell Rune Marthinsen 27.03.2020 

 

Svar på søknad om midlertidig bruksendring for bygning på gnr/bnr 46/6 

 
Delegasjonssak:  
 
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om midlertidig brukstillatelse for bygningsnr 21302201 på 
gnr/bnr 46/6 med beskrivelser mottatt 23.03.20, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 d) og 
Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-
pandemien (iverksatt 16.03.2020). 
 
Kommunen innvilger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jf pbl § 12-4 (rettsvirkning av 
reguleringsplan) jf § 19-2 (dispensasjonsvedtaket). 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

o Den midlertidige bruksendringen gjelder i 6 måneder regnet fra 27.03.2020. 
 
Søknaden 
Søknad om midlertidig bruksendring levert 23.03.2020. Bruksendringen gjelder for bygningsnr 
21302201 som endres fra 522 vandre/-feriehjem til 729 Annet sykehjem. 
 
Saksgang/historikk 
Søknad om dispensasjon fra formål i planen ble sendt til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 
Troms og Finnmark Fylkeskommune og Helsedirektoratet 24.03.2020. Høringsfrist var satt til 
27.03.2020. 
 
Naboforhold og andres kommentarer 
Saken er unntatt fra krav om nabovarsling ihht. Midlertidig forskrifts §3. 
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Uttalelse fra andre myndigheter 
Av sektormyndighetene har Troms og Finnmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark svart på høringsbrevet. Ingen av disse har merknad til saken. 
 
Plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel hvor formålet er LNFR. 
 
Veg og atkomst  
Ingen endring. 
 
Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 
Nødvendig parkering for ansatte i kommunen etableres ved bygningen. 
 
Vann- og avløp 
Ingen endring. 
 
Dispensasjon 
Det er søkt om dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel (LNFR-område).  
 
Den store fordelen med endret bruk er at friske beboere på det ordinære sykehjemmet i 
kommunen flyttes ut derfra, og slik sett frigjør plass til andre innbyggere i kommunen som det 
påregnes vil trenge lokal pleie og oppfølging som følge av coronasmitte. Denne fordelen anses 
som klart større enn de ulemper bruksendringen gir i forhold til bestemmelser og formål for 
LNFR-området hvor eiendommen ligger. 
 
Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-
2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon  innvilges. 
 
Oppsummering og konklusjon 
Det gis midlertidig bruksendring for bygningsnr 21302201 til bygningskode 729 Annet 
sykehjem. Tillatelse gjelder i 6 måneder regnet fra 27.03.2020. 
 

Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 og B4 Midlertidig bruksendring     1 Kr.    780,- 
D 2.1 Dispensasjon fra formål i kommuneplanens 
arealdel 

    1 Kr. 6.180,- 

Totalt gebyr å betale  Kr. 6.960,- 
  
Gebyr belastes Dyrøy kommune. 
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
Vedlegg 
1 Ingen merknader 
2 Uttalelse til søknad om midlertidig bruksendring gnr. 46 bnr. 6 av bygning i forbindelse 

med Covid-19 pandemien 
 
 
Kopi til: 
Kine Svendsen    
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
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: 

  25.03.2020  2020/3041 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  24.03.2020  2020/202 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Bjørn Einan, 77642105 
  
 
 
  

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

  
 
Midlertidig bruksendring av bygning i forbindelse med Covid-19 pandemien – 
Dyrøy kommune 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 24. mars i år, hvor vi inviteres til å gi 
uttalelse til søknad om dispensasjon fra plansituasjonen for midlertidig bruksendring. 
 
Fylkesmannen har ingen merknader til at søknaden innvilges. 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 

  
 
Bjørn Einan 
rådgiver plan 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

DYRØY KOMMUNE 
   
9311 BRØSTADBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
  2020/202 20/14016-2 Margareth Wegner 

Sundfør 
   

26.03.2020 

 
 

Uttalelse til søknad om midlertidig bruksendring gnr. 46 bnr. 6 av bygning i 
forbindelse med Covid-19 pandemien 

Vi viser til brev fra Dyrøy kommune i forbindelse med søknad om midlertidig bruksendring for bygning 
registrert som vandre-/feriehjem på Mellem gård gnr 46 bnr. 6. Frist for uttalelse til søknaden er 27. 
mars 2020. 
  
Den aktuelle bygningen er bygd i 2004, og bruken har hele tiden vært korttidsutleie for forskjellige 
behov. Bygget er på drøye 200 m² BRA, og inneholder blant annet stue, kjøkken, syv enkeltrom, to 
toalett, to dusjrom, teknisk rom og vaskerom. Det er nå ønskelig å benytte bygningen til sykehjem i inntil 
6 måneder. 
 
Omsøkt bygning ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er regulert til LNFR-formål. Det 
søkes derfor om dispensasjon fra kommuneplanens areadel etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven. 
 
Fylkeskommunen har ingen merknader eller innvendinger til omsøkt tiltak. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Vibeke Skinstad       Margareth W. Sundfør 
avdelingsleder plan, folkehelse og kulturarv   areal- og transportplanlegger 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
DYRØY KOMMUNE 
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Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
STATENS VEGVESEN 
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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 

Terje Lillegård 
Asphågen 16 
9414  Harstad 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/230-2 Kjell Rune Marthinsen 17.04.2020 

 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak - veranda til våningshus på gnr/bnr 12/5 

 
Delegasjonssak:  
 
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om bygging av veranda på 48 m² med tegninger, kart og 
beskrivelser mottatt 07.04.2020, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1. 
 
Det er ikke registrert noen merknader fra naboer. 
 
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. 
 
Søknaden 
Søknaden omhandler bygging av veranda på våningshusets sør- og vestside.  
 
Saksgang/historikk 
Søknad registrert mottatt 07.04.2020. 
 
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 i saken. 
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Plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel hvor området er regulert til LNFR-formål.  
 
Veg og atkomst  
Ingen endring. 
 
Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 
På eiendommen. 
 
Visuell utforming 
Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg 
selv og i forhold 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. 
Toleransegrenser er ikke relevant i denne saken siden tiltaket bygges inntil eksisterende bygning. 
 
Dispensasjon 
Tiltaket er å anse som en naturlig del av allerede etablert våningshus på eiendommen.  
Bygningsmyndigheten finner på dette grunnlag at det ikke er omfattet av 
dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningslovens kapittel 19. 
 
 
Oppsummering og konklusjon 
Det gis tillatelse til omsøkt tiltak. 
 

Gebyr 
Gebyr for behandling av byggesak ihht kommunens gebyrregulativ for 2020. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B 3 Behandling av sak 0-50 m²     1 Kr. 520,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 520,- 

  
Faktura ettersendes. 
 

Purregebyr 
Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves 
purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, 
morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Berit Lillegård Asphågen 16 9414 Harstad 
Kine Svendsen    
    

 

45



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 

Marius Gabrielsen Lilleng 
Gråsteinveien 18 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/272-2 Kjell Rune Marthinsen 06.05.2020 

 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til bolig på 
gnr/bnr 11/46 

Delegasjonssak:  
 
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om tilbygg til bolig med tegninger, kart og beskrivelser 
mottatt 29.04.2020, jf plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2.  
 
Omsøkte tilbygg gjelder for våningshus på landbrukseiendom, og tiltaket er dermed ihht formål i 
plan. Dispensasjonsbehandling er dermed ikke nødvendig. 
 
Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at 
forskrifter til loven følges. 

Naboforhold og andres kommentarer 

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

Gebyr 
Gebyr i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B 3 Behandling av byggesak, areal 0-50 m²     1 Kr. 520,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 520,- 

  
Faktura ettersendes. 
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Purregebyr 
Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves 
purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, 
morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
 
Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold 
Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å 
bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl § 21-6. 
 
 
Bortfall av tillatelse 
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket 
begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang 
innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene 
kan ikke forlenges, jf pbl § 21-9 første ledd. 
 
 
Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering)  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og 
bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl § 21-10.  
 
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle 
endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og 
bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften §§ 8-
1 og 8-2. 
 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. 
 
Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i 
plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger. 
 
Vi gjør spesielt oppmerksom på 

 Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av 
fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før 
klage er avgjort skjer på egen risiko. 

 Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. 
 

 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kine Svendsen    

 

48



Hei

 

Viser til deres mail angående planbestemmelser for naboeiendom og forespørsel om kommunal håndheving av
regelverket.

 

Det er ikke gjort noen endringer i planbestemmelsene for området ‐ hvis det hadde vært tilfelle ville dere som
naboer og beboere i området vært involvert. Det foreligger heller ingen planer om å gjøre endringer i
plandokumentene for Finnlandsnes.

 

Når det gjelder kommunal håndheving av bestemmelsene viser vi til tidligere korrespondanse. Vi har ingen
myndighet til å tvangsflytte noen fra en eiendom. Det som imidlertid skjer hvis eiendommen legges ut for salg er
at opplysninger til megler/kjøper vil være ihht reguleringsplanen, dvs at den aktuelle eiendommen er regulert til
fritidsformål. 

 

Med hilsen

Dyrøy kommune

 

Kjell‐Rune Marthinsen

enhetsleder teknisk
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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 

Liv Nielsen 
Kari Lofthus' Gate 30 
4020  Stavanger 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/218-2 Kjell Rune Marthinsen 21.04.2020 

 

Svar på søknad om utslipp av sanitært utslippsvann 

 
Saksopplysninger: 
Liv Nielsen søker om tillatelse til tiltak for etablering av ny avløpsledning fra slamavskilleren 
som er tilknyttet helårsbolig benyttet som fritidsbolig på eiendommen gnr/bnr 16/24 
Kastnesveien 490. Avløpsledningen er planlagt ført gjennom fylkesvei 7840 og videre over 
eiendommen gnr/bnr 16/8 og ut i sjø.  Slamavskilleren til Kastnesveien 490 ble ihht søknaden 
byttet i 2010, og det antas dermed at det er montert en 3-kamret slamavskiller på 4 m³. 
 
Overvannsledningen skal ifølge søknaden prosjekteres og legges av Svendsen Maskin AS, og det 
skal også benyttes egen underentreprenør for føring gjennom fylkesveien. 
 
Vurdering: 
Overvannsledningen skal etableres som erstatning for den eksisterende ledningen på 
eiendommen gnr/bnr 16/24. Ifølge søknaden ligger de gamle rørende inn på eiendommen gnr/bnr 
16/8, og denne løsningen fungerer ikke lenger. Det søkes derfor om å legge avløpsledningen ut i 
sjø. 
 
Kommunen ser positivt på at det etableres løsning for utslipp av gråvann fra eiendommen gnr/bnr 
16/24 slik søknaden viser.  
 
Vedtak: 
Etter plan- og bygningslovens (PBL) § 20-1 f) og Forurensingsforskriftens del 4 Avløp gis det 
tillatelse til etablering av utslippsledning ihht beskrivelse i søknad. Følgende betingelser gjelder: 

1. Utslipp i sjø lokaliseres til minst 2 meter under laveste vannstand, jfr 
forurensingsforskriftens §12-11 a). I forskriften heter det også at «Utslippsstedet skal for 
øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst 
mulig og at brukerkonflikter unngås.». Dette medfører at avløpsledningen etableres 
nedgravd i strandsonen, føres ut på tilstrekkelig dyp og avsluttes og sikres med lodd. 

2. Tillatelse fra Statens Vegvesen / Troms og Finnmark Fylkeskommune for føring gjennom 
fylkesvei skal foreligge før arbeidet settes i gang. 
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3. Svendsen Maskin AS gis lokal ansvarsrett for prosjektering og utførelse av 
avløpsledningen. 

4. Ledningen skal måles inn og data oversendes kommunen med kartgrunnlag og sosifil. 
 
Gebyr 
Gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven ihht kommunens gebyrregulativ for 2020. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B 3 Behandling av sak etter pbl § 20-1 – anlegg. 
Laveste sats benyttes 

    1 Kr.   520,- 

B 5.1 Erklæring ansvarsrett, Svendsen Maskin AS     1 Kr.   833,- 
Totalt gebyr å betale  Kr.1.353,- 

  
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 
 enhetsleder teknisk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
SVENDSEN MASKIN AS Brøstadbakken 51 9311 BRØSTADBOTN 
Kine Svendsen    
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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 

John Bruvoll 
Bjørkebakkveien 221 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/258-2 Kjell Rune Marthinsen 06.05.2020 

 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på bolig 
gnr/bnr 9/36 

Delegasjonssak:  
 
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om tillatelse til tiltak for riving av eksisterende tilbygg og 
bygging av nytt tilbygg til bolig med tegninger, kart og beskrivelser mottatt 22.04.2020, jf plan- 
og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2.  
 
Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at 
forskrifter til loven følges. 
 
 
Dispensasjon 
Det aktuelle huset er våningshus på landbrukseiendom, og det er ikke nødvendig med 
dispensasjonsbehandling for tiltaket. 
 

Gebyr 
Gebyr i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B 3 Behandling av sak 0 – 50 m²     1 Kr. 520,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr. 520,- 

  
Faktura ettersendes. 
 
 
 

52



 
 Side 2 av 2

Purregebyr 
Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves 
purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, 
morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.  
 
Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold 
Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å 
bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl § 21-6. 
 
Bortfall av tillatelse 
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket 
begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang 
innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene 
kan ikke forlenges, jf pbl § 21-9 første ledd. 
 
Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering)  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og 
bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl § 21-10.  
 
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle 
endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og 
bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften §§ 8-
1 og 8-2. 
 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. 
 
Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i 
plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger. 
 
Vi gjør spesielt oppmerksom på 

 Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av 
fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før 
klage er avgjort skjer på egen risiko. 

 Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. 
 

 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
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Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
Orientering om klageadgang 
 
Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen 
er postlagt innen fristens utløp.  
En eventuell klage skal sendes til Dyrøy kommune, 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. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kine Svendsen    
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 11/150 

Saksmappe: 2020/168 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 18.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg til garasje på gnr/bnr 11/150 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 11/20 26.05.2020 

 

Vedlegg 
1 Høring vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg garasje 
2 Søknad om dispensasjon 
3 Tegninger/kart 

 

Rådmannens innstilling: 

Det gis tillatelse til tiltak for tilbygg på garasje på gnr/bnr 11/150 som omsøkt. Det gis dispensasjon fra 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, jf plan- og bygningsloven § 19-2. 

Saksopplysninger 

Roger Svendsen søker om tillatelse til tiltak for bygging av tilbygg til garasjen på eiendommen gnr/bnr 
11/150 i Dyrøy kommune. Tilbygget skal ifølge søknaden inneholde en snekkerbod. Størrelsen på 
tilbygget gjør at totalt bebygd areal for garasjebygningen vil bli 76 m².  
 

 
Figur 1: Illustrasjon av garasje med tilbygg 

Eiendommen gnr/bnr 11/150 er på om lag 1,5 daa, og arealet er registrert som jorddekt fastmark siden 
det i all hovedsak er bebygd.  
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Avkjørsel:  
Den omsøkte tiltaket vil ikke gi endrede avkjørselsforhold til eiendommen.  
 
Miljø:  
Omsøkte tiltak gir ikke behov for vann og 
kloakk. 
 
Kulturminner: 
Ifølge oppslag i kulturminnesøk 
(www.kulturminnesok.no ) er det ikke 
registrert noen kulturminner på eller i 
nærheten av omsøkte areal.  
 
Kulturlandskap: 
Tiltaket gjelder tilbygg til eksisterende 
garasje på eiendommen. Utforming av det 
og virkning på omgivelsene vil ikke medføre 
endring av betydning for kulturlandskapet.  
 
Forhold til kommuneplanens arealdel: 
Eiendommen er regulert til B65 i kommuneplanens arealdel. I bestemmelsene beskrives det blant annet 
at «Maksimalt BYA for garasje, carport, uthus eller lignende er 70 m².»  
Omsøkte tiltak vil gjøre at BYA for garasjen blir 76 m², og dermed overstiger grensen med 6 m². Med 
dette som bakgrunn behandles søknaden som en dispensasjonssak ihht pbl kapittel 19. 
 
Av sektormyndighetene har Troms og Finnmark Fylkeskommune svart på høringen. De har ingen 
merknader til saken. 
 
Vurdering av PBL § 28-1: 
I Nordatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder ikke registrert fare i forhold til jord og 
snøskred (Kartgrunnlag fra NVE). Arealet som søkes bebygd består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av Hav- 
og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet. Området er bebygd fra før av, og 
det er ingen kjente tilfeller av setninger eller bevegelser i grunnen. Kommunen anser derfor at 
byggegrunnen er tilstrekkelig sikker for dette tiltaket. 
 

Administrasjonens vurdering 

Arealet som søkes bebygd ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er benevnt Boligområde 
B65 med tilhørende bestemmelser (utdrag fra disse er nevnt overfor).  
 
Hensynet bak bestemmelsen er at garasjer og uthus ikke skal bli store i volum sett i forhold til 
omkringliggende bygninger. Tilbyggets størrelse og utforming gjør blant annet at takformen brytes og at 
den ikke får massiv virkning i forhold til omkringliggende bygningsmasse.  
Kommunen mener at fordelen med å gi dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for 
å bygge tilbygget ihht søknad er større enn den ulempen arealoverskridelsen på 6 m² gir.   

Figur 2: Utsnitt fra arealplankartet
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
2020/168 20/14103-2 Anne Øvrejorde Rødven 

   
28.04.2020 

 
 

Høring vedrørende søknad om tillatelse til tiltak , tilbygg garasje 

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 25.3.2020. Søknaden gjelder 
bygging av tilbygg til garasje på eiendom gnr/bnr 11/150. Tiltaket krever dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel da den overstiger bestemmelse i B65 om maksimalt BYA for garasje, carport, 
uthus eller lignende på 70 m² med 6 m². 

 
Vurdering og anbefaling 

 
Automatisk freda kulturminner  
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanlegging jf. lov om kulturminner av 
1978 og PBL av 2008.  
Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til området. Så langt vi kjenner 
til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.  
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil vi derfor vise til 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på spor etter tidligere 
menneskers aktivitet jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle arbeidet 
oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må vi få melding 
umiddelbart. Det foresettes at dette pålegget bringes videre til de som skal utføre arbeidet i marken.  
 
 
Utover dette har vi ingen merknader til søknaden. 

 
  

 
Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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D} my kommune
— ae".— ærsnae Kommune

Søknad  om dispensasjon

Navn: R0 6F gd—QHdåQ/W

Adresse: g/‘flfifitc Voer! 7711’!

Postnr: CH? ” Poststed: lg'”Ø5fac(lac7+i/1

Berørt eiendom Gnr.:  ” Bnr.: I50 Fnr.:

Søker  om  dispensasjon  fra  (sett kryss):

.  Kommuneplanens arealdel

.  Reguleringsplan (PBL 1985) /  områdereguleringsplan (PBL 2008)

.  Bebyggelsesplan (PBL 1985) /  detaljreguleringsplan (PBL 2008)

. Forbud mot fradeling i  100 meters beltet langs sjø etc.

DDDDIZI

.  Forbud mot bygging i 100 meters beltet langs sjø etc.

(PBL 1985  =  plan— og bygningsloven av 1985 / PBL 2008 =  plan- og bygningsloven av 2008)

Beskrivelse  av  tiltaket:

T", ,  ,  - C: (11/7215 € 1,01 ml * 71337l 13,4»!— d“ («*Øv-6151 43% 7(7)“;—

Begrunnelse  for  dispensasjonssøknafi  ep” ,jf. plan- og Pygmngslo ens § 19- 1:

ökal b!" ffie’o €” 4m sm gøfta]

Daf ml 357. *.minsWi 01713401 (; b If ;;Øun 30:14 &  +lbfl

'); C'K—Töj'w ’E‘i’ \':H;+{;'+3m'{1 b.{ xf1( Uib/c MM “3&1
- N' . . c v ‘ 1

oms z»), — »  «i , d  +OM+ j '. +! 3  l) ”i "  «Feb n
x -  A= ' x  . v.' .  ' . x

«;1] #8511 JM W. ;".J—51W5jvln
(

Dato:  P;/5  '  ?‘0’7‘0

L720 ”84/— S ufiné’éien
Unders‘ rift søkerl-ere

Søknaden sendes til:  Dyrøy kommune, Dyrøytunet  1, 9311BRØSTADBOTN.

E-post: ostmottak cl ro kommune.no  .  tlf.  77 18 92 00
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Fortsettelse av begrunnelse for dispensasjon
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: L40 

Saksmappe: 2020/104 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 18.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om tillatelse til tiltak for tilrettelegging uteplass på gnr/bnr 
21/2 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 12/20 26.05.2020 

 

Vedlegg 
1 Uttalelse til høring i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak - tilrettelegging friluftsliv på 

gnrbnr 212 
2 Uttalelse til høring i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak - tilrettelegging friluftsliv på 

gnr/bnr 21/2 
3 Søknad om dispensasjon 
4 Kart 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Det gis tillatelse til tiltak for utbedring og utvidelse av frilufts rasteplass på gnr/bnr 21/2,5. Det 
gis dispensasjon fra formål i plan og fra bestemmelsene i pbl § 1-8 jf kommuneplanens arealdel. 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Følgende vilkår gjelder: 
a) Det må foreligge bekreftelse fra involverte og berørte grunneier(e) og brukere av privat grunn i 

tilknytning til veien til utmarka. Dette gjelder også for etablering av parkeringsmulighet på privat 
grunn i Sørfjord. 

b) Det må foreligge positiv bekreftelse fra hjemmelshaver av gnr/bnr 21/5 ift bruk av den aktuelle 
plassen.  

c) Plassen skal skiltes med at den er åpen for allmenn bruk. Det tillates ikke etablering av 
toalettløsning på området.  

 

Saksopplysninger 

Thor Magne Sørensen søker om tillatelse til å etablere tilrettelagt samlingssted/grillplass på 
eiendommen gnr/bnr 21/2 i Dyrøy kommune. Dette er ihht. søknaden å betrakte som opprusting og 
forskjønning av allerede 
etablert samlingssted.  
Deler av eiendommen er 
registrert som uregistrert 
jordsameie sammen med 
gnr/bnr 21/5.  Dette gjelder 
også den aktuelle teigen. 
 
Eiendommen gnr/bnr 21/2 
består av flere teiger. Teigen 

Figur 1: flybildeutsnitt fra Gårdskart. Litlevatnet vises like ved tiltakets plassering.63



som ikke er omfattet av jordsameie er på totalt 82 dekar og består hovedsakelig av produktiv skog (13 
dekar), annet markslag (66,3 dekar) og resten bebygd areal.  Den aktuelle teigen hvor tiltaket er omsøkt 
er i Matrikkelen registrert sammen med gnr/bnr 21/2, 5 (kommabruk). Dette gjør at det ikke er klarlagt 
om 21/5 har noen form for rettigheter knyttet til det aktuelle arealet.  Med det som bakgrunn vil en 
eventuell tillatelse settes med vilkår om godkjenning fra hjemmelshaver på gnr/bnr 21/5. 
 
Det omsøkte arealet ligger i nordøstre del av Litlevatnet. Plasseringen er mellom den etablerte 
adkomstveien til Storvatnet og bredden til Litlevatnet. Avstand til Litlevatnet er ihht søknaden noen få 
meter.  Se figur 1, her vises forberedelsene til tiltaket klart. 
 
Avkjørsel og parkering:  
Det er kjørbar vei fra fylkesveien i 
Sørfjord. Veien ble anlagt i forbindelse 
med kraftutbyggingen ved Litlevatnet 
og Storvatnet, og går like forbi omsøkt 
areal. Tiltaket gir ingen behov for 
ekstra avkjørsel fra fylkesvei, men det 
må vurderes hvorvidt det er 
tilfredsstillende parkeringsløsning i 
Sørfjord siden tiltaket sannsynligvis 
gir økt ferdsel i området.  
 
Reindrift:  
Området hvor tiltaket søkes etablert 
er ifølge reindriftskart direkte berørt 
av årstidsbeite (vårbeite og 
høstvinterbeite samt 
seinvinterland/vinterbeite med 
intensiv bruk). Kommunen mener imidlertid at omsøkte tiltak må kunne la seg gjennomføre uten 
ulempe for reindriften. Dette er med bakgrunn i at den omsøkte plasseringen ifølge søker har vært i 
bruk i flere tiår som raste- og hvileplass, og at det er i barmarksesongen det er aktuelt å benytte denne. 
 
Miljø:  
Omsøkte tiltak gir ikke behov for vann og kloakk. Plasseringen er like ved Litlevatnet/Nervatnet. Dette 
vannet er sammen med Storvatnet regulert til kraftproduksjon. Det er også produksjonsvann for 
Akvafarm AS som driver smoltproduksjon i Sørfjord (anlegget vises i figur 2). Området ved vatnet er satt 
som hensynssone for drikkevannskilde, og fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel heter det: 
«Det tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt. Eventuell 
tillatelse til tiltak kan ikke gis før vannverkseier og vannverkets tilsynsmyndighet har gitt godkjennelse. 
Vurderingen skal gjøres med basis i drikkevannsreglementet, Folkehelseinstituttets veiledere, 
restriksjonsbestemmelser, og kunnskaper om kilden, jf. Pbl §11-9 nr. 3 og 6.» 
 
Mattilsynet sier i sin uttalelse til høringen at Litlevatnet/Nervatnet brukes til produksjonsvann for 
Akvafarm og at det i tillegg er mulig at det også brukes som drikkevann for ansatte der.  Aktiviteter som 
friluftsliv i vanntilsigsområdet kan være en fare for forurensing av drikkevannet. Den omsøkte plassen er 
imidlertid langt unna inntaket til Akvafarm, og det vil være stor tynningseffekt ved eventuell 
forurensing. Mattilsynet sier at tiltaket ses på som et lite inngrep og innebærer en begrenset risiko for 
smitte av drikkevannskilde. Det henvises til drikkevannsforskriften § 26 hvor det heter: 
 

Figur 2: Utsnitt fra Sørfjord med adkomst til Litlevatnet/Nervatnet. Omsøkt 
plassering er markert med rød pil mens Akvafarms smoltanlegg er markert i 
kartet med blå pil.
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Av dette kan man lese at kommunen kan legge restriksjoner på og betingelser for bruken av 
rasteplassen, noe som blant annet innebærer at det ikke vil tillates etablering av toalett på eller i 
nærheten av plassen. 
 
Kulturminner: 
Ifølge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det ikke registrert noen kulturminner på 
eller i nærheten av omsøkte areal.  
 
Kulturlandskap: 
Tiltaket er omsøkt som etablering av en platting utformet etter terrenget.  Kommunen mener at tiltaket 
er så begrenset i omfang at det ikke vil ha betydning for kulturlandskapet.  
 
Landbruk: 
Arealet er regulert til landbruk (LNFR-område). Det ligger imidlertid slik plassert at det i liten grad vil 
være til hinder for landbruket. Videre er det vanskelig å se at tiltaket 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 ubebygd og er i gårdskart registrert som annet markslag/myr. Omsøkte 
tiltak vil derfor ikke endre vesentlig på situasjonen i forhold til i dag.  
Ifølge naturbase er Storelva (som renner fra Nervatnet til Sørfjord) registrert som oppholdsområde for 
oter. Man må kunne anta at oter har tilhold i hele Nervatnet og ikke bare i utløpet til Storelva. Med 
dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak kunne forringe naturmangfoldet.  
Ingen andre registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller verneområder 
berøres av søknaden.  
Kommunen anser den planlagte bruken av området slik at det ikke vil føre til økt forstyrrelse. Området 
brukes i dag til friluftsliv og både Litlevatnet/Nervatnet og Storvatnet er regulert til kraftformål med de 
aktiviteter og forstyrrelser det gir ift drift og ettersyn. 
 
Vurdering av PBL § 28-1: 
I Nordatlas er det under samfunnssikkerhet aktsomhetsområder registrert at omsøkt plassering ligger i 
utløpsområde for snøskred (Kartgrunnlag fra NVE). Arealet som søkes bebygd består ifølge kartet (NGU-
Løsmasse) av Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Tiltaket er tenkt 
til bruk i barmarksesongen, og sånn sett utenom årstid hvor fare for snøskred er gjeldende. 
 
 
 
 

Administrasjonens vurdering 

Arealet som søkes bebygd ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er regulert til LNFR-
område. I tillegg ligger det ihht. samme plan innenfor vedtatt 50-metersbelte rundt vassdrag hvor 
bestemmelsene i pbl §1-8 gjelder (forbud mot tiltak). Området er også underlagt hensynssone for 
drikkevann. 
 

65

http://www.kulturminnesok.no/


Tiltaket er å anse som begrenset i størrelse, og gir liten virkning på omgivelsene. Det er heller ikke 
aktuelt å stenge det for allmenn bruk, og en slik åpen rasteplass kan være et bra tiltak i form av et 
passelig turmål fra Sørfjord. Bruk av naturområder til rekreasjon anses som positivt, og vil kunne gavne 
allmennheten i positiv retning.  
Hvorvidt tiltaket vil anses som at allmennheten kan bruke det avhenger av hvordan det oppfattes av folk 
på tur i området.  
  
At tiltaket plasseres i umiddelbar nærhet til Litlevatnet / Nervatnet, som brukes til produksjonsvann for 
smoltanlegg i Sørfjorden, kan være uheldig ift. risiko for forurensing fra bruken. Det skal ikke etableres 
noen form for toalettløsning på stedet, men det kan være noe som kan oppfattes som nødvendig. Det 
vil i såfall kunne gi utfordringer ift avrenning dersom det ikke installeres med lukket løsning, evt. utenfor 
50-metersbeltet langs vatnet. Det vises for øvrig til Mattilsynets høringsuttalelse. 
 
Omsøkte tiltak gir mulighet for tilrettelagt rasteplass for alle som bruker området til friluftsformål i 
barmarksesongen. Tiltaket kan medføre økt bruk av området, noe som vil kunne gi utfordringer ift. 
nødvendig parkering og adkomst i Sørfjord. Slik tilrettelegging vil kreve avklaring ift. tillatelse fra 
grunneier(e) siden det er privat grunn i tilknytning til veien til utmarka.  
Teigen hvor tiltaket er omsøkt er et såkalt kommabruk, dvs at det er flere bruksnr knyttet til området. 
Positiv bekreftelse fra hjemmelshaver av gnr/bnr 21/5 ift bruk av den aktuelle plassen må foreligge.  
Ei skilting av plassen som sier at den er åpen for allmenn bruk er også en naturlig del av etableringen for 
å synliggjøre at den ikke kun er ment til privat bruk.  
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Mattilsynet 
Region Nord 

Saksbehandler: Øivind Fossli 
Tlf: 22 40 00 00 / 22778776 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383 
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
 

Uttalelse til høring i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak - 
tilrettelegging friluftsliv på gnr/bnr 21/2  
Det vises til høring om søknad om tillatelse til tiltak på gnr/bnr 21/2, datert 24.03. Det er ikke 
oppgitt frist for uttalelse. 

 
Thor Magne Sørensen søker om tillatelse til å etablere tilrettelagt samlingssted/grillplass på 
eiendommen gnr/bnr 21/2 i Dyrøy kommune. Det beskrives videre at dette er å betrakte som 
opprusting og forskjønning av allerede etablert samlingssted. 
 
Det omsøkte arealet ligger i nordøstre del av Litlevatnet. Plasseringen er mellom den etablerte 
adkomstveien til Storvatnet og bredden til Litlevatnet. Avstand til Litlevatnet er i henhold til 
søknaden noen få meter. 
 
Målet til tiltakshaver er reparasjon og etablering av platting i trevirke og stein for å sikre plassen 
mot framtidig slitasje. Dette er et tradisjonelt bål og fritidsplass som har blitt benyttet av de som har 
ferdes i området. Plassen er preget av slitasje og har behov for oppgradering. Det er søkt om 
dispensasjon for forbud mot bygging i 50 meters belte. 
 
 
Regelverk  
Mattilsynet er sektormyndighet med ansvar for drikkevann. Ved vurdering av plansaker legges det 
vekt på om planlagt aktivitet kan være en forurensningsfare i nedslagsfelt for allerede etablerte 
vannforsyningssystem.  
 
Det vises til de mest relevante paragrafene (i denne plansaken) i forskrift om vannforsyning og 
drikkevann – FOR -2016-12-22-1868.  
 
§ 1 – Formål  
Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av 
tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak 
og farge.  
 
§ 4, første ledd - Forurensning  
Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til 
tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes også 
friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten. Der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter § 12 
eller restriksjoner etter § 26, gjelder forbudet brudd på disse. I vanntilsigsområdene kan 

Deres ref:    
Vår ref: 2020/064113  
Dato: 13.05.2020  

DYRØY KOMMUNE 
DYRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 
  
9311 BRØSTADBOTN 
 
    

Org.nr: 985399077  
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landbruksaktivitet foregå dersom det ikke forurenser drikkevannet eller medfører brudd på 
beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26.  

 
Vurdering 
Tiltaket er plassert i nærhet til Litlevannet/Nervatnet som brukes til produksjonsvann for 
smoltproduksjon til Akvafarm. I henhold til våre opplysninger så er det mulig at dette vannet også 
brukes som drikkevann til bedriftens ansatte, dog har vi liten informasjon om dette.  

Det er noe uklart hvor stort dette samlingstedet/grillplassen er. Aktiviteter som friluftsliv i 
vanntilsigsområdet kan være en fare for forurensing av drikkevann.  

Stedet er ganske langt unna inntaket til akvafarm, og det vil være stor fortynningseffekt ved 
eventuell forurensing 

Det beskrives at dette er en etablert grillplass som har vært brukt i mange år. En oppgradering av 
stedet vil ikke være noe nytt som etableres, og vi vurderer derfor at dette er et lite inngrep. 

Vi har sett om det står beskrevet noe om hensynssoner for drikkevannskilder i nylig vedtatt 
arealplan. I kommunedelens arealplan 2019 – 2029 fra 13.06.2019 (revidert 10.10.2019), punkt 8 
er det beskrevet et avsnitt om drikkevann. 

 
«Drikkevannsforskriften med veiledning gir utfyllende bestemmelser om sikring av 
drikkevannskilder. Den enkelte vannverkseier gir utfyllende informasjon om bestemmelser om 
bruken av vannkilden, inkludert nedslagsfeltet. For øvrige drikkevannskilder og nedslagsfelt tillates 
ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt. Eventuell tillatelse til 
tiltak kan ikke gis før kommunens forurensningsmyndighet har gitt tillatelse». 

 

Vi har prøvd å lete om det finnes noe mer beskrevet om hensynssoner vedrørende 
drikkevannskilder, men klarer ikke å finne mer. Henvist avsnitt er veldig generell. Vi vurderer at 
Litlevannet kan være en del av nedslagsfeltet for drikkevann som de ansatte på Akvafarm benytter. 
Skal man tolke kommunedelens arealdel så vil tiltaket være i strid med kommunens egne 
bestemmelser, om at «tiltak i nedslagsfelt for drikkevann ikke tillates». 
 
Til tross for uklarheter når det gjelder omfanget av bruken av rasteplassen og i hvilket betydning 
vannet har som drikkevannskilde, er det vår vurdering at inngrepet er lite og trolig innebærer en 
begrenset risiko. Dog vil vi bemerke at tiltaket er i strid med kommunens egne regler i gjeldende 
arealplan. Vi vurderer videre at kommunens arealdel er mangelfull i forhold til § 26 i 
drikkevannsforskriften, første og andre ledd.  Fortrinnsvis bør kommunen sikre at 
drikkevannshensyn er vurdert og ivaretatt, om nødvendig med bestemmelser knyttet til det 
konkrete nedslagsfeltet, før dispensasjon fra planformålet vurderes.  

 
§ 26, første og andre ledd: 
Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den utarbeider 
arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant 
regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for å ivareta 
drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner. 
Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte 
råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter plan- og 
bygningsloven. 
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Med hilsen 

Torkjell Andersen 
avdelingssjef 
          
Kopi: Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ (sendt på epost)  
        
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

DYRØY KOMMUNE 
   
9311 BRØSTADBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
2020/104 20/14101-3 Anne Øvrejorde Rødven 

   
28.04.2020 

 
 

Uttalelse til høring i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak - 
tilrettelegging friluftsliv på gnr/bnr 21/2 

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 24.3.2020. Det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tilrettelegging og oppgradering av grillplass på eiendom 
gnr. 21 bnr. 2, i Dyrøy kommune. Arealet er avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel samt 
innenfor 50-metersbelte rundt vassdrag hvor bestemmelsene i pbl §1-8 gjelder. 
 
Avdeling for plan, folkehelse og kulturarv har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder.. 

 

Vurdering og anbefaling 

 
Plan- og bygningsloven gir som utgangspunkt kommunen myndighet til å bestemme arealbruken innen 
sitt geografiske område forutsatt at det skjer etter lovens bestemmelser og er i tråd med retningslinjer 
gitt av nasjonale og regionale myndigheter.   
Kommunen kan ifølge PBL kapittel 19 gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av PBL dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det fremgår av høringsbrevet at søknaden betraktes som opprustning og forskjønning av allerede 
etablert samlingssted. Videre fremgår det at tiltaket ikke utløser behov for ny atkomst fra fylkesveg, 
men det må vurderes hvorvidt det er tilfredsstillende parkeringsløsning i Sørfjord siden tiltaket kan gi 
økt ferdsel i området.  
Aktuelle eiendom/område har i dag atkomst fra fylkesveg 7840 i Sørfjord, og omsøkte tiltak vil ikke 
betinge ny avkjørselstillatelse fra fylkesvegen, etter veglovens bestemmelser.  
Vi forutsetter at vi blir kontaktet dersom det skulle bli aktuelt å endre/utvide parkeringsplassen ved 
fylkesvegen. 

 
Automatisk freda kulturminner  
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanlegging jf. lov om kulturminner av 
1978 og PBL av 2008.  
Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til området. Så langt vi kjenner 
til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.  
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Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil vi derfor vise til 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på spor etter tidligere 
menneskers aktivitet jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle arbeidet 
oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må vi få melding 
umiddelbart. Det foresettes at dette pålegget bringes videre til de som skal utføre arbeidet i marken.  
For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til eget brev fra Sametinget. 
 
Vi støtter for øvrig kommunens vurdering av tiltaket og avklarende forhold som må på plass og har ingen 
øvrige merknader til søknaden. 
  
 

 
  
Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
  

 

 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
DYRØY KOMMUNE 
 
 
Kopi til: 
STATENS VEGVESEN 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
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Dyrfi} kommune
* 05’" æVQ—"vfjf kommune

Søknad  om dispensasjon

Navn: / r  %
*,

'  lan— /

Adresse: 'N “’uf“ U’EI' ? q

Postnr: E1 EH Poststed: (Ø  f  CC) 1

Ber¢rt eiendom Gnr.: Qxl Bnr.: 2— Fnr.:

Søker om  dispensasjon  fra  (sett  kryss):

Kommuneplanens  arealdel

Reguleringsplan (PBL 1985) /områdereguleringsplan (PBL 2008)

.  Forbud mot fradeling i  100 meters beltet  langs  sjø etc.

E

C]

Bebyggelsesplan (PBL 1985) /  detaljreguleringsplan (PBL 2008) E]

El

N
50 ,  ,  , .

. Forbud mot bygging iJZQQmeters beltet langs sjø-eæe. V/m/I/MS'JMA? UC.

(PBL 1985 = plan— og bygningsloven av 1985/ PBL 2008  =  plan— og bygningsloven av 2008)

Beskrivelse  av  tiltaket:

S  v
Begrunnelse  for  'dispensasjonssøknaden, jf. plan- og bygningslovens  §  19-1:

s»

C7” >,.
Dato:  ’/’Z (”9

Underskrift  søker/-ere

L

Søknaden sendes til: Dyrøy kommune, Dyrøytunet  1,  9311 BRØSTADBOTN.

E—post: ostmottak d ro kommune.no  . tlf.  77 18 92 00
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Fortsettelse av begrunnelse for dispensasjon
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Vedlegg B-Z

Vedlegg til søknad om dispensasjon.

Beskrivelse av tiltaket:

Tiltaket som søkes om er et mindre tiltak, reparasjon av plassen ref. understående begrunnelse og

sikring mot fremtidig slitasje med etablering av en liten  platting i  trevirke og natur  stein på området,

uten rekkverk eller stengsel.

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden:

På den nordøstredel av lillevannet er det en tradisjonell bål og frilufts plass som benyttes for folk som

ferdes  i  området. Plassen har igjennom årene og spesielt de siste  tatt  større preg av slitasje. Slitasjen

har ført til oppsmuldret terreng, skadet og løse  torv/Iyng deler. Som oppleves som negativt i flere

sammenhenger med den frilufts gleden som forventes ved bruken av området for små og eldre

turgåere.

Målet med reparasjonen og etablering av platting i  trevirke og stein er å sikre plassen mot fremtidige

slitasje. Samt skape triVS‘i og f""' "‘-rnut Ls glede for de bul'l'l lame:  i  området.

74



Veddmj D—T <>» E—1
La brukseiendom 5420-21/2/0 , _ yafirksla AR57klasser

4s»

 
9,

(/1, m

Kat? N” {74” su”?

=—==1
0 5 10 15m Målestokk 1:500ved A4 stående utskrift SB N 1810

Dato: 07.01.2020 10:35  — Eiendomsdata verifisert: 07.01.2020 09:48  -  Side 1 av 1

75



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 14/13 

Saksmappe: 2019/707 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 15.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av klage på vedtak - etablering av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 13/20 26.05.2020 

 

Vedlegg 
1 Dyrøy kommune klage vedtak lavvo 
2 NVE aktsomhetskart steinsprang 
3 NVE aktsomhetskart snøskred 
4 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak for etablering av permanent lavvo på gnr/bnr 

14/13 
5 Søknad dispensasjon lavvo 
6 Søknad om dispensasjon 
7 Kart 
8 Tegning 
9 NVEs uttalelse - Høring - Søknad om dispensasjon for bygging av permanent lavvo på GBnr 

14/13 ved Durmålsvatnet - Dyrøy kommune 
10 Tilrår ikke dispensasjon 
11 Uttalelse vedrørende søknad om bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13, Dyrøy 

kommune 
12 Dyrøy kommune: Høring vedrørende søknad om bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 

14/13 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune tar ikke klagen fra søker til følge, og opprettholder vedtaket om avslag for 
bygging av permanent trelavvo på gnr/bnr 14/13. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven 
§19-2. 

2. Klagen videresendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling. 

Kort sammendrag 

Plan- og naturutvalget behandlet søknaden om etablering av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 i møtet 
som ble avholdt 12.03.20. Søker har klaget på vedtaket om avslag, og klagen er innkommet innen utløp 
av 3-ukersfristen. Sammen med klagen ligger det også utsnitt fra NVEs kartgrunnlag for skredfare, og 
disse er også presentert i tidligere saksframlegg. 

Saksopplysninger 

Sten Ruben Erlandsen har klaget på vedtaket som var fattet i plan- og naturutvalgets møte 12.03.20 
hvor hans søknad om bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 ble avslått.  
I klagebrevet blir det poengtert at lavvoen planlegges plassert utenfor skredutsatt område, jf utsnitt fra 
NVEs skredkart. NVEs kartgrunnlag er også benyttet ved opprinnelig behandling av saken, og uttalelsen 
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fra NVE i forbindelse med høringen til saken bekrefter at planlagt plassering ligger innenfor NGIs 
aktsomhetskart for snø- og steinsprang.  
Slike kartgrunnlag er ikke på eksakt nivå, noe som gjør at utløpsområder kan strekke seg lenger ut enn 
det kartene viser. NVE anbefalte derfor at det ikke skulle gis dispensasjon for bygging inntil reell fare er 
avklart. Slik avklaring gjøres i tilfelle ved spesifikk kartlegging av sakkyndige geologer.  
 
Området er kartlagt ift reindriftas bruk som beskrevet i opprinnelig saksframlegg, og i høringsuttalelsen 
til søknaden sier Fylkesmannen i Troms og Finnmark: 
«Planlagte lavvo ligger innenfor Reinbeitedistrikt 20 Stallonjarha/Hjerttinden. Området benyttes som 
høst/vinter og vårbeite, områdene øst for Durmålsvatnet benyttes som kalvingsland. Kalvingsland er 
definert som særverdiområde for reindriften da reinen på denne tiden av året er svært sårbar for 
forstyrrelser. Planlagt lavvo er lokalisert langt fra vei og bebyggelse, og man må regne med at det fører 
til økt menneskelig ferdsel. Drektig rein og kalvende simler, samt kalvesimler i pregingsperioden, vil ved 
forstyrrelser kunne kaste/forlate kalven. I tillegg til at dette er en dyrevelferdsmessig problemstilling, er 
det også en utfordring som vil forringe reindriftens produksjon og dermed økonomi. Samlet sett vil det 
omsøkte tiltaket sannsynligvis påvirke reinens arealbruk og reinens adferd i negativ retning, og som 
følge, reindriftens produksjon og økonomi. 
Fylkesmannen anbefaler Dyrøy kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.»  
Her har regional myndighet, som også forvalter reindriftas interesser, uttalt seg negativt til søknaden. I 
plan- og bygningsloven § 19-2 heter det i tredje avsnitt at «Ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør 
heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.»  
 
Til øvrige momenter i klagebrevet: 
Selv om lavvoen i seg selv er beskjeden i størrelse vil den danne grunnlag for økt bruk og privatisering av 
området. Klager sier også at hensikten med etableringen er å benytte utmarka i mer utstrakt grad enn 
hvis det ikke tillates etablering av lavvo.  
 
Bruk av utmarka, også som ledd i å bidra til sunne vaner hos barn, kan gjøres uten at det etableres en 
permanent lavvo. Friluftsloven sier blant annet følgende om telting i utmark:  

 
Av dette fremkommer det at bruk av utmarka til telting ikke er problematisk, med mindre det må regnes 
med at oppholdet kan medføre skade eller ulempe. Med skade menes skade på skog o.l., og ulempe 
sikter seg inn på bl.a. områdets bruk til beiting.  
Det aktuelle området er jo også på søkers egen eiendom, slik at tillatelse fra eier til å ha telt stående mer 
enn 2 dager skulle være uproblematisk. 
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Administrasjonens vurdering 

Dyrøy kommune viser til tidligere saksutredning, og kan ikke se at det i klagen er kommet nye vesentlige 
opplysninger som skal åpne for å bygge permanent lavvo slik det er omsøkt.  
 
I alle dispensasjonssaker skal fordelene med å gi dispensasjon veies opp mot ulempene. I tillegg skal det 
vurderes om hensynene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Dette fremkommer av kapittel 19 i plan- og bygningsloven. I 
denne saken er den samlede vurderingen at ulempene ved å innvilge dispensasjon er større enn 
fordelene. I tillegg vil en dispensasjon gjøre at hensynene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Det er prisverdig at søker har intensjon om å tilrettelegge for egen og sine barns bruk at utmarka til 
rekreasjon og friluftsliv. Kommunen mener at dette lar seg gjøre uavhengig av etablering av en 
permanent lavvo.  
I tidlige samtaler med søker har det også vært pekt på alternative plasseringer som er mindre konfliktfylt 
og også sikrere/enklere ift bruk uten at søker har hatt ønske om å endre plassering av lavvoen. 
 
 

78



Dyrøy kommune                                                                                                            23.03.2020 

Dyrøytunet 1, 

9311 BRØSTABOTN 

 

Sten Ruben Erlandsen 

Br.Veien 674, 

9311 BRØSTADBOTN 

 

                                                       Ref: 2019/707-15 

Klage på bakgrunn av vedtak avslått om tillatelse til bygging av permanent 

lavvo på gnr/bnr 14/13 

 
Søker sender klage ifm avslått søknad om tillatelse til bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 

ved Durmålsvannet. 

 

Med all respekt er det beklagelig at søknad avslås på bakgrunn av de vurderinger som 

administrasjonen har lagt til grunne, og mener søknaden blir sett på som vel rent objektivt enn å gi 

forståelse for det individuelle prosjektet det søkes om.  

 

Viser også til administrasjonens utsagn om at uttalelser for høring sendt ifm søknad, ikke er tatt 

hensyn til, noe som ikke gir mening og heller ikke ser poenget i å kunne gi kommunen mulighet til å 

ta hensyn til de som kommer med sine uttalelser i saken, og forsøke å ta etterretning den lokale 

kunnskapen og erfaringen med området og omegn.  Har også personlig kontaktet Hjertind for 

henvisning, men deretter heller ikke fått svar på deres mening og erfaring om evt utfordringer med 

rein i området. Dette tolker vi som ingen innvendinger i saken fra deres side.   

 

 

I dette tilfellet er prosjektet som ønskes gjennomført også i en svært liten skala, som beskrevet i våre 

uttalelser på høring. Lavvo blir ett lite byggverk, som skal være frittstående oppå bakke med 

bakkeklaring, der det er lite/ingen inngrep i naturen, den blir i harmoni med naturen og den skal stå 

unna vei for allmenheten for å ikke sjenere den.  

 

 

Utsagn om at vi er i ett reinbeite distrikt forstår vi, men vi presiserer at kalvings land er øst for 

Durmålsvannet og dermed ikke direkte i området hvor lavvo ønskes plassert ifølge kart. Det nevnes 

også at området er «vår-høstvinter-og vinterbeite», der søker også har lagt til i egen uttalelse at 

området ikke vil bli ferdet i løpet av denne tiden på året, og vil i hovedsak bli ferdet til ila sommer 

etter snøsmelting og høst før snøen kommer. Det nevnes bekymringer for at det blir tilrettelagt for 

mer menneskelig aktivitet i området. Dette vil ikke forandre aktiviteten som ikke allerede er der fra 

før, med eller uten lavvo, som betyr at både vi og øvrig lokale i området og omegn ferdes i og 

gjennom dette området i sommerhalvåret det er fritt for snø, der noen også ferdes på vinterstid, som 

det har blitt gjort i alle tider.  

Det teltes i området og omegn Durmålsvannet hvert år, og en permanent lavvo gjør kun logistikken 

enklere for grunneier og familien for å komme oss ut på tur, bare uten telt. Da lavvo er privat øker 

ikke dette ferdselen i området mer en tidligere da den ikke er åpen for alle. Det vil heller ikke bli 

brukt motorisert kjøretøy hit da området ikke er mulig å komme til på annen måte enn til fots. 
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Det legges til grunne at lavvo er innenfor en rasfare på kartlaget fra Troms Atlas. Tegningen i søknad 

dere henviser til som sammenlignes med TromsAtlas var dessverre gjort ved spørsmål på stedet i 

kommunen, og på stående fot ble plasseringen håndtegnet inn og var ikke helt nøyaktig plassert ift 

hvor den faktisk skal stå, som er litt lengre nord/nord-vest som er utenfor kartlaget for rasfare, og 

her ligger plasseringen i praksis altså utenfor fareområdet. Henviser også til uttalelser lagt ved 

tidligere som forteller at plasseringen er utenfor kart fra både NVE og TromsAtlas, og vil legge ved ny 

kartplassering på faktisk plassering, her som vedlegg.  Ved muntlig samtale med lokal geolog fra 

området, ser ikke vedkommende at det skal være problemer med ras akkurat her, men heller lengre 

sør av Durmålsvannet mot Hundstrandfjellet hvor det er brattere terreng som ikke vil berøre oss, 

verken på plassering eller ferdsel hit. Lokal kunnskap og erfaringer forteller at rasfare fra overside 

(som beskrevet tidligere i uttalelser) er ikke ett problem da plasseringen er unna vei og oppå en 

høyde, der oversiden ikke er høy nok til at det vil komme stort ras, som likevel aldri vil nå frem til 

plasseringen. 

 

 

Videre stiller vi oss selv spørsmål om hvorfor vi eier utmark? Hvis kommunen og evt fylkesmann er 

redd for menneskelig ferdsel er det trist i seg selv å lese, og opplevelsen at reindrifta skal på en måte 

presse ut lokalbefolkningen som også burde ha sin rett til å bruke og oppholde seg naturen ved å føle 

eierskapet, der vi mener at vi burde kunne sameksistere med reindrifta på en fornuftig måte, er det 

også leit. Vi er for at det skal være reindrift i og gjennom vår utmarkseiendom, men blir noe uheldig 

når vi føler vi blir i veien for reindrifta, og at det er bekymringer for økt menneskelig ferdsel som 

tilsier at vi nær sagt bør holde oss hjemme og ikke ødelegge for drifta. Da føler vi ingen eierskap til 

vår egen eiendom, og liten eller ingen rett til å oppholde oss i naturen innenfor det vi mener er 

rimelige rammer. De lokale og deriblant meg som søker har lang fartstid i naturen og i fjellet ved 

Hundstrand/Sæter og omegn, og kan fortelle at jeg har siden tidlig 90-tallet ikke sett en eneste rein 

verken ved Durmålsvannet eller øst av denne, men kun sett nede ved bebyggelsen ved sjeldne 

mellomrom. Det er for oss alle ulogisk at vi skal være noen årsak til at rein evt skulle forkaste kalv i 

fjellhyllen der lavvo ønskes plassert, og skulle dette til formodning skje og at det kan bevises så kan vi 

selvfølgelig erstatte dette. Men er ganske sikker på at dette ikke blir en realitet basert på erfaring i 

fjellet her og av andre sine lokale erfaringer, og kan også henvise til disse. 

Vi som grunneier mener vi burde bli hørt, og kanskje blitt mer subjektivt vurdert. 

 

Meg selv (Sten Ruben) er også samisk, og listet i samemanntallet. På min fars side er det hovedsak 

finsk og samisk bakgrunn, og ønsker også til en viss grad og utøve min bakgrunn og få utfolde meg i 

naturen så som mine forfedre i slekta, der jeg også er en del av kulturarven, samt våre barn. Min 

slekt hadde blant den største reindrifta i Finnmark i sin tid ved etternavn Smuk, som for så vidt 

fortsatt er i drift i dag.     

 

 

Videre vil vi belyse hvordan samfunnet vi lever i dag i Dyrøy kommune oppleves. Det er ikke å legge 

under en stol at tilbud for barn og ungdom ikke er like stort som andre steder. Sett bort fra de 

praktiske formål ved å plassere lavvo med ly for vær og vind ved Durmålsvannet, ser vi også 

fordelene ved å kunne gi ett tilbud til våre barn som i dag er fra 1-4 år en oppvekst og muligheter til å 

benytte naturen mest mulig for å kunne gi de disse sunne og fornuftige verdiene naturen har og by 

på, der en permanent lavvo gir familien og barna en motivasjonsfaktor og mål å komme til der de kan 

utfolde seg på helt andre måter enn kanskje ellers i hverdagen her i kommunen. Kort og godt ønsker 

vi å så frøet tidlig, slik at det kan gro. 
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Vi har deltatt på møter ifm rusproblematikken som også dessverre er i Dyrøy så vel som andre 

steder, og blir opplyst om at ungdom blir og er involvert i rus, og at dette er ett økende problem i 

Dyrøy. Dyrøyfolket på møter viser til at ungdom ikke alltid har mye og ta seg til, og sitter gjerne inne 

og spiller dataspill og drar gjerne på fester der det inntas alkohol, så vel som andre rus stoffer.  

Hvis at alkohol og rus blir motivasjonsfaktoren til ungdom, bekymrer det oss naturligvis, og vi mener 

at hvis vi på vår måte kan gjøre det VI kan for å forebygge at våre barn blir involvert i evt negative 

retninger ved å gi dem andre og mer riktige verdier som det å kunne være og oppholde seg i naturen, 

lære å bli løsningsorientert og kreativ på andre og sunne måter, mer spesifikt der vi har noe å komme 

til for å kunne utøve den muligheten, -så kan nesten ingen andre argumenter bli større. Vi mener at 

dette vil gi våre barn og familien mange fordeler så vel som fordeler for samfunnet i kommunen ved 

å forebygge rus og annen evt kriminalitet barn kan bli involvert i. 

 

 

I dagens samfunn har vi sannsynlig mer behov for å nettopp komme oss ut i naturen, som gir trim, 

rekreasjon som forebygger depresjon pga mye inne sitting, - og reduserer annen bruk av tid på 

unødvendig teknologi, sosiale medier samt dataspill, og synes at det burde være lavere terskel for å 

kunne gi dispensasjon til fordel for slikt enn til fordel for å – om det noen gang skjer ved 

Durmålsvannet – å forstyrre reinen. Så her påstår vi at fordelene bør veie mer enn ulempene for barn 

og oppveksten ift bekymring om å forringe produksjon ved reindrifta, - som isolert sett og høyst 

sannsynlig ikke vil bli en realitet ved Durmålsvannet basert på erfaring.  

 

 

Ved å nettopp ha ett permanent tilbud, vil det erfaringsmessig forenkle logistikken i høyeste grad og 

vi klarer å få med oss barna ut på tur uten å måtte bære enormt masse utstyr, som liggeunderlag, 

soveposer, telt, bleier, mat og masse utstyr for at vi skal kunne få ei overnatting, ved at dette kan 

lagres permanent i lavvo. Uten permanent lavvo, vil slike turer være urealistiske og for slitsomme å 

gjennomføre med barna som ikke før på lang tid klarer å bære sitt eget utstyr, og som igjen 

resulterer i at vi ikke får være nok ute i naturen som familien kunne vært, og at barna med tiden 

kanskje får mindre ønsker om å være ute i naturen, som kan føre til andre og kanskje negative 

retninger i verste fall. 

 

 

Vedtaket gjør oss frustrert og tilsidesatt til fordel for annen drift som berører vår egen eiendom, og 

håper og ber om at kommunen ser på saken med nye øyner og tar hensyn til det som er lagt til 

grunne og de uttalelser som er gitt som også gir god beskrivelse og informasjon  ifm søknaden.   

 

Takk. 

 

 

 

Mvh 

 

 

 

 

Sten Ruben Erlandsen                                       og                                              Helene Killi Tvenning      
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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 

Sten Ruben Erlandsen 
Brøstadveien 674 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/707-15 Kjell Rune Marthinsen 20.03.2020 

 

Behandling av søknad om tillatelse til tiltak for etablering av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 

 
Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken. 
 
 
 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til  Dyrøy kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
enhetsleder teknisk 
Samfunnsutvikling og infrastruktur 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 

Helene Killi Tvenning Brøstadveien 674 9311 Brøstadbotn 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/707 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 24.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om tillatelse til tiltak for etablering av permanent lavvo på 
gnr/bnr 14/13 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 3/20 12.03.2020 

 

Vedlegg 
1 Søknad dispensasjon lavvo 
2 Søknad om dispensasjon 
3 Kart 
4 Tegning 
5 NVEs uttalelse - Høring - Søknad om dispensasjon for bygging av permanent lavvo på GBnr 

14/13 ved Durmålsvatnet - Dyrøy kommune 
6 Tilrår ikke dispensasjon 
7 Uttalelse vedrørende søknad om bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13, Dyrøy 

kommune 
8 Dyrøy kommune: Høring vedrørende søknad om bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 

 

Rådmannens innstilling: 

Søknad om tillatelse til bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 avslås.  
 
 

Rådmannens innstilling: 

Søknad om tillatelse til bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 avslås.  
 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.03.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.03.2020  
 
Søknad om tillatelse til bygging av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 avslås. 
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Saksopplysninger 

Sten Ruben Erlandsen og Helene Killi Tvenning har søkt om dispensasjon for å bygge en permanent lavvo 
på eiendommen gnr/bnr 14/13. Lavvoen er omsøkt med plassering like nord av Durmålsvatnet, på 
omlag 320 m.o.h. Størrelsen på lavvoen vil være ca 15 m² i grunnflate. 
 

          
Utforming av lavvo                                                    Plassering ved Durmålsvatnet 
 
Søker sier i dispensasjonssøknaden at lavvoen skal benyttes til ly ved hogst i utmark, jakt på egen 
eiendom og ellers som turmål for familie. Den skal ifølge søknaden også være tilgjengelig for andre etter 
søkers samtykke og som ly for vær og andre nødstilfeller.  Se forøvrig fullstendig begrunnelse i søknaden 
og eget brev. 
 
Søknaden har vært sendt på høring til berørte sektormyndigheter. Av disse har vi fått høringssvar fra 
Troms Fylkeskommune (Kulturetaten), Sametinget, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og NVE. I tillegg 
har søker ettersendt en redegjørelse i tillegg til dispensasjonssøknaden.  Hjerttind reinbeitedistrikt har 
ikke uttalt seg i saken. 
 
Kulturetaten hos Troms Fylkeskommune uttaler at de ikke har noen merknader til saken.  
  
Sametinget uttaler at de ikke har noen kulturminnefaglige merknader til søknaden, og heller ikke 
kjenner til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i området. For hensyn som angår 
reindrifta forutsettes det dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldene reinbeitedistrikt. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark anbefaler å 
avslå søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen er at 
planlagte lavvo ligger innenfor Hjerttind 
reinbeitedistrikt, og området benyttes som 
høst/vinter og vårbeite, og områdene øst for 
Durmålsvatnet benyttes som kalvingsland. Se 
bilde 1 for illustrasjon av vårbeite.  
Kalvingsland er definert som særverdiområde for 
reindrifta da reinen på denne tiden av året er 
svært sårbar for forstyrrelser.   Det omsøkte 
tiltaket vil sannsynligvis påvirke reinens arealbruk 
og adferd i negativ retning, og som en følge av det 
også reindriftens produksjon og økonomi. Se 
forøvrig vedlagte høringsuttalelse for utfyllende 
informasjon.  
 

Bilde 1: utsnitt fra Kilden med kartlag vårbeite aktivert

Bilde 2: utsnitt fra Tromsatlas med aktsomhetsområde skred86



NVE uttaler at tiltaket ligger innenfor NGIs aktsomhetskart for snø- og steinsprang, som anbefales brukt 
sammen med aktsomhetskart for jord- og flomskred.  NVE sier videre at reell fare skal være avklart på 
siste plannivå. Ved en byggetillatelse gjelder som kommunen oppgir kravene i PBL § 28-1. Det anbefales 
derfor at dispensasjon ikke gis før reell fare er avklart. Se bilde 2 for illustrasjon av utløpsområde 
steinsprang og snøskred. 
 
 
Det har i tillegg kommet inn private uttalelser, både fra søker og andre. Disse uttalelsene er ikke tillagt 
betydning i vurdering av det planfaglige med kriterier som benyttes til avveiing av fordeler og ulemper 
ihht. plan- og bygningslovens bestemmelser. 
 

Administrasjonens vurdering 

Sten Ruben Erlandsen og Helene Killi Tvenning ønsker å bygge en permanent lavvo i nærheten av 
Durmålsvatnet. I kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt i juni 2019, er området regulert til LNFR-
område (Landbruk, Natur, Friluftsliv og Reindrift).  
Lokaliseringen er i til dels bratt og ulendt terreng og ifølge søker på ei fjellhylle, og området er ikke 
bebygd fra før. Ønsket med etableringen er å ha en lokalitet som kan benyttes som turmål, ved arbeid i 
skogen og til jakt. Stedet er ifølge søker ikke tilgjengelig med motorisert kjøretøy.  
Omsøkt plassering ligger ifølge reindriftskart i vår-, høstvinter- og vinterbeite. Området er intensivt 
brukt som seinvinterland pga sikkerhet mot store snømengder og nedising. Det er også viktig vårområde 
der okserein og fjorårskalver oppholder seg i kalvingstida. Det omsøkte tiltaket vil legge til rette for mer 
menneskelig aktivitet i området, noe som vil kunne føre til forstyrrelser av rein i negativ retning. Dette 
vil også kunne påvirke reindriftas produksjon og økonomi.   
I forhold til landbruk vil omsøkte tiltak også føre til drifts- og miljømessige ulemper siden det pr i dag 
ikke er noen forstyrrende elementer i beiteland for småfe.   
Sett ut fra et sikkerhetsmessig punkt vil plassering av tiltaket være utsatt siden det ligger i sannsynlig 
utløpsområde for snøskred og steinsprang. Dette er en områdevurdering som er grovmasket, og vi ser 
av blant annet senere tids hendelser at snøskred kan ha langt større omfang enn det som tidligere er 
kartlagt.  
Kommunens vurdering etter PBL § 19-2 (dispensasjonsvedtaket) er at hensynene bak bestemmelsene 
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt dersom det 
gis dispensasjon. I tillegg vil ikke fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  Det kan heller ikke ses bort fra det sikkerhetsmessige aspektet mht omsøkt 
plassering, da sett i forhold til fare for snøskred og steinsprang.  
Rådmannen tilrår med dette som bakgrunn at det ikke gis dispensasjon til etablering av permanent 
lavvo på omsøkte plassering ved Durmålsvatnet. 
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Sten Ruben Erlandsen                                              Vår dato: 16.12.2019 
Brøstadveien 674                                                       
9311 Brøstadbotn 
 
Dyrøy kommune                                                        Deres ref: 2019/707 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 
 

Dispensasjon – tiltak på gnr. 14 bnr. 13 i Dyrøy kommune 
 

I forbindelse med innsyn i sak ang sakstittel: 14/13 Søknad om tillatelse til tiltak – fritidsbolig /lavvo, - 
legges det ved uttalelse fra søker/grunneier av eiendom. 
 
Grunneier/søker informerer om at tiltaket med plassering av lavvo rett nord av Durmålsvannet vil være 
av lite eller ingen inngrep i naturen således mtp størrelse av byggverket på 15 kvm, som vil være en 
frittstående lavvo rett på bakke i skul og le. 
 
For å oppklare det kommunen måtte se på som evt utfordringer med dispensasjonen, informerer 
søker/grunneier om at når det gjelder at planlagte lavvo ligger innenfor Reinbeitedistrikt 20 
Stallonjarha/Hjerttinden øst for Durmålsvannet, er selve vannet lokalisert i bratt terreng med bratte 
høydekurver både under og over lokaliseringen. 
Stedet ligger ca 300 moh, under tregrensen, og har en unaturlig gjennomgang for ferdsel da stedet 
ligger i en fjellhylle med bratte skråninger både i nord og sør side av vannet, som ellers ligger godt 
skjermet fra selve fjellheimen generelt.  
 
Det vil ikke være mulig å komme til med noe form for kjøretøy så vel som fornuftig å komme til 
stedet/lavvo med snøscooter på vinterstid. Da planlagte helårslavvo er i privat sammenheng vil ikke 
dette være med på å øke ferdsel i området mer en tidligere da området i alle år har i sommerhalvåret 
hatt normal ferdsel til fots som f.eks telting/overnattinger, dagsturer og passeringer via Durmålsvannet 
for videre gange til fjells av grunneiere og øvrig lokalbefolkning i området generelt.  
 
Vil for øvrig påpeke at ferdsel generelt i og rundt området Durmålsvannet pr i dag har avtatt betydelig 
sammenlignet med før i tiden.  
 
Foruten generell ferdsel kan det nevnes ferdsel som småvilt jakt før i tiden, også vinterstid, og 
nedlagte gårdsbruk med sau på fjellet, og sauesanking. Menneskelig aktivitet er nok også betydelig 
redusert i områdene ifm vedhogst der en kan se gamle vedstrenger/wire som går helt opp til 
Durmålsvannet og omegn der folk tok ut ved. I dag er omtrent all denne aktivitet borte. 
 
Stedet vil erfaringsmessig og praktisk sett bli i all hovedsak besøkt/benyttet i sommer halvåret 
(sommer og høst etter snøsmelting) for enklere adkomst til stedet, da det er nokså fysisk krevende tur. 
 
Lavvo vil selvfølgelig være tilgjengelig til de som søker ly for vær og andre nødstilfeller. 
 
I lys av dette håper vi at det forenkler kommunens vurdering av dispensasjonen, og vedtaket. 
 
 
Mvh  
 
 
 
Sten Ruben Erlandsen                                                 Helene Killi Tvenning 
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Ds. regn iwmmamr

Søknad  om dispensasjon

\- L» ‘v. ,” a m  '-

r?"

Navn:

I
,1, *

‘ »  +  '1Adresse: «**—7 - li; ~-

Postnr:  \ % %— Poststed:

Berørt eiendom  Gnr.: "'( Bnr.: Fnr.:

Søker  om  dispensasjon  fra  (sett kryss):

.  Kommuneplanens arealdel E]

D

.  Reguleringsplan  (PBL 1985) /  områdereguleringsplan (PBL 2008)

.  Bebyggelsesplan (PBL 1985) /detaljreguleringsplan (PBL 2008)

.  Forbud mot fradeling i  100 meters beltet langs sjø  etc.

EIDE]

.  Forbud mot bygging i 100 meters beltet langs sjø  etc.

(PBL 1985 =  plan- og bygningsloven av 1985  / PBL 2008 =  plan— og bygningsloven av 2008)

Beskrivelse  av  tiltaket:

,” '- (L — Lg: .  _, ;. Lri »,  ..)—.,.  Nasji E“: a, ..»- L1 L:;

Begrunnelse  for  dispensasjonssøknaden, jf.  plan- og bygningslovens  §  19-1:

' ‘ — '. ' f .  9  , Vi f  . 'a *— M ”*.- ., % 7 ,N I  .  * *—

'  xi. f  .  . '. ' .  ,_ a  ...i -— '-' ‘L "k ' '

'» .,: '. ' '  ;‘\_ "ull— (H *...

+ .  ( «. '. ?  a .  .;  '  ä, 1  .' ”:*-z Li ; -', 7% - >1 '! »:  .
!

X «' !, ”i Å....(A «; * , Å. Å.,— ,  '  1  -. »  i  i  '  «  7:- '.

\. »  '» : . -  _  Å.; ., x. *. If «  a' L (Vw r = XJ v. u  »  *

»  &. V—l. T; ', XL '  ‘3 '  " ": ' ' !. "x. ;, '. C‘x‘bt "  ,-_ '  3.

1. v  V  =.  =  RCA? ' .-'-. *)  ... .«V"'  .=  ;  .  =. N-» k, I  .. ', '  ')”- Xia ;* i. TJ; (

..; ,  +  kri ;"

Dato: -' ' '

«. , >5, ;»

Underskrift søker/Åere

Søknaden  sendes til: Dyrøy kommune, Dyrøytunet  1, 9311 BRØSTADBOTN.

E—post: ocstmottakffld rcX kommune.no . tlf. 77 18 92 00
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15.08.19

Kort informasjon ifm Søknad om dispensasjon

Lavoen skal stå frittstående oppå bakke ved støtte av naturstein fra området hvor den skal stå, uten

inngrep i bakken  /  jorda.

Den blir fraktet opp komplett ved helikopter og får dermed ingen spor  i  naturen av motoriserte

kjøretøy eller andre midler som kan gjøre inngrep i naturen.

Lavoen sjenerer ikke naturen og passer godt inn i omgivelsene.

Den vil stå plassert nord av Durmålsvannet i en fjellhylle som vil være unnavei for annen trafikk og

turgåere i området.

Etter egen mening skal ikke lavoen ha innvirkning på reintråkk  /  ferdesel  /  drift da lavo står  i  en

fjellhylle som ikke har naturlig gjennomgang av noe som helst ferdsel verken av kjøretøy, rein eller

folk (folk som ikke bevisst tar den avstikkeren for å spesifikt oppsøke området her).

Lavoen skal være tilgjengelig for andre turgåere om ønskelig.

Lokalt er ikke vi i området kjent med kulturminner eller fredet området der hvor Iavo skal stå. Lavo

står også på egen eiendom (Helene Killi Tvenning og Sten Ruben Erlandsen).

jfw fé/(m/JW
en Ruben Erlandsen
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet. 1 

9311 BRØSTADBOTN 

 

   

Vår dato: 10.12.2019         

Vår ref.: 201913535-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 18.11.2019 Eva Forsgren 

Deres ref.: 2019/707 

   

22959616/efor@nve.no 

1 

NVEs uttalelse - Høring - Søknad om dispensasjon for bygging av 

permanent lavvo på GBnr 14/13 ved Durmålsvatnet  - 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 til bygging av permanent lavvo. Tiltaket ligger innenfor NGIs 

aktsomhetskart for snø- og steinsprang som vi anbefaler brukes (der det finnes) sammen med 

aktsomhetskart for jord- og flomskred. 

 

Reel fare skal være avklart på siste plannivå. Ved en byggetillatelse gjelder som kommunen oppgir 

kravene i PBL § 28-1. Vi anbefaler derfor at det ikke gis dispensasjon inntil reel fare er avklart.  

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
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: 

  25.11.2019  2019/13358 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  18.11.2019  2019/707 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Bjørn Einan, 77642105 
  
 
 
  

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

  
 

Dispensasjon – tiltak på gnr. 14 bnr. 13 i Dyrøy kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 18. november i år, hvor vi 
inviteres til å gi uttalelse til søknad om dispensasjon fra plansituasjonen. 
 
Eiendommen ligger i et LNF-område. Tiltaket krever derfor dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Dette er regulert i Plan og bygningsloven § 19-2 hvor det blant annet heter at 
kommunen ikke kan gi dispensasjon fra arealdelen i kommuneplanen dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Planlagte lavvo ligger innenfor Reinbeitedistrikt 20 Stallonjarha/Hjerttinden. Området benyttes 
som høst/vinter og vårbeite, områdene øst for Durmålsvatnet benyttes som kalvingsland.  
Kalvingsland er definert som særverdiområde for reindriften da reinen på denne tiden av året er 
svært sårbar for forstyrrelser. Planlagte lavvo er lokalisert langt fra vei og bebyggelse, og man 
må regne at det vil føre til økt menneskelig ferdsel. Drektig rein og kalvende simler, samt 
kalvesimler i pregningstiden, vil ved forstyrrelser kunne kaste/forlate kalven. I tillegg til at dette 
er en dyrevelferdsmessig problemstilling, er det også en utfordring som vil forringe reindriftens 
produksjon og dermed økonomi. Samlet sett vil det omsøkte tiltaket sannsynligvis påvirke 
reinens arealbruk og reinens adferd i negativ retning, og som følge, reindriftens produksjon og 
økonomi. 
 
Fylkesmannen anbefaler Dyrøy kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
Seksjonsleder plan 

  
 
Bjørn Einan 
rådgiver plan 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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  Side: 2/2 

 
 
 
Kopi til: 
Troms fylkeskommune Postboks 3374 9276 TROMSØ 
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Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

19/4915 - 3 19/30435 2019/707 20.11.2019  

 

Uttalelse vedrørende søknad om bygging av permanent lavvo på 
gnr/bnr 14/13, Dyrøy kommune 
 
Vi viser til deres brev av 18.11.2019. 
 
Sámediggi / Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift 
forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt. 
 
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at det er registrert 
automatisk freda, samiske kulturminner i det aktuelle området. 
 
Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter eldre aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi 
beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket. 
 
Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 1918 er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd. 
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller 
skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
Vi viser til egen uttalelse fra Troms fylkeskommune. 

 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Andreas Stångberg Jon Gunnar Blom 
fágajođiheaddji/fagleder Ráđđeaddi/Rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
 

Kopiija / Kopi til:    
Romssa fylkkasuohkan - 
Troms fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 

 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Jon Gunnar Blom 

Tel: +47 78 47 41 16 

99

mailto:samediggi@samediggi.no


 
 
 

2 

   
 

100



 

Kulturetaten 

 

 

 
 

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  

 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

19/7245-2 Harald G. Johnsen 140&18 SAKSARKIV 

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

65012/19 77 78 82 08 2019/707  19.11.2019 

 

 

Dyrøy kommune: Høring vedrørende søknad om bygging av permanent lavvo på 

gnr/bnr 14/13 

 

 

Vi viser til henvendelse av 18.11.2019. Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen 

merknader til saken. For opplysninger om samiske kulturminner viser vi til Sametinget. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Anne-Karine Sandmo 

fylkeskonservator                    Harald G. Johnsen

                    konservator/arkeolog
  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

Kopi: 

Sametinget 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: L40 

Saksmappe: 2020/103 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 13.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om tillatelse til tiltak - bygging av naust på gnr/bnr 8/15 ved 
Skøvatn 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 14/20 26.05.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Kart 
2 Tegninger 
3 Søknad om dispensasjon 

 

Rådmannens innstilling: 

Søknad om bygging av naust på gnr/bnr 8/15 ved Skøvatn avslås. Vedtaket er hjemlet i plan- og 
bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.  Avslaget er også hjemlet i pkt. 7.1 i bestemmelsene til kommuneplanens 
arealdel hvor omsøkte tiltak ikke oppfyller kriteriene for bygging av naust. 

Saksopplysninger: 

Hallgeir Angell søker om tillatelse til tiltak for bygging av naust ved Skøvatn i Dyrøy kommune.  
 
Eiendommen gnr/bnr 8/15 er på omlag 1,9 daa, og er delt av den kommunale veien som strekker seg fra 
FV84 og til Sandvika. Arealet på eiendommen fordeler seg på bebygd areal og annet markslag samt en 
liten buffer med produktiv skog i ytterkant.  Arealet som søkes bebygd er registrert som annet markslag. 
 
Avkjørsel:  
Teigen mellom den kommunale 
veien og vatnet har ingen avkjørsel. 
Slik avkjørsel vil måtte anlegges i en 
innersving på veien.  
 
Reindrift:  
Området er i ifølge reindriftskart 
direkte berørt av årstidsbeite 
(vårbeite, høstbeite og 
høstvinterbeite) og det går ei flyttlei 
lenger sør over Skøvatn. Kommunen 
mener imidlertid at det omsøkte 
tiltaket ikke vil være til ytterligere 
ulempe for reindriften siden området 
er utbygd med hytter fra før.  
 
Miljø:  

Figur 1: utsnitt fra situasjonsplan
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Omsøkte fradeling gir ikke behov for vann og kloakk ut over dagens behov. 
 
Kulturminner: 
Ifølge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det ikke registrert noen kulturminner på 
eller i nærheten av omsøkte areal.  
 
Kulturlandskap: 
Tiltaket er omsøkt i strandsonen ved Skøvatn. Det ligger ingen naust i strandsonen her fra før, og et 
nybygg her vil endre på landskapsinntrykket.  Tiltaket vil derfor ha betydning for kulturlandskapet.  
 
Landbruk: 
Arealet som søkes bebygd er regulert til landbruk. Det ligger imidlertid slik plassert at det i liten grad vil 
være til hinder for landbruket. Videre 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 ubebygd og er i gårdskart registrert som annet markslag siden det ligger i 
umiddelbar nærhet til Skøvatnet. Flybilder fra Nibios gårdskartløsning viser at det står noen få trær på 
plassen. Ifølge naturbase er det registrert hekkeområde for Svartand i denne delen av Skøvatn, og 
Svartand er registrert art av nasjonal forvaltningsinteresse. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak 
kunne 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 bebygd består ifølge kartet (NVE Atlas Løsmasser) 
av Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. 
 
 

Administrasjonens vurdering: 

Arealet som søkes bebygd ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er regulert til LNFR.    
Det ligger også innenfor 50 meter fra vann og vassdrag, hvor det etter kommuneplanens arealdel gjelder 
dele og byggeforbud.  Naustets plassering vil også ligge nærmere midten av veien enn 15 meter, slik at 
dispensasjonssøknaden også gjelder dette avstandskravet. 
 
Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har 
som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å 
fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke 
skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering, jf § 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene 
bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
 
Søker ønsker å bygge et naust på 7,2m x 5,0m. Naustet ønskes plassert med avstand 10 meter fra midt i 
kommunal vei. Søker skriver i sin dispensasjonssøknad at dersom de får bygge naust vil det ikke lenger 
være behov for trafikk med bil og båthenger. De skriver også at allmenn ferdsel ikke vil hindres av 
tiltaket.  
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2019. Her er området regulert til LNFR-område, noe som gjør at 
det etter planen ikke skal tillates bygging her. I tillegg ligger ønsket plassering innenfor 50-metersbeltet 
langs sjø og vassdrag hvor plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag er 
gjeldende. I kommuneplanens arealdel er avstandskravet satt til 50 meter fra vassdrag, noe som er mindre 
enn 100 metersgrensen i pbl §1-8.   
Ifølge kommuneplanens arealdel erstatter offentlig vei forbudslinjen der hvor veien kommer nærmere sjø 
eller vassdrag enn forbudslinjen. I bestemmelsene til arealdelen er det også beskrevet kriterier for 
behandling av dispensasjon for naustbygging. 
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Ønsket plassering er på et begrenset landareal mellom veien og vatnet. Situasjonsplanen fra søker viser at 
naustet ønskes plassert i vannkanten og til 10 meter fra midt i vei.  Byggegrense mot offentlig vei er for 
øvrig 15 meter. Søkers illustrasjon til søknaden viser at mønet på naustet vil ligge ca 2 meter over 
veinivå, noe som tar bort store deler av frisiktlinja langs veien siden dette er i en innersving langs veien. 
Dette vil utgjøre en ulempe ift trafikksikkerhet langs veien. 
 
Søker skriver i sin søknad at dersom de får bygge naust vil de slippe å benytte bil og båthenger. Dette 
anses også som den eneste fordelen tiltaket vil gi. Dette er en enklere bruk og forenkling for søker som 
ikke oppveier de ulemper omsøkte bygging vil gi. Det er etter kommunens mening mulig å bygge en liten 
garasje/uthus på motsatt side av veien hvor en båt kan oppbevares vinterstid. Dette er også kommunisert 
til søker.  
 
Etter kommunens mening oppfyller heller ikke tiltaket de kriterier som er gitt i retningslinjer til 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Se utsnitt nedenfor (hentet fra pkt. 7.1 i bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel): 
 

 
 
Omsøkte tiltak vil berøre natur- og kulturmiljøet og vil bidra til vesentlig endring av natur- og 
kulturlandskapet. I tillegg vil tiltaket berøre lokalitet med art av nasjonal forvaltningsinteresse. Bygging 
av naust på omsøkte plassering vil også i noe grad være til hinder for allmenn ferdsel langs vatnet. 
 
Kommunen kan ikke etter en samlet vurdering se at fordelen ved å innvilge dispensasjon er vesentlig 
større enn ulempene ved tiltaket, og tilrår av den grunn at søknaden avslås. 
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Søknad om dispensasjon

Navn:  .  '” L7”) . fl  ,

Adresse:  A :1” '7' _ J

Postnr: 9 O Poststed: Ø/A/Uåä/

Berørt eiendom Gnr.: (? Bnr.: fb» Fnr.:

Søker  om  dispensasjon  fra  (sett kryss):

.  Kommuneplanens arealdel

'  Reguleringsplan (PBL 1985) /  områdereguleringsplan (PBL 2008)

.  Bebyggelsesplan (PBL 1985) /  detaljreguleringsplan (PBL 2008)

.  Forbud mot fradeling i  100 meters beltet  langs  sjø etc.

0  Forbud mot bygging i 100 meters beltet langs sjø etc.

(PBL  1985 = plan- og bygningsloven av 1985/ PBL 2008  =  plan- og bygningsloven av 2008)

Beskrivelse  av  tiltaket:
".  )

"' C’ .i. '(, " ' k  "W I”
Be  Funnelse  för  diseensasjonssøknaden, jf. plan: og bygningslovens  §  19-1:

, "(74 ,, *; ,, , ., *  ‘r'

?, '- 4"4‘  .  Tomcat ,, '.  ) .cz."

" °' a' Law (,A/L  '  ” < V

U  ”1/ l" '(.- y’ ;”, X  . *  , ",—  r  '(;

b  " 't.» ,? —- . ,»  f -  ,  *  ,, ,, ”LL

TC  A  J ? ‘17  I <»  ' * ”””

m  ' ,! / .

l *v. 5 La ' , : » /  a

Dato:

Underskrift søkerl-ere

Søknaden sendes til:  Dyrøy kommune, Dyrøytunet  1, 9311BRØSTADBOTN.

E-post: ostmottakifid ro .kommune.no  .  tlf.  77 18 92 00

LEIS-DDE

”M
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Fortsettelse av begrunnelse for dispensasjon

”'; om‘ mw/IV 15m~w
I  "o / 7 am ‘ "

KV 4. mj,» !  «J '  b  N » «C , [, ,4 :* U

mum <; (7e "M/w “Y  . Lik'O-év
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Hovedregelen er at alt skal bygges slik at det er  i  overensstemmelse med plan- og bygningsloven og

kommunens arealplaner. En dispensasjon er et vedtak der kommunen gir en søker tillatelse til å

bygge eller gjøre noe som ikke er  i  overensstemmelse med dette regelverket i en konkret sak. En

dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset.

Eksempler på tiltak som krever dispensasjon er bygging og fradeling i hundremetersbeltet langs sjø,

bygging og fradeling i områder avsatt til landbruks-, natur— og friluftsformål samt reindrift (LNFR) i

kommuneplanens arealdel, utlegging av flytebrygger, bygging av molo m.m. Tiltak som ikke er i tråd

med gjeldende reguleringsplan må også ha dispensasjon.

To vilkår må være oppfylt før kommunen kan vurdere å gi dispensasjon:

1. Hensynet til den interessen som arealformålet skal ivareta må ikke bli vesentlig tilsidesatt.

2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet

vurdering.

Bruk kommunens Søknadskjema når du sender inn søknad om dispensasjon.

Det er viktig at du legger vekt på følgende fem punkter når du fyller ut søknaden:

Det er ditt (søkers) ansvar å begrunne hvorfor du bør få dispensasjon og vise at de interessene som

arealformålet skal ta vare på ikke blir skadelidende. En ren beskrivelse av tiltaket, som omtalt under

punkt 2 nedenfor, er ikke tilstrekkelig. Personlige, familiære eller økonomiske grunner kan ikke styre

arealbruken i kommunen og kan derfor ikke vektlegges som begrunnelse for søknaden. Det er

utelukkende arealbehovet som styrer arealutviklingen, og derfor må begrunnelsen stå i sammenheng

med de hensyn som arealplanen skal ivareta.

a) Beskriv tydelig hvordan du ønsker å bygge  /  fradele på eiendommen. Du må også beskrive

eventuell veiatkomst og tilknytning til vann og avløp. Trenger du avkjørsel fra fylkesvei, så

skal tillatelse fra Statens vegvesen legges ved søknaden. lforbindelser med fradelinger kan

det være hensiktsmessig å legge ved tinglyste veirettigheter.

b) Dersom du søker om bygging i et område som kan være utsatt for skred, ustabil grunn,

stormflo, flom eller erosjon, så må du få en faglig godkjent instans/person til å vurdere

sikkerheten mot naturpåkjenninger.

a) Send med kart og tegninger som tydelig viser plassering, mål og størrelse på tiltaket. Alle

vedlagte kart og tegninger skal påføres målestokk og nordpil. Kartet skal vise

eiendomsgrenser. Vi anbefaler NlBlO sin nettløsning med kart.

htt  :  ardskartsko o landska .no .Skriv ut kart og tegn inn tiltaket direkte.

b) Legg gjerne ved bilder av ny dato som viser området som skal bebygges/fradeles.
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Husk at du må varsle naboer og gjenboere om tiltaket før du sender søknaden til kommunen.

Naboeiendom er eiendom som har felles grense med din tomt. Gjenboereiendom er eiendom hvor

kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Du må varsle eiere av både bebygde og

ubebygde eiendommer. Bruk kommunens skjema for nabovarsel. Gjenpart av nabovarsel sender du

til kommunen sammen med dispensasjonssøknaden.

Har du behov for opplysninger om hvem som er naboer, ta kontakt med kommunen og be om en

naboliste.

,,.X ».

Husk å oppgi fullstendig navn, bostedsadresse og telefonnummer. Oppgi gjerne også epostadresse.

no' SKE :* <2":

Du skal sende dispensasjonssøknaden til:

ill

Dyrøy kommunes adresse er: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN.

E-post: ostmottak d ro .kommune.no  .  tlf. 77 18 92 00

kommunen gi deg et foreløpig svar på hva som mangler ved søknaden. Når du har rettet opp

eventuelle mangler ved søknaden, er søknaden din klar for behandling hos kommunen.

Uavhengig av utfallet av søknaden vil du få tilsendt regning for et saksbehandlingsgebyr.

,, ray Cm ”IQ"?

( JE]

Første ledd  i  kommunens behandling av din søknad, er å sende den ut på høring til berørte

fagmyndigheter, det vil som oftest si Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Sametinget.

Ved behov sendes saken også til andre høringsparter. Høringsfristen er 4 uker.

m

U
fl
(/i

Etter at høringsfristen er over, så vil administrasjonen lage en sak der planutvalget tar stilling til

søknaden din. Du vil få tilsendt melding om vedtak noen dager etter at planutvalget har behandlet

saken.

(

Dersom du får dispensasjonen innvilget, så må du være oppmerksom på at dette bare er en avklaring

i forhold til gjeldende arealplaner i området. Ofte vil en søknad om bygging kreve en byggetillatelse

eller tillatelse til fradeling. Her må du søke særskilt om dette i etterkant av at dispensasjonen er

innvilget.

Dersom søknaden gjelder et tiltak i sjø, f.eks. flytebrygge, kai o.l., må du etter at dispensasjonen er

innvilget søke kommunen om en tillatelse etter havne- og farvannslovens bestemmelser.

(ll—

Har du planer om bygging eller fradeling og er usikker på hvilke tillatelser du trenger eller hvordan

søknaden din skal behandles? Ta kontakt med plan- og bygningsmyndigheten i Dyrøy kommune på

telefon tlf. 77 18 92 00, og vi vil gi deg veiledning om hvordan du skal gå fram.
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