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 Statusoppdatering – arbeidet med scooterløyper 
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 Orientering Sentrumsplan 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 08.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll PNU 26.05.20 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 15/20 08.09.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Møteprotokollen av 26.05.20 godkjennes. 

Kort sammendrag 

Møteprotokollen fra møte i plan og naturutvalget 26.05.20 er tilgjengelig elektronisk på kommunens 
nettside: 
 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4695229.2708.luajaqkuiqllzj/PNU_Protokoll_200526.pdf 
 

Saksopplysninger 

 

Administrasjonens vurdering 
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PS 16/20 Referatsaker



Fra: Kjell-Rune Marthinsen (Kjell-Rune.Marthinsen@dyroy.kommune.no)
Sendt: 15.06.2020 11:26:33
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: VS: Presentasjoner fra vegdialogmøte på Finnsnes 10.juni
Vedlegg: Vegdialog 2020 Finnsnes.pdf;Drift og vedlikehold vegdialog.pdf;Kontraktstrategi for drift og vedlikehold av fylkesveger saksfremlegg.pdf;Strategi - Saksprotokoll fra
fylkestinget 10.-13. mars (1).pdf

 
From: Solveig Sandnes <solveig.sandnes@tffk.no>
Sent: Friday, June 12, 2020 9:44:53 AM
To: Tom Rune Eliseussen <tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no>; Hogne Eidissen <hogne.eidissen@senja.kommune.no>; nina.fransen@senja.kommune.no
<nina.fransen@senja.kommune.no>; Alf Ingvart Rørbakk <alf.ingvart.rorbakk@senja.kommune.no>; Jan‐Eirik Nordahl <jan‐eirik.nordahl@sorreisa.kommune.no>; Tor Langnes
<Tor.Langnes@Sorreisa.kommune.no>; Jørgen Aslak Stensrud Nilsen <Jorgen.Nilsen@Sorreisa.kommune.no>; Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>; kjell‐
rune.marthinsen@dyroy.kommune.no <kjell‐rune.marthinsen@dyroy.kommune.no>
Cc: Øyvind Strømseth <oyvind.stromseth@tffk.no>; Tor Ivar Johnsen <tor.ivar.johnsen@tffk.no>; Yvonne Johannessen <yvonne.johannessen@tffk.no>
Subject: Presentasjoner fra vegdialogmøte på Finnsnes 10.juni
 
Hei.
 
Vi takker for et positivt og fruktbart vegdialogmøte på Finnsnes 10.juni. Vedlagt følger de presentasjoner som ble holdt på møtet. I tillegg finner dere vedtatt Kontraktstrategi for
Drift og vedlikehold av fylkesveger. I saksfremlegget finnes oversikt på de ulike kontraktene med utløpstid som ble etterspurt under møtet, samt mer utfyllende informasjon om
vurderinger bak strategien. Her er kort oppsummering i tillegg til presentasjonene.
 
Regionreformen og fylkeskommunens organisering
I 125 år har Statens vegvesen gjennom sams vegadministrasjon utført oppgaver på fylkesvegene for fylkeskommunene. Fra 1. januar ble oppgavene og ca 75 ansatte fra Statens
vegvesen overført til det nye storfylket Troms og Finnmark. I tillegg til dette er det flere stillinger som er under tilsetting og med et fremtidig bemanningsmål på ca 130 innen
vegområdet. Veg infrastruktur er organisert i to avdelinger: Drift, vedlikehold og forvaltning + Planlegging, prosjektering og utbygging.
 
Avdeling for Drift, vedlikehold og forvaltning for fylkesvegene ledes fra Tromsø, med assisterende leder lokalisert i Vadsø. Avdelingen er delt inn i VEST og ØST med tillegg egne
prosjektorganisasjon for tunnelrehabilitering og brurehabilitering (større bruer). Avdelingen har et budsjett på ca 950 mill. til drift, vedlikehold og forvaltning av ca 4500 km
fylkesveger. Større utbyggings‐ og oppgraderingsprosjekter er organisert innen avdeling for Plan, Prosjektering og Utbygging fylkesveg.
 
Utfordringer på fylkesvegnettet er det store etterslepet 12 mrd., innfrielse av tunnelsikkerhetsforskriften innen 2025, nye oppgaver for drift og vedlikehold av fiskerihavner, samt
grensesnitt mot statens vegvesen på myndighetsområder (vegtrafikkloven). Muligheter er økt brukerfokus, handlingsrom innenfor kontraktstrategi, eierskap til drift og
vedlikeholdsstrategi, økt samarbeid med kommuner og andre interessenter. I tillegg utnytte mulighetsrommet i regelverket (vegnormalene).
 
Innovasjon og ITS
Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å ta en aktiv rolle i den teknologiske skifte. Med spesiell fokus på «lavt hengende frukter» ønsker vi å utvikle løsninger som er
framtidsrettet og er billigere – det kan for eksempel være sanntidssystemer på buss eller brøytebiler. Løsningen skal gi brukeren en bedre opplevelse og øke framkommeligheten
langs våre veger.
 
Overordnet planer (transportplaner, strategiplan samferdsel, handlingsplan/program)
Det er pågående prosesser i den nye fylkeskommunen for hvordan dette arbeidet blir organisert.
 
Forvaltning
NB jamfør skiltforskriften har fortsatt Statens vegvesen skiltmyndighet for å treffe vedtak for fylkesveger, da denne er ikke overført. For riks‐ og fylkesveg er Statens vegvesen
skiltmyndighet for arbeidsvarsling, og for kommunal veg er kommunen skiltmyndighet. Denne myndigheten er det flere fylkeskommuner som mener vegeier må ha. Per i dag
utøves oppgavene i tett samarbeid med Statens vegvesen og fylkeskommunen.
 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel: Praksisen hos en del kommuner har vært/er at dispensasjonssaker oversendes sektormyndighet og vegeier (fylkeskommunen) for
uttalelse (for eksempel søknad om avkjørsel eller disp. fra byggegrenser), uten at kommunen selv først har behandlet de prinsipielle sidene av saken. Fylkeskommunen anbefaler at
kommunen først behandler den prinsipielle siden av saken før oversendelse til vegeier (fylkeskommunen) og sektormyndighet.
 
Omklassifiseringer
Det har tidligere vært en gjennomgående diskusjon om tilstøtende fylkesveger bør omklassifiseres til kommunale veger. For eksempel der vegstubber/endestykker av fylkesveger
er i tilknytning kommunal veger. Det gjøre oppmerksom at det ikke medfølger rammetilskudd fra staten etter at vegen er satt i stand og overført til kommunen. Rammetilskuddet
som beregnet ut fra behov/MOTIV‐beregning for drift og vedlikehold av fylkesveger faller bort. Kommunene får ikke nok midler til driften og vedlikehold i etterkant. Et alternativ er
å la kommunen drifte og vedlike fylkesvegstrekning mot betaling, jamfør Vegloven «§ 18.Fylkeskommunen kan fastsette at fylkesvegstrekningar i ein kommune skal haldast ved like
av kommunen».
 
Drift‐ og vedlikehold
Regionreformen har gitt en ny hverdag, men etter hvert nye muligheter. Den politiske plattformen til Troms og Finnmark fylkeskommune sier man skal ta samfunnsutviklerrollen og
være et sterkt nord. Oppbygning av ny organisasjon er krevende i starten med manglende systemer, rekruttering av folk, samtidig som driftsoppgavene er en 24/7 jobb.
Administrasjonen går i dialog med flere kommuner for å se på samarbeidsområder få å oppnå «mer og bedre veg for pengene». Det kan være for eksempel å få samkjørt vinterdrift
av roder med ulike vegeiere i enkelte kontrakter. Dette vil hindre tomgangskjøring for entreprenørene, og fremme både omdømme, miljøperspektiv og mer økonomisk drift for
begge vegeiere. Et annet område er f.eks. dekkelegging der deling av kunnskap og dekkeplaner kan gi muligheter, er inspeksjon av bruer som skal ajourholdes. Flere mulighetene
ønsker Troms og Finnmark fylkeskommune å kartlegge nærmere sammen med kommunene i eget forum for Drift og vedlikehold av veger. Dette vil gi mer tilpasset drift og
vedlikehold, bedre informasjonsflyt og kompetansedeling på tvers av vegeierne.  Et fremtidig samarbeid med handlingsrom for drift og vedlikehold bør forankres hos politisk
ledelse i kommunene, slik at de representantene som stiller i forumet har et mandat og handlingsrom til å forme innholdet i samarbeidet.
 
Kontraktstrategien til fylkeskommunen legger også føringer for større fokus på leverandørutvikling (små og store), brukerfokus og arbeidslivsseriøsitet.
 
Vegteknologi og bæreevne
Oppskriving og utvikling av bruksklasser over flere år gjør av vegene halverer levetiden. Forfallet øker. Oppskriving fra BK 8 til Bk 10 på grunn av økt tungtransport er særdeles
utfordrende. Troms og Finnmark fylkeskommune har en lavere grad av tilfredsstillende spor og jevnhet sammenlignet med andre fylkeskommune, spesielt i Vest (gamle Troms).
Samtidig har ca 90% fylkesvegene i Troms og Finnmark en ÅDT lavere enn 1000. 57% av vegnettet har en ÅDT lavere enn 300.
 
Veglys
Flere kommuner henvender seg til TFFK om veglys som er satt opp av kommuner langs fylkesveger. I føringer fra handlingsplan for gamle Troms fylkeskommune er det ikke åpnet
opp for å overta gamle veglys. Fylkeskommunen har ikke hatt mulighet til å overta «oppbrukte» veglys fra kommunen. Det mangler politisk beslutningsgrunnlag for hva gjør man
videre med veglys. Men det gjøres oppmerksom på at fylkeskommunen kan fravike på standardkrav til oppsett av nye veglys.  Fylkeskommunen mener at kommunene bør se på
bruk ny teknologi sette disse bedre i stand og mer utnyttelse av tidsstyrte LED‐lys. Det oppfordres til undersøke nærmere om LED lys prosjektet til Nordreisa kommune for å spare
fremtidig strømkostnader.
 
Fylkeskommunen har notert alle innspillene fra de ulike kommunene.
 
Deltakerne fra TFFK:

Avdelingsleder Drift, vedlikehold og
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Øyvind Strømseth Troms og Finnmark fylkeskommune forvaltning veg oyvind.stromseth@tffk.no 99299922 Tromsø
Yvonne Johannesen Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjonsleder Drift øst Vadsø
Tor‐Ivar Johnsen Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjonsleder Drift vest tor.ivar.johnsen@tffk.no 97103543 Harstad
Solveig Sandnes Troms og Finnmark fylkeskommune Rådgiver lederstøtte Veg solveig.sandnes@tffk.no 90042404 Tromsø

 
 
Dersom dere har spm eller trenger andre kontaktopplysninger, for eksempel ansatte innen beredskap eller fiskeri ta kontakt med meg.
 
Send gjerne videre presentasjonen til deltakerne jeg ikke har mailadresse til.
 
 
Vennlig hilsen

Solveig Sandnes
Rådgiver Avd. VEG - drift, vedlikehold og forvaltning
Samferdselsdivisjonen
Troms og Finnmark fylkeskommune

Mobil: +47 90 04 24 04
Epost: solveig.sandnes@tffk.no
www.tffk.no  
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Agenda

- Regionreformen og fylkeskommunens organisering
- Drift og vedlikehold – strategi og mulige samarbeidsområder
- Innovative ITS løsninger

Lunsj

- Innlegg fra kommunene
- Ordet fritt og oppsummering

Vegdialog 2020
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Samferdselsdivisjonen i TFFK
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Avdeling Drift, vedlikehold og forvaltning 
fylkesveger - administrasjonen

 Avdelingsleder Øyvind Strømseth
Ass. avd.leder Johan Rolstad
6 medarbeidere i stab

Seksjon DV Øst
Seksjonsleder Yvonne Johannesen
10 (15) medarbeidere

Prosjekt tunnelrehabilitering
Prosjektleder Geir Østvik
5 (12) medarbeidere

Seksjon DV Vest
Seksjonsleder Tor Ivar Johnsen
22 (25) medarbeidere

Seksjon forvaltning 
Seksjonsleder Geir Magne Lorentsen 
10 medarbeidere
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4568 km veg - 854 bruer - 46 
tunneler - 38 Fergekaier - 132 
Fiskerihavner 

Drift og vedlikehold
Beslutningsgrunnlag 
Samfunnskontakt
Strategi
Vegteknologi
Trafikksikkerhet
ITS - innovasjon
Økonomi

Drift
Sommer og vinterdrift,  
ivaretakelse av veikantutstyr, 
fergekai, fiskerihavn.

Vedlikehold 
Veg, vegkantutstyr, bru, tunnel, 
fergekai, fiskerihavn.
Dekkelegging, stikkrenneskift, 
forsterkning.

Tunnelrehabilitering
Tunnelsikkerhetsforskriften
Prosjektering og planlegging
Byggeledelse

Brurehabilitering (fergekai og fiskerihavn)

Inspeksjoner
Prosjektering og planlegging
Byggeledelse

Forvaltning
Avkjørsler
Byggegrenser
Graving og nærføring
«Naborelaterte» oppgaver

Bruforvalter
Tunnelforvalter
Brannvernleder
Sikkerhetskontrollør tunnel

Myndighetsområder (ikke overført)

Arbeidsvarsling
Skiltmyndighet
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1 Fylkestinget legger kontraktstrategi for drift og 
vedlikehold til grunn for kontrakter som utlyses i 2020.

2 Fylkestinget ber om at fylkesrådet utformer 
hensiktsmessige og målrettede kontrakter, som kan 
tilpasses med tanke på varighet, kontraktsform,
områder/størrelser, krav til standard, oppdelinger i 
fag/tjenesteområder.

3 Kontraktene skal stille krav om arbeidslivsseriøsitet, 
tilrettelgging for lærlingeog/eller praksisplasser, samt 
stimulanseordninger for å utløse verdiskapning for et
sterkt nord.

4 Kontraktene skal ha fokus på en tilpasset drift, med 
brukerfokus og avveininger innen framkommelighet, 
økonomi, trafikksikkerhet og miljø.

5 Fylkestinget legger til grunn at fylkesrådet utformer 
kontrakter som åpner for tilpasset vedlikehold med 
hensyn med avveininger mellom kvalitet, pris og 
brukervennlighet.

6 Fylkestinget legger til grunn at det skal stilles 
hensiktsmessige krav om hensynet til miljø. Det må 
også vurderes krav til klimautslipp og bruk av ny
teknologi.

7 Fylkestinget ber om at man ser på muligheter for 
samarbeid med kommuner og andre vegeiere hvor vi 
har felles interesser.

8 I forkant av kontraktutlysning må det etableres dialog 
med brukere og leverandører med sikte på å finne 
effektive og innovative løsninger for å møte fremtidige 
forventninger og behov.

9 Fylkesrådet bes legge fram en handlingsplan for drift 
og vedlikehold til Fylkestinget i løpet av 2020. 

Fylkestinget
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Utfordringer og muligheter

Utfordringer

Etterslep på fylkesvegnettet 

Tunneler og bruer 

(Forskrift om tunnelsikkerhet 2025)

Nye oppgaver  

(FK Fiskerihavner drift og vedlikehold)

Grensesnitt mor SVV på 

myndighetsområder 

(vegtrafikkloven)

Muligheter

Brukerfokus

Kontrakts-strategi

Drift og vedlikeholds-strategi

Utnytte mulighetsrommet  i regelverket (vegnormalene)

Samarbeid
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ITS

ITS, Intelligente transportsystemer

Systemer og tjenester hvor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) anvendes innen transportsektoren. ITS bidrar til at tilgjengelig transportinfrastruktur vil 

kunne utnyttes og driftes mer effektivt, fleksibelt, sikkert og miljøriktig.

Teknisk infrastruktur

Gode ITS løsninger krever god teknisk infrastruktur. 

Takting av kjøretøy

Takting (synkroniserer) av kjørehastighet på smale veger og på veger med smale tunneler. Kombinert med C-ITS kan man oppnå et dynamisk kjøremønster og bedre 

utnyttelse av et vegnett med begrensede møtemuligheter. 

Effekt

Ved bruk av ITS i ulike former og i kombinasjon med andre tiltak, har man sett på muligheten for å unngå tradisjonelle løsninger som utvidelse av vegbredden og 

derigjennom kan store oppgraderingskostnader unngås.  
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Ny organisasjon og nye utfordringer

Drift og vedlikehold av fylkesveger
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Historikk

- Tidligere utført i egenregi i Statens vegvesen
- Fra ca 2003 – d&v konkurranseutsettes med mål om «billigere og bedre»
- Produksjonsenheten i SVV skilles ut og blir Mesta . SVV kun byggherreorganisasjon

- De første utgavene av kontrakter var tilnærmet ren funksjon og med stor andel rundsum
oppgjør – stor grad av risiko for entreprenører (etter eget ønske)

- Gradvis overgang til dagens kontrakter med svært stor andel mengdeoppgjør – risiko er 
flyttet over til byggherre (etter bransjens ønske)

- «Allround-kontrakter» som inneholder svært mange fag – entreprenør kan litt om alt
- Kontraktene er i sin helhet bygd opp om Vegdirektoratets håndbøker og maler
- Har utviklet seg til kompliserte kontrakter som etter hvert ikke SVV heller forstår

Drift og vedlikehold av fylkesveger
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Regionreformen – ny hverdag…etter hvert nye muligheter

- Fra 01.01.2020: Fylkene overtar selv alt arbeid med fylkesveger. Sammenslåing Troms og 
Finnmark

- Det skal bygges en ny organisasjon, stakes ut en ny retning
- Ikke lengre låst av Statens vegvesen. 
- Ønske om noe nytt og bedre tilpasset våre forhold
- Politisk ønske om å være samfunnsbygger – søke å invitere inn den seriøse delen av lokale 

aktører
- Større brukerfokus og lokale variasjoner
- Enklere kontrakter med mindre administrasjon/dokumentasjon og mer penger «ut på veg»
- Samtidig stille de nødvendige krav, ønsker ikke «cowboyer»
- Tilrettelegge for rekruttering

Drift og vedlikehold av fylkesveger
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Organisering
Drift og vedlikehold av fylkesveger
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Mulige endringer i nye driftskontrakter

- Fagkontrakter (vinterdrift, renhold, grøntskjøtsel, stikkrenneskift……)

- Geografisk inndeling med mindre kontrakter der markedet gjør det mulig

- Kontraktenes varighet

- Enklere beskrivelse av kontraktsarbeidet med målbare parametere

- Finne utfordringer/grensesnitt og løse dem

Drift og vedlikehold av fylkesveger
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Samarbeid med kommuner

- Vi ser konturene av et mer sentralisert og spisset Statens vegvesen (det er deres oppdrag)

- Vi ønsker en tettere dialog og samarbeid med alle kommuner i storfylket

- Hvordan kan vi hjelpe hverandre ? (NEI! Vi kommer ikke til å gjøre jobben for kommunene ☺ )

- Skape en felles arena hvor vi kan møtes. Fagforum D&V ?

- Avhjelpe hverandre i og på enkelte områder ?

- Innspill fra kommunene ?

Drift og vedlikehold av fylkesveger
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Mål

- I bunn og grunn handler det om trafikksikkerhet og fremkommelighet

- Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å få det til?

Drift og vedlikehold av fylkesveger
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Arkivsak-dok. 20/07143-2 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato Saksnr 

Fylkesrådet 18.02.2020 22/20 
Fylkestinget 10.03.2020  

 
 

. 

Kontraktstrategi for drift og vedlikehold av fylkesveger 

 

Innstilling: 

Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak: 
 

1 Fylkestinget legger kontraktstrategi for drift og vedlikehold til grunn for kontrakter som utlyses i 
2020. 

2 Fylkestinget ber om at fylkesrådet utformer hensiktsmessige og målrettede kontrakter, som kan 
tilpasses med tanke på varighet, kontraktsform, områder/størrelser, krav til standard, 
oppdelinger i fag/tjenesteområder, samt stimulansordninger for å utløse verdiskapning for et 
sterkt nord.  

3 Kontraktene skal ha fokus på en tilpasset drift, med brukerfokus og avveininger innen 
framkommelighet, økonomi, trafikksikkerhet og miljø. 

4 Fylkestinget legger til grunn at fylkesrådet utformer kontrakter som åpner for tilpasset 
vedlikehold med hensyn med avveininger mellom kvalitet, pris og brukervennlighet. 

5 Fylkestinget legger til grunn at det skal stilles hensiktsmessige krav om hensynet til miljø. Det må 
også vurderes krav til klimautslipp og bruk av ny teknologi.  

6 Fylkestinget ber om at man ser på muligheter for samarbeid med kommuner og andre vegeiere 
hvor vi har felles interesser. 

7 I forkant av kontraktutlysning må det etableres dialog med brukere og leverandører med sikte 
på å finne effektive og innovative løsninger for å møte fremtidige forventninger og behov.  

8 Fylkesrådet bes legge fram en handlingsplan for drift og vedlikehold til Fylkestinget i løpet av 
2020.   

 
 

   
 Kristina Hansen  
 fylkesråd for samferdsel 

 
 

Vedlegg 

2. Fagnotat - Kontraktstrategi for drift og vedlikehold av fylkesveger 
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Saksutredning 

Innledning 

Troms og Finnmark fylkeskommune må ha en fremtidsrettet kontraktstrategi for drift og 
vedlikehold, som er tilpasset og i tråd med den politiske plattformen om å skape et «Et sterkt 
nord». Strategien bør i stor grad legge til rette for verdiskapning for hele samfunnet, samtidig som 
man skal ha trygge veger og god fremkommelighet gjennom drift og vedlikehold.   

Hvordan bli en samfunnsbygger/utvikler innen tjeneste infrastruktur veg, og samtidig ivareta 
brukere, entreprisemarkedet, nabolaget og samarbeidet med kommuner og vegeiere?  

Kontraktstrategien skal legge til rette for å stimulere næringslivet i nord, sikre bemanning, rett 
kompetanse og vekst innen leverandørmarkedet innen små og store steder. Strategien skal også 
legge vekt på langsiktig leverandørutvikling og jevnlige markedsanalyser.  

Den skal legge føringer på hvilke virkemidler som skal benyttes i utformingen av 
konkurransegrunnlagene. Dette kan være anskaffelsesprosedyrer (konkurranseform), 
inndeling/oppdeling av kontrakter, standardkrav/kvalitet, oppdeling fagområder, kontraktsform, 
tildelingskriterier, risikovurderinger m.m. 

Nåsituasjon 

1.januar 2020 opphørte sams vegadministrasjon, et samarbeid mellom Statens vegvesen og 
fylkeskommunene gjennom 125 år. Mange felles samordnet kontrakter mellom fylkeskommunene 
og Statens vegvesen løper ut kontraktsperioden, og en ny strategi for nye kontrakter som skal 
lyses ut må vedtas. Tidligere inngåtte kontrakter er inngått basert på standardkrav som er 
beskrevet i «Håndbok R610 – Standard for drift og vedlikehold av fylkesveger». 

 

 

 

 

Fakta om fylkesvegene og kontrakter (per februar 2020) 

4405 km veg og 95 km gang og 
sykkelveg 

38 fergekaier 

854 bruer 132 fiskerihavner 

46 tunneler og skredoverbygg (5 
underjordiske) 
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År 
kontrakt 
utløper 

Driftskontrakter Elektrokontrakter Ferge drift 
og 
vedlikehold 

2020 1909 Hinnøy 

2003 Porsanger 
Nordkapp 

2004 Nordkyn 

5003 Midtre 
Hålogaland vest 

5004 Midtre 
Hålogaland Øst 

 

2021 1810 Vesterålen 

1905 Tromsø 

2007 
Hammerfest 

 Drift, 
vedlikehold, 
service og 
beredskap 

2022 1907 Nord-
Troms 

2006 Sør-
Varanger 

2001 Alta, 
Kautokeino, 
Langfjorden og 
Loppa/Hasvik 
(byggherrestyrt) 

5005 Troms  

2023 1906 Lyngen 

1816 Ofoten  

1906 Lyngen 

2002 Karasjok 

2005 
Varangerhalvøy 

5006 Vest-
Finnmark 

5007 Øst-
Finnmark 

 

2024 1903 Senja   

2025 1908 Indre 
Troms 

  

Driften av fylkesvegnettet i Troms og Finnmark er i dag dekket av totalt: 

- 16 driftskontrakter veg (per d.d. 3 styres av TFFK og 13 styres av SVV) 
- 5 elektrokontrakter (styres av SVV) 
- 3 vegoppmerkingskontrakter (styres av TFFK) 
- 4 dekkekontrakter (styres av TFFK) 
- 2 bruvedlikeholdskontrakter og 1 tunnelvedlikeholdskontrakt (styres av TFFK) 
- 1 fergekaier – drift og vedlikehold (styres av SVV) 
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Dagens situasjon er at fylkesvegnettet i Troms og Finnmark fylkeskommune driftes gjennom 16 
geografisk avgrensede kontrakter med ulike entreprenører. De fleste av disse kontraktene 
inneholder i dag både riks- og fylkesveg. Kontraktene er bygget etter mal fra Statens vegvesen. 
Mal for driftskontrakter har vært i kontinuerlig utvikling fra oppstarten i 2003, da drift og 
vedlikehold av vegnettet i Norge ble konkurranseutsatt. I de første kontraktene var oppgjør basert 
stort sett på fast pris. Det vil for eksempel si at entreprenørene hadde en fast godtgjørelse for 
vinterdrift, uansett hvor mye eller lite den enkelte vinter medførte av arbeid. Denne 
oppgjørsformen førte til at entreprenørene tok mye av risikoen i kontraktsforholdet samtidig som 
vegeier fikk forutsigbarhet i forhold til utgiftene. Opp gjennom årene har kontraktene blitt endret 
mht oppgjørsform, der en del av vederlaget er en fast sum mens det i tillegg betales enhetspris for 
utført arbeid, som for eksempel brøyting og strøing. Dette reduserer risikoen for entreprenørene 
og gir samtidig en mindre grad av forutsigbarhet for vegeiers utgifter. 

Dagens driftskontrakter inneholder et svært bredt spekter av oppgaver. For eksempel alt fra 
brøyting, grøfting, tømming av søppelcontainere, tunnelrenhold, lapping av hull m.m. Dette 
medfører at entreprenørene skal ha kompetanse og utstyr på svært mange og ulike fagområder. 
En konsekvens av slike omfattende kontrakter er at entreprenørene ikke har mulighet for å 
opparbeide spisskompetanse på noen fag, men at det heller blir en «allround-løsning» der man 
har noe kompetanse og utstyr på alle fag. 

Dagens driftskontrakter er av relativt stor geografisk utstrekning med store riksdekkende 
entreprenører. Dette ser man går på bekostning av lokale entreprenører, og mindre lokale er som 
regel underentreprenører til de store. 

De fleste driftskontraktene har en varighet på 5-8 år og som er tilpasset entreprenørens 
investeringer og avskrivninger for å kunne gi pris i en anbudsrunde.  

Som oftest er det inngåtte kontrakter eller rammeavtaler av kortere varighet 1-3 år for reparasjon 
av skader i dekket, drenering, bruvedlikehold, tunnelvedlikehold m.m. 

Dekkekontrakter: Dagens kontraktregime er bygget på enhetspriskontrakter, hvor det benyttes 
objektive kriterier for beskrivelse av tiltak, i tillegg har RTP, trafikksikkerhet og fremkommelighet 
vært utløsende faktorer innenfor det til enhver tid gjeldende budsjett. Byggherre har spesifikt 
beskrevet tiltak og kvalitetsparametere i kontrakt. Dekkekontraktene er i all hovedsak ettårige, 
unntak har vært i spesialkontrakt hvor det har vært 5 årlig kontrakt Markedet er i hovedsak 
dominert av nasjonale og internasjonale aktører. For 2020 følges praksis fra tidligere år, da 
konkurransegrunnlagene ble utarbeidet i 2019. 
 

 

 

 

 

Vurdering 

Muligheter 
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Fylkesråden tilrår en optimalisering for valg av strategi for nye kontrakter innen drift og 
vedlikehold fylkesveg. Dey må gis muligheter til å utforme nye kontrakter (utarbeide 
konkurransegrunnlag) som ivaretar hensiktsmessig byggherreoppfølging, verdiskapning for 
samfunnet, samt tilpasninger til geografi, topografi og markedet. Etter at samordnet 
vegadministrasjon ble opphevet fra 01.01.2020 åpner det for muligheten til å velge andre 
løsninger både med hensyn til kontraktenes innhold, varighet, geografisk størrelse samt hvilke 
standardkrav som skal legges til grunn for drift og vedlikehold. 

 

Det er potensielt store samfunnsøkonomiske gevinster med å ha en kontraktstrategi innen drift og 
vedlikehold som tilpasset brukerbehovet i nord og vil gi mer variasjon på kjøpersiden for mindre 
og større steder i Nord. Avveininger innen framkommelighet, økonomi, trafikksikkerhet og 
brukerbehovet må vurderes og kartlegges før utforming av kontrakter. For eksempel kan en mer 
tilpasset standard og hyppighet på spesielt vinterdriften vil kunne gi mer midler til vedlikehold av 
fylkesvegene. Det kan være aktuelt å vurdere om enkelte lavt trafikkerte strekninger skal ha 
brøyting om natta. Når det gjelder valg av standard vil det være uheldig om man fjerner seg for 
mye fra det øvrige vegnettet. Brå standardsprang mellom riks- og fylkesveger kan gi økt fare for 
ulykker. I motsatt tilfelle kan et mindre vedlikeholdstiltak på veg, for eksempel løfte vegkroppen 
på høyfjellsoverganger, gi lavere kostnader for vinterdrift av samme strekning. En ønskelig effekt 
er «Mer veg for pengene».  

 

Det skal gjøres vurderinger av innholdet av fagområdene/oppgavene for særskilt nye 
driftskontrakter som skal lyses ut. Dagens kontrakter er som nevnt svært omfattende hva gjelder 
innhold og utvalg av oppgaver som skal løses. Det kan være hensiktsmessig å utarbeide mer 
«rendyrket» kontrakter med færre oppgaver i hver kontrakt. Dette øker muligheten for 
entreprenørene til å bygge god kompetanse og gjøre lønnsomme investeringer av utstyr innenfor 
sine kontrakter. For eksempel kan en type slik fagkontrakt bestå av brøyting, høvling, strøing, 
kosting av skilt samt bortleding av overflatevann vinterstid. En annen type kontrakt kan bestå av 
renhold av vegbane, konstruksjoner og tunnel med mere. Renhold vil kunne være en helårs 
kontrakt for også å ivareta svevestøvproblematikk i tettbygde strøk. Fagtilpassete kontrakter kan 
gi bedre kvalitet på tjenesten fylkeskommunen kjøper, da leverandørene er villig til å investere i 
bedre egnet utstyret til å utføre spesifikke arbeidsoppgaver. Dette er muligheter som ønskes å 
kartlegges nærmere i utformingen av kontraktsgrunnlagene. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune er et stort og mangfoldig fylke med store geografiske 
avstander og stor variasjon av topografi. Det som passer på innlandet trenger nødvendigvis ikke 
passe på kysten. Ved å tillate kontrakter tilpasset lokale forhold søkes det å oppnå mer 
kostnadseffektiv drift og vedlikehold av vegnettet. Det er ønskelig at kontraktsområdene og 
varigheten er store/lange nok for å ivareta økonomisk rasjonell drift for entreprenørene og 
små/kort nok til at de ikke begrenser konkurransen i markedet. Det skal derfor være muligheter 
for variasjon med hensyn på størrelse og varighet. Det vil også være behov for å vurdere ulike 
oppgjørsformer innenfor de ulike kontraktstypene. 
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Det anbefales at strategien ivaretar samordninger og samarbeid med andre vegeiere, for 
eksempel med kommuner og statlige vegeiere. Dette for å sikre enklere drift og skape synergier 
om felles interesser.  

Drift av fylkesvegnettet er i dag styrt av de maler som er utarbeidet av Vegdirektoratet. I nye 
kontrakter kan det ses på hvilket mulighetsrom som kan utnyttes for å differensiere 
driftsstandarden for de ulike delene av vegnettet, utover det som ligger i gjeldende kontrakter. En 
driftsstandard som er bedre tilpasset den enkelte veg sitt behov vil kunne være 
kostnadsbesparende og frigi ressurser fra en del av vegnettet til områder med større behov, for 
eksempel næringstrafikk, skoleveg osv. I vurdering av driftsstandard bør det tas hensyn til 
tilstøtende vegnett slik at for høye standardsprang unngås. I videre arbeid med tilpasninger av 
innhold i kontrakter skal også «Kyst til marked» ivaretas.   

 

Det foreslås å styrke vedlikeholdet for å redusere driftskostnader på sikt. Standard for vedlikehold 
utføres etter en konkret vurdering i hvert tilfelle ut fra kriteriet «godt nok».  

 

Dekkekontraktene har en varighet på en sesong, med forholdsvis korte tidsrom for utførelse og 
krevende byggherreoppfølging. Bakgrunnen for denne praksisen har vært varierende bevilgninger 
til dekkevedlikehold, slik at flerårige kontrakter har vært utfordrende å bygge opp. Likefult ser vi at 
1 årlige kontrakter gir konkurranse i markedet til enn viss grad. Ved flerårige kontrakter vil risikoen 
for monopolsituasjon være overhengende. Dette skyldes store investeringer i fabrikk og utstyr, 
entreprenør må være sikret lønnsomhet, for å stå i et område.  

 

Ved å justere konkurranseformen til at byggherre tar større del av kvalitetsoppfølging og 
rapportering der det er nødvendig, gi mindre aktører mulighet å komme inn i markedet. Dette vil 
bli kartlagt og vurdert nærmere i forkant utlysningen av dekkekontrakter for 2021. 

 

Markedsvurdering/leverandørutvikling 

Kontrakter innen drift og vedlikehold i TFFK innehas hovedsakelig av riksdekkende entreprenører 
med lokale maskinentreprenører som underleverandør. Tidligere og løpende kontrakter har vært 
organisert slik at det har krevdes til dels store investeringer fra hovedentreprenør for å kunne løse 
alle oppgaver i kontraktene. Utvalget av små og mellomstore entreprenører i Nord-Norge er stort. 
For eksempel organiserer Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) hele ca 150 medlemsbedrifter i 
område Troms og Finnmark. Dette er alt fra enkeltforetak til mellomstore, og til dels store, 
entreprenørfirmaer, som hver for seg eller i et samarbeid vil være i stand til å utføre flere av de 
oppgavene som i dag er underlagt driftskontraktene. En endring av kontraktenes sammensetning, 
varighet og innhold vil kunne stimulere det lokale næringsliv til å delta i konkurranse om 
kontraktene som hovedentreprenør. Å invitere de små og mellomstore aktørene inn i kontraktene 
vil kreve at TFFK som byggherre aktivt tar en rolle som veileder for disse entreprenørene. 
Leverandørmarkedet bør i så fall forberedes på at det kan komme en endring og at TFFK som 
vegeier ønsker en utvikling av lokal kompetanse. En slik rolle fra vegeier må balanseres nøye for å 
ikke komme i konflikt med anskaffelsesreglementet. 
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Leverandørutvikling må skje i samarbeid med bransjen og dens organisasjoner gjennom for 
eksempler jevnlige informasjons/dialogmøter.  

 

Forventet effekt 

Mer penger på veg – hvordan skap mer for mindre 

Mer tilpasset standard 

Brukeren i fokus – sikre framkommelighet og trygge fylkesveger 

Bli en attraktiv kjøper og i samspill med det lokale markedet 
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5/20 Kontraktstrategi for drift og vedlikehold av fylkesveger 
 
 

Møtebehandling i Fylkestinget 10.-13.03.2020: 
 

Møtebehandling 
 

Jens Ingvald Olsen, Rødt, fremmet følgende forslag (1); 

 

Alternativ til punkt 1:   
Fylkestinget legger ikke kontraktstrategi for 
drift og vedlikehold til grunn for kontrakter som utlyses i 2020.  

 
 

Jens Ingvald Olsen, Rødt, fremmet følgende forslag (2); 
 

Tillegg til punkt 3:   
Kontraktene skal stille krav om arbeidslivsseriøsitet som f.eks. tariffavtale, 
 tilrettelegging for lærlinge- og/eller......  

 

  
Jens Ingvald Olsen, Rødt, fremmet følgende forslag (3); 
 

Alternativ til punkt 5:   
Fylkeskommunen legger ikke «godt nok»-
prinsippet slik det er beskrevet i saksframlegget til grunn, 
men følger standardkrav slik de er beskrevet i dagens kontraktsgrunnlag.  

 
Frode Lindal, MDG, fremmet følgende forslag (4); 
 

Endringsforslag i punkt 6  
  
"Må også vurderes" endres til skal også stilles  
  
Ny formulering blir da:  
  
6 Fylkestinget legger til grunn at det skal stilles hensiktsmessige krav om hensynet til miljø. 
Det må også vurderes skal også stilles krav til klimautslipp og bruk av ny teknologi.    

  

  
Votering 
 

Innstillingens pkt. 1 settes opp mot forslag (1) – vedtatt mot 2 stemmer 
Innstillingens pkt. 2 – enstemmig vedtatt 
Forslag (2) – enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt. 3 m/endringsforslag (2)– enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt. 4 – enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt. 5 settes opp mot forslag (3) –vedtatt mot 2 stemmer 
Forslag (4) – enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt. 6 – enstemmig vedtatt 
Innstillingens pkt. 7, 8 og 9 – enstemmig vedtatt 
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Fylkestingets vedtak; 
  

1 Fylkestinget legger kontraktstrategi for drift og vedlikehold til grunn for kontrakter som 
utlyses i 2020. 

2 Fylkestinget ber om at fylkesrådet utformer hensiktsmessige og målrettede kontrakter, som 
kan tilpasses med tanke på varighet, kontraktsform, områder/størrelser, krav til standard, 
oppdelinger i fag/tjenesteområder. 

3 Kontraktene skal stille krav om arbeidslivsseriøsitet, tilrettelegging for lærlinge- og/eller 
praksisplasser, samt stimulanseordninger for å utløse verdiskapning for et sterkt nord. 
 
Kontraktene skal stille krav om arbeidslivsseriøsitet som f.eks. tariffavtale, 
 tilrettelegging for lærlinge- og/eller......  
 

4 Kontraktene skal ha fokus på en tilpasset drift, med brukerfokus og avveininger innen 
framkommelighet, økonomi, trafikksikkerhet og miljø. 

5 Fylkestinget legger til grunn at fylkesrådet utformer kontrakter som åpner for tilpasset 
vedlikehold med hensyn med avveininger mellom kvalitet, pris og brukervennlighet. 

6 Fylkestinget legger til grunn at det skal stilles hensiktsmessige krav om hensynet til miljø. Det 
må også vurderes krav til klimautslipp og bruk av ny teknologi.  

7 Fylkestinget ber om at man ser på muligheter for samarbeid med kommuner og andre 
vegeiere hvor vi har felles interesser. 

8 I forkant av kontraktutlysning må det etableres dialog med brukere og leverandører med 
sikte på å finne effektive og innovative løsninger for å møte fremtidige forventninger og 
behov.  

9 Fylkesrådet bes legge fram en handlingsplan for drift og vedlikehold til Fylkestinget i løpet av 
2020.   
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Fra: Ragnvald Storvoll (ragnvald.storvoll@nordavindutvikling.no)
Sendt: 24.08.2020 22:50:55
Til: Dyrøy kommune postmottak; Helene Sætherskar; Marit Alvig Espenes; Tore Uthaug; Håvard Johnsen; Karl
Johan Olsen
Kopi: Kjell-Sverre Myrvoll; Trine Strand; Stig Stokkland; Nina Nikolaisen; Mathilde Anna Andresen

Emne: Informasjon og medvirkning Sentrumsutvikling
Vedlegg: 
Tid i møte og utvalg – sentrumsplanarbeid
 
Dyrøy kommune har besluttet at sentrumsplanen skal fornyes. For å lykkes i dette viktig arbeidet, er god forankring
avgjørende. Flest mulig må involveres, oppleve eierskap og erfare at de har reell medvirkning.
 
Fase 1
Det er et ønske om å få lov å få 20-30 minutter på oppsatte møter i politiske råd og utvalg (viser til politisk møteplan).
Jeg ber om at denne henvendelsen kan videreformidles til de som har ansvar for de respektive råd og utvalg. Videre
er det ønske om å få møte administrativ ledergruppe, næringsliv, lag og foreninger, skoleelever og ungdom.

Undertegnede vil ha hovedansvaret, men også andre vil bidra med presentasjon og dialog i denne fasen.
 
Fase 2
21. – 23. september, under årets Dyrøyseminar, vil det være flere workshops og tilrettelegging for innspill. Da har
arkitektene Sigrid Rasmussen og Hanne Skeltved, Asplan Viak, klare skissetegninger / foreløpige planer som mange
skal få gi innspill til.
 
Jeg ber om konkret tilbakemelding der det er mulig å sette av tid i oppsatte, planlagte møter, evt. kontaktpersoner jeg
skal følge opp for å få dette til. Når det gjelder møter med næringsliv, lag og foreninger og skoleelever, vil jeg/vi i
prosjektledelsen ta direkte kontakt.
 
På forhånd takk 
 
Med vennlig hilsen
 

 
Ragnvald Storvoll
Daglig leder
Tlf: 905 31 848
ragnvald.storvoll@nordavindutvikling.no
 
Tverrveien 1, N‐9311 Brøstadbotn
www.nordavindutvikling.no
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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 

Jonette Olea Simonsen 
Brøstadbakken 52 
9311  Brøstadbotn 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/324-2 Kjell Rune Marthinsen 25.05.2020 

 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

Delegasjonssak:  
 
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om tilbygg til bolig med tegninger, kart og beskrivelser 
mottatt 04.05.2020, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2.  
 
Tiltaket er tilbygg til eksisterende bolig, og omfattes derfor ikke av krav til 
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. 
 
I medhold av bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3 andre ledd gis det fritak for 
varsling til eierne av gnr/bnr 11/16, 29 og 81. Det anses at deres interesser ikke blir berørt av 
arbeidet. 
 
Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at 
forskrifter til loven følges. 
 
 
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 
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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. 

 
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. 
 

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: 
Kato Simonsen Brøstadbakken 31 9311 Brøstadbotn 
Kine Svendsen    
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Dyrøy kommune  
       Den lærende kommune 

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

 

 
 Jan Ole Flo 

Buveien 44 
9407  Harstad 
 
 

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

 
2020/318 
Kjell Rune Marthinsen 
 
 
 
25.05.2020 

 

Delegert vedtak 
 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

Kommunen gir tillatelse til søknad om tilbygg med tegninger, kart og beskrivelser mottatt 
08.05.2020, 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 
Søknaden gjelder tilbygg stue, tilbygg ny adkomst og takoverbygg på eksisterende våningshus 
på eiendommen.  
 
Saksgang/historikk 
Søknad mottatt 08.05.2020. 
 
Naboforhold og andres kommentarer 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. 
Ingen merknader er registrert i saken. 
 
Plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel hvor området er regulert til LNFR-formål.  
 
Veg og atkomst  
Ingen endring. 
 
Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 
På eiendommen. 
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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 
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger.  
 
Dispensasjoner 
Huset er registrert som våningshus på en liten landbrukseiendom, og området er regulert til 
LNFR-formål. Tiltaket tolkes med det som å være ihht formål i plan. Dispensasjonsbehandling er 
dermed ikke nødvendig. 
 
Oppsummering og konklusjon 
Det gis tillatelse til tiltak som omsøkt. 
 

Gebyr 
Gebyr i henhold til 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.  
 
 
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Med hilsen 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann 
 

 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
enhetsleder teknisk 

 
 

 

Intern kopi til: 

Kine Svendsen 

 

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 

Rune Rasmussen 
Liveien 39 
9325  Bardufoss 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/419-2 Kjell Rune Marthinsen 23.06.2020 

 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak - veranda til bolig på gnr/bnr 14/63 

 
Delegasjonssak:  
 
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om bygging av veranda med delvis takoverbygg med 
tegninger, kart og beskrivelser mottatt 17.06.2020, 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 
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel bekreftet som boligeiendom (nr B49). Omsøkte 
tiltak vil ikke gjøre at maksimalt bebygd areal (BYA på inntil 35%) for eiendommen overskrides.  
Tiltaket er dermed ihht formål og bestemmelser i plan, og dispensasjonsbehandling er ikke 
nødvendig. 
 
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. 
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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. 
 

Gebyr 
Gebyr i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B 3 Behandling av sak, tiltak 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. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kine Svendsen    

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

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

 

  
  OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT 

Postboks 296 
9483  HARSTAD 
 
Att.Endre Leivdal 

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

 
2020/250 
Kjell Rune Marthinsen 
 
L31/&04 
 
09.07.2020 

 

 
 

Bekreftet føring av jordskiftesak - gnr/34 i Dyrøy kommune 

Vi viser til oversendte dokumenter med saksreferanse 18-002047RFA-JHAR Vesleheimen i Dyrøy 
kommune. 
 
Saken er nå ført i Matrikkelen, og «Jordskifte krevd» er fjernet fra berørte eiendommer. 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
enhetsleder teknisk 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

41



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 

STEIN HAMRE ARKITEKTKONTOR AS 
Halvor Heyerdahls vei 1 
8626  MO I RANA 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/531-4 Kjell Rune Marthinsen 27.08.2020 

 

Svar på søknad om rammetillatelse - tilbygg, carport og utearealer til Dyrøy 
sykehjem 

Dyrøy kommune gir rammetillatelse til søknad om oppføring av tilbygg til Dyrøy sykehjem med carporter 
og parkering/utearealer med tegninger, kart og beskrivelser mottatt 13.08.2020, jf plan- og 
bygningsloven (pbl) § 20-1.  
 
Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet «Ansvar og 
kontroll». 
 
Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 
regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. 
 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. 
Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. 
 

Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: 
 

FORETAK L/S/P* FUNKSJON/TILTAKSKLASSE/ANSVARSOMRÅDE 
Stein Hamre Arkitektkontor AS     L SØK/PRO/2/hele søknaden, Arkitektur, 

landskapsutforming 
Plan-Evo AS     L PRO/1/Geoteknikk, konstruksjonssikkerhet, 

bygningsfysikk 
PRO/2/Ventilasjon- og klimainstallasjoner, 
sanitæranlegg, varme- og slukkeinstallasjoner, 
brannalarm, nødlys og ledesystem, vann- og 
avløpsanlegg, fjernvarme 

FireSafe AS     S PRO/2/ Brannsikkerhet, brannkonsept 
* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning, P = Personlig godkjenning 
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Søknaden 

Det søkes om rammetillatelse for bygging av tilbygg til Dyrøy sykehjem på tilsammen 719 m² og 
carporter/uteboder på tilsammen 183 m². Samlet nytt bebygd areal (BYA) er 902 m². 
 

Saksgang/historikk 

Søknaden mottatt 13.08.2020.    
 

Naboforhold og andres kommentarer 

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

Plangrunnlag 

Tiltaket tolkes til å være innenfor bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan for området, hvor formål i 
plan er aldershjem med tilhørende anlegg. 
 

Veg og atkomst  

Ihht situasjonsplan. Eksisterende adkomst til bygningene benyttes.  
 

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 

På eiendommen, ihht. situasjonsplan.    
 

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 

Høydeplasseringen godkjennes til sokkelhøyde kote 10,8, 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. 
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Vann- og avløp 

Vann- og avløpsledninger tilkoples eksisterende kommunale ledninger. 
 

Oppsummering og konklusjon 

Det gis rammetillatelse ihht søknad. 
 

Gebyr 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
B3 Behandling av saker PBL, 600-1000 m². Beregnet 
etter 902 m² 

    1 Kr. 7.028,- 

B5 Ansvarsretter, lokal godkjenning     2 Kr. 1.666,- 
B5 Ansvarsrett, sentral godkjenning     1 Kr.    209,- 
   
Totalt gebyr å betale  Kr.  8.903,- 

  
Gebyr belastes Dyrøy kommune v/prosjekt SYKoms. 
 

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    
    

 

44



 
 Side 4 av 4

 
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. 
 

45



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 14/13 

Saksmappe: 2019/707 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 01.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av Fylkesmannens klage på kommunens avgjørelse 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 17/20 08.09.2020 

 

Vedlegg 
1 Klage på kommunens avgjørelse 
2 Illustrasjon Durmålsvannet 
3 Tilleggsinformasjon til Plan- og natur sin begrunnelse for andre sektorers klager i vedtak 
5 Behandling av klage på vedtak - etablering av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 
6 Behandling av klage på vedtak - etablering av permanent lavvo på gnr/bnr 14/13 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune tar Fylkesmannens klage til følge, og søknad om etablering av trelavvo på gnr/bnr 
14/13 avslås. Vedtaket er hjemlet i pbl § 19-2 jf forvaltningsloven § 25. 

Kort sammendrag 

Saken var først til behandling i plan- og naturutvalgets (PNU) møte 12.03.20. Her ble det gitt avslag på 
søknaden om etablering av trelavvo på eiendommen gnr/bnr 14/13.  Søker klagde på vedtaket, og saken 
var oppe til ny behandling i PNUs møte 26.05.20. Her valgte PNU å ta søkers klage til følge, og innvilget 
tillatelse til tiltaket med dispensasjon fra formål i plan. 
Fylkesmannen har påklaget dette vedtaket, jf. vedlagte brev. Saken tas derfor opp til fornyet 
behandling. 

Saksopplysninger 

Sten Ruben Erlandsen og Helene Killi Tvenning søkte like før jul 2019 om tillatelse til tiltak med 
dispensasjon for oppføring av trelavvo på deres eiendom gnr/bnr 14/13. Saken ble sendt på 
høringsrunde og behandlet første gang i PNU 12.03.20. Til behandlingen lå også innkomne merknader 
fra sektormyndighetene, deriblant uttalelsen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. I deres uttalelse 
ble det redegjort for områdets betydning for reindrifta og den negative innvirkningen tiltaket vil ha på 
området, og det ble anbefalt at Dyrøy kommune avslo søknaden om dispensasjon. 
Ved behandling i PNU 12.03.20 ble da også søknaden avslått. Søker påklagde denne avgjørelse, og saken 
ble tatt opp til ny behandling i PNU 26.05.20. Her valgte Dyrøy kommune å ta søkers klage til følge, og 
innvilget tillatelse til tiltak med dispensasjon.   
 
Dette vedtaket er påklaget av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. I deres klagebrev heter det det at det 
aktuelle området har arealstatus LNFR i kommuneplanens arealdel, og krever derfor dispensasjon. Saken 
skal behandles etter pbl § 19-2, hvor det heter at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt.  I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
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I Fylkesmannens høringssvar av 25.11.2019 ble det påpekt at omsøkte tiltak er plassert i et område som 
er viktig for reindriftsnæringen som høst/vinter og vårbeite, samt at områdene øst for Durmålsvatnet 
benyttes som kalvingsområde, og derfor anbefalte kommunen å avslå søknaden om dispensasjon. 
I kommunens vedtak av 26.05.20 vises det til at kalvingsområdet er inntegnet øst for Durmålsvatnet, og 
tanken bak vedtaket ser ut til å være at ved å plassere lavvoen ved Durmålsvatnet vil man ikke komme i 
konflikt med kalvingsområdet.  
Fylkesmannen påpeker at bygninger av ulik slag i seg selv er et inngrep og et forstyrrende element, men 
den menneskelige aktiviteten som medfølger er som oftest langt verre for reindriften. Dermed trenger 
ikke det planlagte og omsøkte tiltak på kart å være plassert innenfor avtegnet særverdiområde 
«kalvingsområde» for å være i konflikt med arealbruken.  
Forøvrig er tiltaket omsøkt innenfor vår-, høstvinter- og seinvinterbeiteareal. Kystvendt vinterbeiteareal 
har med dagens klimautfordringer blitt mer og mer viktig for reindriftsnæringen. 
 
Fylkesmannen kan ikke se at PNU har redegjort for hvordan de interessene plansituasjonen skal ivareta 
blir bedre tatt vare på når søknaden innvilges, eller hvordan fordelene ved å tillate tiltaket blir større 
enn ulempene etter en samlet vurdering, jf plan- og bygningsloven § 19-2. 
Fylkesmannen mener at PNUs vedtak er mangelfullt begrunnet, jf forvaltningsloven § 25, og at 
begrunnelsen ikke godtgjør at vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er 
oppfylt. 
 
Søker har etter at Fylkesmannen påklagde vedtaket sendt inn flere redegjørelser. Dette er blant annet 
privat vurdering ift kart- og faktagrunnlag som er offentlig tilgjengelig. I tillegg har han fremskaffet ei 
liste hvor et antall personer bekrefter at de ikke har sett rein ved Durmålsvatnet. Disse dokumentene 
følger vedlagt. 

Administrasjonens vurdering 

Saken er kjent for utvalgets medlemmer siden den har vært til behandling to ganger tidligere. 
Rådmannen kan ikke se at det har tilkommet nye planfaglige momenter i saken som gjør at 
administrasjonens vurdering av det omsøkte tiltaket endres. 
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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: 

  04.06.2020  2019/13358 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  27.05.2020  2019/707-20 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Bjørn Einan, 77642105 
  
 
 
  

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

  

 

Klage på kommunens avgjørelse – dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel – tiltak på gnr. 14 bnr. 13 i Dyrøy kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til brev av 27. mai 2020 hvor det går frem at Dyrøy 
kommune har innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen påklager med 
dette kommunens vedtak.  
 
Vedtaket gjelder behandling av klage på avslag søker fikk på søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for å etablere permanent lavvo i utmark på gnr 14 bnr 13. 
Plan og Naturutvalget tok den 26. mai 2020 klagen til følge og ga tillatelse til dispensasjon med 
vilkår om at tiltaket kan godkjennes av NVE da det ligger innenfor NGIs aktsomhetskart for snø- 
og steinsprang.  
 
Vi har i brev av 25. november 2019 uttalt oss negativt til dispensasjonssøknaden. Med bakgrunn i 
områdets betydning for reindriftsnæringen tilrådde vi at søknad om dispensasjon ble avslått.  
 
Ifølge oversendelse fra kommunen har søker fått avslag på dispensasjonssøknaden sin i mars 
2020. Saksfremlegget til den behandlingen og vedtaket som ble fattet i mars har vi ikke mottatt. 
 
Søker har påklaget avslagsvedtaket, og i klagebehandlingen fattet Plan- og naturutvalget vedtak 
om å ta klagen til følge og tillate dispensasjon. Dette i strid med administrasjonens forslag til 
vedtak, og med følgende begrunnelse: 
 
«… 3. Lavvo ligger innenfor Hjerttind Reinbeitedistrikt, og området benyttes som høst/vinter og 
vårbeite, og områdene øst for Durmålsvatnet benyttes som Kalvingsland. Lavvo skal ikke 
oppføres på sist nevnte området, viser til kart og fylkesmann uttalelse om plassering.» 
 
 
Fylkesmannens merknader og klage: 
Fylkesmannen viser til kommuneplanens arealdel, der det aktuelle område har arealkategorien og 
planstatus LNFR: Søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanen.  
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  Side: 2/2 

Saken skal behandlet etter plan og bygningsloven § 19-2, hvor det heter at dispensasjon ikke kan 
gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Vi har i vårt høringssvar påpekt at omsøkte tiltak er plassert i et område som er viktig for 
reindriftsnæringen som høst/vinter og vårbeite, samt at områdene øst for Durmålsvatnet benyttes 
som kalvingsområde, og derfor anbefalt kommunen om å avslå søknad om dispensasjon.  
 
I vedtaket vises det til at kalvingsområdet er inntegnet øst for Durmålsvatnet. Tanken ser da ut til 
å være at ved å plassere lavvoen ved Durmålsvatnet vil man ikke komme i konflikt med 
kalvingsområdet. Fylkesmannen vil påpeke at bygninger av ulik slag i seg selv er et inngrep og et 
forstyrrende element, men den menneskelige aktiviteten som medfølger er som oftest lang verre 
for reindriften. Dermed trenger ikke det planlagte og omsøkte tiltaket på kart å være plassert 
innenfor avtegnet særverdiområde «kalvingsområde» for å være i konflikt med arealbruken.  
For øvrig er tiltaket omsøkt innenfor vår-, høstvinter- og senvinterbeiteareal. Kystvendt 
vinterbeiteareal har med dagens klimautfordringer blitt mer og mer viktig for reindriftsnæringen.  
 
Så langt vi kan se har Plan- og naturutvalget ikke redegjort for hvordan de interessene 
plansituasjonen skal ivareta blir bedre tatt vare på når søknaden innvilges, eller hvordan 
fordelene ved å tillate tiltaket blir større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan og 
bygningsloven § 19-2.  
 
Fylkesmannen mener at Plan- og naturutvalgets vedtak er mangelfullt begrunnet, jf. 
forvaltningsloven § 25, og at begrunnelsen ikke godtgjør at vilkårene for å gi dispensasjons etter 
plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt.  
 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til ovenstående, og påklager med dette kommunens 
vedtak hvor klagen fra søker er tatt til følge. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Fylkeshuset, Postboks 701 9815 VADSØ 
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Tilleggsinformasjon  

 

- Grunneier er klar over at plasseringen for lavvo ved Durmålsvannet har administrative grenser og 

årstidbeiter for rein. 

Skal en følge NordAtlas sin oversikt for rein viser den følgende: 

 

- Kalvingsland ligger øst av Durmålsvannet og er et definert område, og grunneier forholder seg til den 

oversikten som er definert. 

- Det er heller ikke gjerder og anlegg ifm reindrifta i området. 

- Ikke er det flytting og samling for rein i området. 

- Det er ikke reindriftshytter i området. 

Det anses derfor at en ikke er innenfor en sentral del av reinbeitedistriktet.  
 

 

Ifm rasfare ligger plasseringen utenfor NVE og Nordatlas sine kartlag, og grunneier har gitt informasjon om at 

plasseringen er trygg mot rasfare da plasseringen blir på en høyde på vestsiden og der østsiden har en dal 

mellom lia og plasseringen med god avstand. 

Øvrig lokalkjente har skrevet under på at de aldri har observert rein i området ved Durmålsvannet og anser det 

omsøkte tiltaket som uproblematisk ift reindrifta, og Hjerttind har ikke uttalt seg eller hatt innvendinger i saken.  

Ferdselen forblir uendret pga privat lavvo. 

Det kan ikke benyttes motoriserte kjøretøy til plasseringen som inkl snøscooter grunnet bratt terreng (viser til kart 

og høydekurver). 

Pga at plasseringen ligger i en fjellhylle mener grunneier at det omsøkte tiltaket ligger under spesielle forhold 

sammenlignet med øvrige plasseringer som ellers ville kunne bli ett potensielt forstyrrende element i naturen og i 

fjellet, og grunneier ville ikke kunnet argumentert ytterligere da det ville berørt de områdene direkte. Men i 

fjellhyllen er det ingen naturlig gjennomgang for ferdsel for verken mennesker eller rein, nær sagt, uten å ha ett 

spesifikt mål for en avstikker til Durmålsvannet da endene slutter både i sør og nord og har bratte høydekurver i 

både øst og vest, dermed godt skjermet i fjellheimen generelt. Derfor mener grunneier at en individuell vurdering 

under disse forholdene er verdt å ta hensyn til.  

Grunneier mener at den/de klager som har kommet fra andre sektorer etter gitt konsesjon inneholder utsagn som 

virker dels basert på antakelser om at noe kan bli ett mulig problem selv om at det omsøkte tiltaket ligger utenfor 

et definert område, - sikter da til kalvings land, - ett utsagn grunneier ikke kan forholde seg til, men forholder seg 

til den oversikten over de faktiske områder som er definert. Viser til utsagn om bekymringer for at menneskelig 

ferdsel kan bli et forstyrrende element, noe som er usannsynlig i dette tilfellet, og mener selv at menneskelig 

ferdsel i naturen generelt bør heller oppmuntres til, enn forsøket på å hindre det. 

 

Grunneier forstår ikke helt hva som ligger bak problemstillingen med klager i vedtaket som har kommet. 
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Ikke ethvert tiltak som kan ha negativ innvirkning for utførelsen av reindriftsrettigheter vil være til «vesentlig skade 

eller ulempe» for reindrifta. 

Selv om grunneier må ha ei viss innretning til reineiers utøvelse av sine rettigheter, - er det omsøkte tiltaket isolert 

sett og dens spesielle plassering i en fjellhylle - ikke av omfattende karakter og anses ikke å være til sperring eller 

forringelse av flyttlei, varig nedbygging av beitearealer eller til hindring for skilling og samling av rein, der kalvings 

område er utenfor plassering og vil da samlet sett ikke vil være til vesentlig skade eller ulempe for utøvelsen av 

reindriftsrettighetene i området. Her mener grunneier at det kan vises lavere terskel pga forholdene rundt det 

omsøkte tiltaket. 

Med bakgrunn i all informasjon som er gitt, mener grunneier at det skal kunne være tilstrekkelig til å opprettholde 

vedtaket om gitt dispensasjon under de faktiske forholdene rundt tiltaket, dette for å hjelpe kommunen / plan- og 

natur sine begrunnelser videre ift andre sektorers innvendinger i vedtaket.  

 

 

Mvh 

 

Sten Ruben Erlandsen 
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Fra: Sten Ruben Erlandsen (sten_ruben82@hotmail.com)
Sendt: 23.08.2020 13:57:28
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Sak 2019/707 underskrifter som bevis ifm ikke-observert rein ved området Durmålsvannet 
Vedlegg: 
Hei! 

Ifm klage på dispensasjon fra fylkesmannen har jeg anskaffet 15 underskrifter som stadfester bevis for at det ikke er
observert rein i området ved Durmålsvannet og ønsker gjerne at denne legges til postlisten 2019/707 (dispensasjon
lavvo), og at denne kan benyttes som hjelp for  kommunens begrunnelse til fylkesmannens klage. Se bilde vedlegg

 

Mvh

Sten Ruben Erlandsen 

Skaff deg Outlook for Android
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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 
 2019/707-20 Kjell Rune Marthinsen 27.05.2020 

 

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

 
Din klage på vedtak i plan- og naturutvalget av 12.03.2020 var oppe til behandling 26.05.2020. Følgende 
ble fattet i saken: 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.05.2020  

 
1. Plan- og naturutvalget tar klagen til følge. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det 

dispensasjon med vilkår fra bestemmelse i kommuneplanens arealdel mot forbudet om 
oppføring av tiltak i LNF-område, for oppføring av en lavvo med bebygd areal (BYA) 15 m², i 
skogen på landbrukseiendom gnr 14 bnr 13. 

2. Det er en forutsetning at tiltaket kan godkjennes av NVE da det ligger innenfor NGIs 
aktsomhetskart for snø- og steinsprang, som anbefales brukt sammen med aktsomhetskart for 
jord-flomskred. 

3. Lavvo ligger innenfor Hjerttind Reinbeitedistrikt, og området benyttes som høst/vinter og 
vårbeite, og områdene øst for Durmålsvatnet benyttes som Kalvingsland. Lavvo skal ikke 
oppføres på sist nevnte området, viser til kart og fylkesmann uttalelse om plassering. 

 
 
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. 
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Med hilsen 
 
 
 
Kjell Rune Marthinsen 
enhetsleder teknisk 
Samfunnsutvikling og infrastruktur 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 701 9815 VADSØ 
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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. 

1. Klagen videresendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling. 
 
 
 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.05.2020:  

 
Omforent forslag til vedtak:  
  

1. Plan- og naturutvalget tar klagen til følge. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det 
dispensasjon med vilkår fra bestemmelse i kommuneplanens arealdel mot forbudet om 
oppføring av tiltak i LNF-område, for oppføring av en lavvo med bebygd areal (BYA) 15 m², i 
skogen på landbrukseiendom gnr 14 bnr 13. 
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2. Det er en forutsetning at tiltaket kan godkjennes av NVE da det ligger innenfor NGIs 
aktsomhetskart for snø- og steinsprang, som anbefales brukt sammen med aktsomhetskart for 
jord-flomskred. 

3. Lavvo ligger innenfor Hjerttind Reinbeitedistrikt, og området benyttes som høst/vinter og 
vårbeite, og områdene øst for Durmålsvatnet benyttes som Kalvingsland. Lavvo skal ikke 
oppføres på sist nevnte området, viser til kart og fylkesmann uttalelse om plassering. 

  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.05.2020  

 
4. Plan- og naturutvalget tar klagen til følge. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det 

dispensasjon med vilkår fra bestemmelse i kommuneplanens arealdel mot forbudet om 
oppføring av tiltak i LNF-område, for oppføring av en lavvo med bebygd areal (BYA) 15 m², i 
skogen på landbrukseiendom gnr 14 bnr 13. 

5. Det er en forutsetning at tiltaket kan godkjennes av MVE da det ligger innenfor NGIs 
aktsomhetskart for snø- og steinsprang, som anbefales brukt sammen med aktsomhetskart for 
jord-flomskred. 

6. Lavvo ligger innenfor Hjerttind Reinbeitedistrikt, og området benyttes som høst/vinter og 
vårbeite, og områdene øst for Durmålsvatnet benyttes som Kalvingsland. Lavvo skal ikke 
oppføres på sist nevnte området, viser til kart og fylkesmann uttalelse om plassering. 
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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 
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:  
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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. 
 

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. 
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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  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. 
 
 

62



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/593 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 04.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om deling på dispensasjon til boligformål i LNFR område 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 18/20 08.09.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Særutskrift Prinsippsak knyttet til dispensasjonsbehandling etter Plan- og bygningsloven – 

boligbygging 
 

Rådmannens innstilling: 

Kommunen ser positivt på fradeling av omsøkte areal til boligformål på dispensasjon. Saken sendes på 
høring før endelig vedtak. 
 

Saksutredning 
Martin Espejord søker om fradeling av 3,5 daa 
til boligformål fra eiendommen 11/31 i Dyrøy 
kommune. Av dette er det ca. 3 daa produktiv 
skog.  
 
Driftsenheten gnr/bnr 11/31 og 3/12 er på 644 
daa. Av dette er 26 daa fulldyrket, 11 daa 
innmarksbeite og 462 daa produktiv skog. 
Arealet som søkes fradelt er i gårdskart i 
hovedsak registrert som som produktiv skog.  
Det omsøkte arealet ligger i Brøstadbotn på 
innsiden av korgedalen boligfelt. (se rød pil 
bilde 1 t.h.). (Det er også søkt om et mindre 
tilleggsareal til gnr/bnr 11/232. Dette blir 
behandlet som egen sak.) 
Saken har ikke vært på høring til regionale og 
statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt.  
 
Saken ble lagt fra for Plan og Naturutvalget 12.03.2020. Det ble der fattet følgende vedtak:  

1. PNU er positiv til boligbygging i Dyrøy kommune og utsetter saken til neste PNU-møte. 
2. Rådmannen bes lage sak for kommunestyret som en prinsippsak om vi skal 

tillate fortsettende boligbygging i bygder og Brøstadbotnområdet selv om det i tillfeller 
legger beslag på dyrkbar mark og hvor hensynet til bosetting må gå foran. Viser til 

Bilde 1

63



Planbestemmelse i arealplan for Dyrøy kommune pkt. 2.2 Unntak fra plankrav §§ 11-10 
og 11-11 Retningslinje: Ved søknad om dispensasjon fra arealplanen i LNFR-områder for 
bolig og fritidsbolig, skal kriteriene i pkt. 6.2 vektlegges. Bosetting i distrikta er viktig for 
Dyrøy kommune og skal vektlegges. 

Prinsippsaken som PNU ba Rådmannen lage er nå behandlet av kommunestyret og er lagt ved 
denne saken.  
 

Administrasjonens vurdering 
Avkjørsel:  
Den omsøkte eiendommen vil benytte seg av veien Korgedalen, som er kommunal, og som også 
i dag går til eiendommen. Ei deling til boligformål vil gi endra bruk av veien. Det må derfor ved 
en eventuell oppretting av eiendom være godkjent avkjørsel fra offentlig veg av vedkommende 
vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43. 
 
Reindrift:  
Det omsøkte arealet ligger inneklemt mellom innmarksarealer og er derfor ikke berørt av 
reindriften. 
 
Miljø:  
Etter de planene som nå foreligger er det planlagt tilkobling til offentlig anlegg for vann og 
kloakk.  
 
Kulturminner og Kulturlandskap: 
Ut over kirkestedet Brøstad kirke er det ikke registrert fredete kulturminner innenfor en radius på 
1,2 km. Det nærmeste kulturminnet er etter oppslag i Askeladden et løsfunn på oversiden av 
Finnlandsveien i Sollia. Arealet ligger i et område med flere bolighus. En fradeling av omsøkte 
areal vil derfor ikke føre til større endringer i kulturlandskapet. På den andre siden gir det å 
plassere boliger inn i et aktivt landbruksområde ulemper for landbruket. Og når det gjelder 
kulturlandskapet er landbruket kanskje den viktigste leverandøren.  
 
Landbruk: 
Omsøkte tiltak ligger i et område som er regulert til landbruk. Det ligger også i hensynssone 
lanbruk H510_6 Brøstad i kommunens arealplan. I arealplanens retningslinjer for hensynssone 
landbruk der formål er LNFR står det: 
«Innenfor områder angitt som hensynssone 
H510_1 til 12 landbruk bør det ikke bygges 
eller utvikles virksomheter som påregnes å 
bidra til omdisponering av landbruksjord eller 
begrense ordinær landbruksdrift. 
Dyrka og dyrkbar mark skal her tillegges stor 
vekt ut fra ressursvernhensyn. Utbygging til 
landbruksformål skal søkes lagt til mindre 
viktige areal ut fra en langsiktig 
ressursutnytting for næringen.» 
De dyrka arealene rundt det omsøkte arealet er 
i god tilstand og aktiv drift. Det er 
husdyrproduksjon som preger bygda. Med det 
følger det støv, støy og lukt fra beitedyr og 
arbeid i tilknytning driften. Å legge til rette for 
omsøkte tiltak inn i området vil være en 
driftsmessig ulempe for landbruket. Når det 
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gjelder arealene som det søkes dispensasjon fra formål for er kvaliteten på arealet i hovedsak 
produktiv skog og en del av det omsøkte arealet er klassifisert som dyrkbart areal. Det er etter 
gammel plan delt fra to tomter sør for boligfeltet Korgedalen (bilde 2) og det omsøkte arealet 
grenser til disse. 
 
Naturmangfoldloven: 
Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører 
naturmangfoldet. I denne saken er omsøkte areal i hovedsak klassifisert som produktiv skog. I 
følge natur base berøres ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper 
eller verneområder av søknaden. Med dette som bakgrunn vil omsøkte tiltak ikke forringe 
naturmangfoldet. 
 
Vurdering av PBL § 28-1: 
Tiltaket ligger ikke i aktsomhetsområde for snø og steinsprang fra NGI. Arealet som søkes 
fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av marin strandavsetning, tykt dekke.  
 
Dispensasjoner: 
Arealet som søkes fradelt ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er regulert til LNF. 
Området ligger også i hensynssone Landbruk i kommuneplanens arealdel og det er kort avstand 
til Korgedalen boligfelt. For omsøkte tiltak må det dispenseres fra formål i Arealplanen. Rundt 
arealet som er søkt fradelt ligger det dyrka jord i et område hvor det drives aktivt jordbruk. Det å 
opprette eiendommer til boligformål i slike områder kan føre til drifts og miljømessige ulemper 
for nåværende og framtidig landbruk. Parsellen er fritt omsettelig, og kan overdras til personer 
uten tilknytting til landbruksdrift med de krav om restriksjoner dette kan føre med seg på en 
ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift i området. Søker skriver i sin begrunnelse til søknaden at 
tomtens beliggenhet og nærhet til Korgedalen boligfelt gjør det mer naturlig å anvende den til 
boligformål enn landbruk. Videre at arealet ikke har vært brukt til landbruk på veldig mange år. 
Det er ikke behov for å lage ny vei til tomten siden det alt er vei over eiendommen til 
eiendommene gnr/bnr 11/232 og 11/233. Han mener at arealene regulert til landbruk ikke vil bli 
skadelidende ved en fradeling av arealet. Tidligere ble jordevei som går forbi tomten benyttet til 
sauer til og fra beite. Disse er de siste år fraktet i henger og når gårdbruker legger ned kommer 
jordeveien ikke til å være i bruk. Søker avslutter sine begrunnelse med at nærliggende 
bebyggelse i Korgedalen gir mulighet for tilknytning til offentlig vann og avløp. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/261 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 23.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Prinsippsak knyttet til dispensasjonsbehandling etter Plan- og bygningsloven – 
boligbygging 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 27/20 30.04.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret i Dyrøy ber rådmann legge stor vekt på behovet for boligbygging i 
Dyrøy kommune ved behandling av dispensasjonssøknader der hvor omsøkt tomt er å 
betrakte som fortetting av eksisterende boligområde. 

2. Opplistede kriterier i arealplanens planbestemmelse pkt. 2.2. b) skal legges til grunn 
ved slik behandling 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret i Dyrøy ber rådmann legge stor vekt på behovet for boligbygging i 
Dyrøy kommune ved behandling av dispensasjonssøknader der hvor omsøkt tomt er å 
betrakte som fortetting av eksisterende boligområde. 

1. Opplistede kriterier i arealplanens planbestemmelse pkt. 2.2. b) skal legges til grunn 
ved slik behandling 

 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Tilleggsforslag fra SP:  
Nytt pkt: For at dispensasjon skal kunne gis må kommunen legge frem en utfyllende begrunnelse for 
dispensasjon i et LNFR område i arealplan. 
  
Det voteres over tilleggsforslaget fra SP. Forslaget falt, 4 mot 11 stemmer. Sp stemte for, AP/H/FRP/PU 
stemte mot.  
  
Det voteres over rådmannens innstilling.  
  
Enst. vedtatt.  
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
1.Kommunestyret i Dyrøy ber rådmann legge stor vekt på behovet for boligbygging i Dyrøy kommune ved 
behandling av dispensasjonssøknader der hvor omsøkt tomt er å betrakte som fortetting av eksisterende 
boligområde. 
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2.Opplistede kriterier i arealplanens planbestemmelse pkt. 2.2. b) skal legges til grunn ved slik behandling--- 
slutt på innstilling 
 
 
 

 

Saksopplysninger 

1. Bakgrunn for saken 
 

Plan- og naturutvalget (PNU) behandlet i sak 6/20 en dispensasjonssøknad knyttet til 
boligbygging i et sentrumsnært område og i nært tilknytning til et regulert område for 
boligbygging. Omsøkte tomt var innenfor LNFR i arealplan og på det som kan klassifiseres som 
dyrkbart areal, men ikke dyrket. Med grunnlag i generelle krav til å innvilge dispensasjon, samt 
at Dyrøy kommune nylig har vedtatt en ny arealplan og at dette var i en nær tilknytning til et 
regulert boligområde med ledige tomter, ble det fra administrasjonen innstilt på å avslå 
søknaden. 
 
PNU uttrykte uenighet med administrasjonen, og representanten Terje Johansen la frem 
følgende forslag til vedtak:  

1. PNU er positiv til boligbygging i Dyrøy kommune og utsetter saken til neste PNU-møte. 
2. Rådmannen bes lage sak for kommunestyret som en prinsippsak om vi skal tillate 

fortsettende boligbygging i bygder og Brøstadbotnområdet selv om det i tilfeller legger 
beslag på dyrkbar mark og hvor hensynet til bosetting må gå foran. Viser til 
Planbestemmelse i arealplan for Dyrøy kommune pkt. 2.2 Unntak fra plankrav §§ 11-
10 og 11-11 Retningslinje: Ved søknad om dispensasjon fra arealplanen i LNFR-
områder for bolig og fritidsbolig, skal kriteriene i pkt. 6.2 vektlegges. Bosetting i 
distrikta er viktig for Dyrøy kommune og skal vektlegges. 

 2. Gjeldende regelverk - Plan- og bygningsloven m/forskrifter 
Kommunen har myndighet til etter søknad å dispensere fra bestemmelser i loven, forskrifter 
eller planer gitt i medhold av loven. Vedtak i dispensasjonssak er enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven. § 1-6 i plan- og bygningsloven slår fast at forvaltningsloven gjelder for 
saker som behandles etter loven. Det innebærer at det foreligger plikt til å begrunne vedtak 
om å gi eller å avslå søknad om dispensasjon. Begrunnelsen skal som hovedregel gis samtidig 
med at vedtaket treffes, jf. § 24 i forvaltningsloven.   
 
Det skjønn kommunene skal utøve når de vurderer om dispensasjon skal gis er underlagt 
omfattende begrensninger. Det er derfor viktig at kommune gir en utfyllende begrunnelse for 
vedtak om dispensasjon. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike 
planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. 
 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må 
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt 
ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
 
Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere er et rettsanvendelsesskjønn som kan 
overprøves av domstolene. Forvaltningslovens regel om å vektlegge det kommunale selvstyret 
kommer således i betraktning kun ved interesseavveiningen om dispensasjon skal gis når 
lovens formelle vilkår for å gi dispensasjon er oppfylt. Den kommer til anvendelse på samme 
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måte ved behandlingen av klager og domstolskontroll. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. Dette gjelder for både plansaker og byggesaker. Når det gjelder 
plankrav som følger av § 11-9 nr.1 eller § 12-1 kan det dispenseres fra plankravet under 
forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning. De generelle vilkårene for 
dispensasjon må selvfølgelig alltid være til stede. 
 

Administrasjonens vurdering 

Dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser innebærer at det i et 
enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av 
loven. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare at planen 
fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder. 
 
Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov 
eller gjeldende planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet. 
 
En praksis der det stadig gis enkeltdispensasjoner, uthuler og svekker arealplaner som 
overordnet styringsverktøy, og gir dårlig forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere. I 
motsetning til dispensasjon, er reguleringsplan et resultat av en prosess som sikrer 
informasjon og medvirkning. 
 
I forhold til bestillingen fra PNU, så ser rådmannen helt klart at små distriktskommuner 
som Dyrøy står i en spesiell stilling når det gjelder avveining mellom det å legge beslag på 
arealer innenfor LNFR-områder/dyrkbar mark til boligbygging gjennom dispensasjon, og 
et nærmest akutt behov for å ta vare på ethvert initiativ/ønske om å få bygge bolig.  Ofte 
er slike søknader begrunnet med nærhet til øvrig familie osv., noe som kan være 
avgjørende for om man ønsker å bygge. Alle avslag i slike sammenheng kan fort bidra til at 
søker gjør andre valg og i verste fall ikke blir innbygger i kommunen.  
 
Dyrøy kommune har en nylig vedtatt arealplan hvor man har lagt til rette for boligbygging 
flere steder i kommunen, både som spredt boligbygging og innenfor regulert område. Men 
det dystre bilde av befolkningsnedgang i kommunen har ytterligere forsterket seg etter at 
planen er vedtatt. Bare i 2019 hadde Dyrøy en befolkningsnedgang på 45 personer og var for 
første gang under 1100 innbyggere. Nedgangen i løpet av et år utgjør 4%, noe som må 
betraktes som dramatisk. Dyrøy kommune kom ut som den kommunen i Troms og Finnmark 
med størst nedgang.  SSB´prognose for befolkningsutvikling har lenge pekt i negativ retning, 
men faktisk nedgang i Dyrøy er betydelig verre enn det prognosen forteller.  
 
I et slikt perspektiv så ser rådmann at den vurderingen som skal gjøres av administrasjonen 
ved dispensasjonssøknader må ha med seg det ovennevnte perspektivet. Det vil si at ved 
vurdering av om hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra vil bli vesentlig 
tilsidesatt, samt i interesseavveining av fordelene ved tiltaket vurdert opp mot ulempene, så 
må i stor grad behovet for boligbygging i kommunen på bekostning av jordvern vektlegges, 
der hvor det ikke er snakk om at det går på bekostning av dyrket mark.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: L40 

Saksmappe: 2020/103 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 02.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av klage på vedtak - naust ved Skøvatn 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 19/20 08.09.2020 

 

Vedlegg 
1 SKM_C550i20061616280 
2 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak - bygging av naust på gnr/bnr 8/15 ved Skøvatn 

(vedtak) 
3 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak - bygging av naust på gnr/bnr 8/15 ved Skøvatn 
4 Kart 
5 Tegninger 
6 Søknad om dispensasjon 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Søknaden 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 kommuneplanens arealdel 
hvor omsøkte tiltak ikke oppfyller kriteriene for bygging av naust. 

2. Saken sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling. 

Kort sammendrag 

Hallgeir Angell søkte tidligere i år om tillatelse til tiltak for bygging av naust på sin eiendom gnr/bnr 8/15 
ved Skøvatn. Søknaden var til behandling i plan- og naturutvalget (PNU) 26.05.20 hvor søknaden ble 
avslått. Søker har påklaget kommunens vedtak, se vedlagte brev. 

Saksopplysninger 

Saken var til politisk behandling 26.05.20. Her fikk søker avslag på sin søknad om bygging av naust på sin 
eiendom ved Skøvatn. Dette vedtaket er påklagd av søker v/advokatselskapet Angell. 
 
I klagebrevet bekrefter klager at det er kommuneplanens arealdel som er gjeldende. Videre hevdes det 
at eiendommen tidligere er regulert til fritidseiendom. Dette er ikke korrekt – fritidsboligen er bygd på 
dispensasjon i LNFR-område.  
Det hevdes også at det etter gjeldende regelverk tillates oppføring av enkle konstruksjoner uten 
forutgående søknad, jf pbl §20-5, jf SAK4-1 og 4-2. Slike tilfeller gjelder dersom tiltak er i samsvar med 
plan, noe det aktuelle tiltaket ikke er.  
Den delen av eiendommen som ligger på oversiden av Sandvikveien er forøvrig bekreftet som 
fritidseiendom i kommuneplanens arealdel, og her vil de mulighetene for bygging av enkle 
konstruksjoner nevnt i pbl § 20-5 jf SAK 4-1 og 4-2 være gjeldende. Forøvrig gjelder kriteriene som er 
beskrevet i arealdelens bestemmelser pkt. 3.2 for denne delen av søkers eiendom. 
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Vi registrerer vha. flybilder at det er bygd noe på gnr/bnr 8/39 en gang mellom 2007 og 2011 – dette 
bygget er ikke registrert i vårt saksarkiv. Forøvrig er det slik at hver enkelt søknad om dispensasjon blir 
behandlet individuelt og etter det til enhver tid gjeldende regelverk og plangrunnlag. Hva som blir gjort i 
Sørreisa kommune har ikke betydning for behandling av saker i Dyrøy kommune, selv om det geografisk 
sett er kort avstand. 
 
At naustet vil redusere frisikt langs veien, er naturlig siden det søkes bygd i en innersving og i en avstand 
av 10 meter fra senter vei. Dette er forøvrig ett av punktene som er nevnt i tidligere behandling av 
søknaden.  
Nevnte møteplass/biloppstillingsplass på gnr/bnr 8/18 er ikke omsøkt og behandlet.  
 
Ift natur- og kulturlandskapet langs Skøvatnet skjeler Dyrøy kommune hovedsaklig til hva som skjer i 
Dyrøy kommune. At det er etablert flere tiltak i Sørreisa har vi registrert. Behandling av søknader skjer 
som nevnt individuelt, og det er gjort konkrete vurderinger i hver enkelt byggesak. 
 
Som nevnt i saksframlegget til 1.gangs behandling av søknaden ble det foreslått alternativ plassering av 
naust/uthus på motsatt side av veien. Dette som et innspill ift annen plassering som kan dekke et behov 
for lagerplass for båt. At eiendommen består av berggrunn er i denne sammenheng uvesentlig.   
En eventuell endret plassering og størrelse på tiltaket, slik det er antydet i klagebrevet, må omsøkes da 
det er den konkrete saken denne dispensasjonsbehandlingen gjelder. 
 

Administrasjonens vurdering 

Omsøkte tiltak vil berøre natur- og kulturmiljøet, og vil også bidra til vesentlig endring av natur- og 
kulturlandskapet. I tillegg berøres lokalitet med art av nasjonal forvaltningsinteresse av tiltaket, og 
tiltaket vil også i noe grad være til hinder for allmenn ferdsel langs vatnet. Rent trafikalt vil tiltakets 
reduksjon av frisikt også spille inn i vurderingen av søknaden.  Alle disse momentene er ulemper sett ift. 
planens formål og hensyn som skal vurderes.  
Fordelen ved å innvilge dispensasjon, slik det beskrives i klagebrevet, vil være at søker får større bruks- 
og rekreasjonsverdi samt gir mindre miljøbelastning ved å slippe frakting og lagring av båt på annet sted 
enn ved hytta. 
 
Kommunen kan ikke etter en samlet vurdering se at fordelene ved å innvilge dispensasjon er vesentlig 
større enn ulempene tiltaket gir.  
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Dyrøy kommune

postmottak@dyroy. kommune. no Tromsø, den 16. juni 2020
Vårref:JA/1000

Deres ref.:

GNR. 8, BNR 15, KLAGE PÅ AVSLAG OM TILLATELSE TIL TD. TAK
SAK: 2020/103-7

Innledning
Undertegnede påklager herved ovemevnte vedtak fi-a Plan- og Natumtvalget, hvor søknad om
oppføring av naust på eiendommen 8/15 i Dyrøy kommune avslås.

Klagen fremsettes på vegne av hjemmelshaver Halgeir Otto Angell.

Vedtaket er datert 27. 05.2020 og henviser til administrasjonens saksfremlegg, datert
13. 05. 2020.

Denne klagen er rettidig inngitt.

Regelverk

Halgeir Otto Angell har som tiltakshaver søkt om oppføring av naust på egen eiendom,
Sandvikveien 72 ved Skøvatnet - hvor han også har hytte. Hytteeiendommen ligger på
grensen til Sørreisa kommune hvor også Halgeir Angell har sin bostedsadresse. Det har
dermed relevans å se hva som er tillatt oppført langs hele vannet, spesielt mtp kommunens
konklusjon om at tiltaket vesentlig vil endre natur- og kulturlandskapet.

Det er på det rene at tiltaket omfattes av kommunens arealdel (LNFR). I planen oppstilles et
enerelt byggeforbud. I tillegg omfattes tiltaket av avstandskravet til bebyggelse langs

vassdrag (50 meter) dog slik at avstandskravet reduseres hvor offentlig vei kommer næmiere
vassdraget. Den generelle byggegrense mot offentlig veg er for øvrig 15 meter dersom
reguleringsplan ikke oppstiller andre krav. Byggegrensen er satt med hensyn til avkjørsel og
krav til fi^sikt.

Beslutningsmyndigheten har vektlagt i avslaget at tiltaket ikke tilfredsstiller kravene i
arealplanen for bygging av naust. Videre at tiltaket er i en sving og nærmere 15 meter og at
dette i seg selv medfører redusert ti-afikksikkerhet.

Advokatselskapet Angell AS
Strandtorget 3 - Postboks 488 - 9255 Tromsø

telefon (+47) 48 20 74 10 . faks 77 68 01 40 . j@j onnyangell. no . Org. nr. N0 914 775 09472



Advokat Jonny Angell Side 2 av 4

Det er uomtvistet at forannevnte plan skal gjelde for behandlingen av denne søknad, og at det
i utgangspunktet kreves en dispensasjon på Arealplan. Men siden Arealdelplanen ble innført
så sent som i 2019 er det relevant å se hen til regelverket forut for dette tidspunktet. Slik sett
var det ikke innført et generelt byggeforbud for oppføring av naust, sjå mm på eiendom
regulert til bolig og fntidseiendom. Det var etter dette gjeldende regelverk tillatt til oppføring
av enkle konstruksjoner sågar uten fomtgående søknad jf Plan- og bygningsloven § 20-5, jf
SAK 4-1, 4-2. 1 tillegg vil den ulovfestede læren om fradeling til uendret bruk ha relevans her
selv om vi ikke i denne sak snakker om fi-adeling, men oppføring av naust på samme
gmnneiendom. Læren har sin bakgmnn i langvarig praksis hos tidligere Miljødepartementet,
Sivilombudsmarmen og rettspraksis.

Kort fortalt innebærer praksisen at eiendommer innenfor LNFR-områder som er bebygd med
bolig- eller fhtidseiendom og som faktisk brukes som slike, skal kunne firadeles til bolig-eller
fiitidseiendom uten søknad om dispensasjon fra arealplan til kommuneplan. Læren forutsetter
at bmken av eiendommen var etablert og lovlig før eiendommen ble avsatt til LNFR, og at
bruken er videreført etter planendringen. Se for øvrig Regjeringen. no. tolkingsuttalelse,
referanse 17/1557-2.

Det er da også oppført en rekke bygg forut for innføringen av Arealdelplanen som er direkte
sammenlignbar med herværende tiltak; jeg refererer til eiendommen 8/39 - naust, 8/1- hytte
og 8/2 - Naust. I tillegg er det oppført en rekke hytter innenfor Sandvika uten tilknytning til
kjørevei hvor avstandskravet til vassdrag ikke er overholdt.

I Sørreisa kommune er det gitt tillatelse til oppføring av naust på eiendommen 32/9 som er
direkte saiiunenlignbar med herværende sak. Naustet er plassert helt nede i vaankanten og
oppfyller heller ikke avstandskrav til vei. I tillegg ligger dette i nærhet til krysset FV84 -
Sandvikveien. I umiddelbar nærhet er plassert et 20 talls campingvogner innenfor bm over
Skøelva som kun har et kjørefelt. Tiltaket er dokumentert med bilde, vedlegg 6.

Halgeir Angell bestrider grunnlaget for avslag i redusert fri sikt.

Det anføres at rundt «Lappvika» hvor tiltaket er omsøkt, er det svært god frisikt. Et naust slik
tiltenkt plassert vil ikke hindre sikten, og ikke i slik grad at det medfører redusert
trafikksikkerhet. Til illustrasjon vedlegges bildedokumentasjon (mai 2020) som viser det
aktuelle område, (vedl. 1-5).

Fra denne side anføres at det vil være nyttig å befare området før klagen skal avgjøres. Denne
side tør foreslå befaring fredag den 26 juni 2020.

Det er å bemerke at på eiendommen 8/18 er det etablert en stor møteplass/biloppstillingsplass
på nedsiden av Sandvikveien til gjesteparkering. Det antas at denne utgjør en større
trafikkfare enn herværende omsøkte tiltak, i hvert fall når det er plassert biler der.
Møteplassen er synlig på flere av de vedlagte bildene.

Omsøkt tiltak ligger i dag i et område hvor det er få fastboende (4 stk på trekningen FV84 -
Sandvik), og hvor trafikkbelastningen er svært lav. De som ferdes på veien må således antas å
være lokalkjente. Dette er selvsagt ikke et bærende element i vurderingen av en dispensasjon,
men et av flere moment, jf ovenfor.
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Advokat Jonny Angell Side 3 av 4

Halgeir Angell bestrider at tiltaket vil endre natur- og kulturlandskapet.

Det er korrekt når det påpekes at det ikke er naust i strandsonen i umiddelbar nærhet til
omsøkte tiltak, men det opplyses at det ligger flere hytter i strandsonen, også i «Lappvika»
som anføres å utgjøre et større inngrep i kulturlandskapet enn et naust. Disse er sågar plassert
ytterst på et nes som igjen gjør tiltakene mere synlig, se gnr/bnr 31/42 og 31/43 i Sørreisa
kommune. Liknende eksempler finnes også i Dyrøy kommune, og jeg har allerede vist til
plasseringen av et antall hytter innenfor Sandvika. På veien mot Bjørkebakken (Skøvassveien)
er det i Sandbukta oppført flere bygg på eiendommen 7/21. Disse er også lett synlig fra FV84.

I vedtaket om å avslå oppføring av naust synes det som om Dyrøy kommune har vektlagt
manglende avkjørsel til parsellen mot vatnet, og at denne vil måtte anlegges i innersving ved
tillatelse. Denne forutsetningen er ikke relevant for tillatelse.

Halgeir Angell har egen godkjent avkjørsel/biloppstillingsplass på egen eiendom på oversiden
av veien. Han beveger seg i dag til fots til båtplass (som vises på bilder til høyre for hvit
plastbåt).

Det har vært foreslått en alternativ plassering av naust på oversiden(!) av Sandvikveien.
Tiltakshaver anser denne løsningen som komplisert og lite gjennomførbar hvor det forutsettes
at båt fraktes over land og vei for lagring med egen avkjørsel. I tillegg vil vel naust måtte
plasseres inntil 15 meter fra vei. Det opplyses at oversiden av Sandvikveien på denne
eiendommen består av berggrunn.

Dersom det tillates av Dyrøy kommune kan tiltakshaver akseptere å endre plassering av
naust, samt redusere tiltakets omfang. Forslag fremkommer av vedlagte kart, vedlegg 7.

Det er på det rene at omsøkt tiltak ikke strider mot reindriftsinteresser, miljø, kulturminner,
landbruk og naturmangfold. Egen avkjørsel er ikke nødvendig og bør ikke vektlegges i videre
saksbehandling. Tiltaket vil også ha en svært beskjeden betydning for kulturlandskapet.

t????;??????)??

Fra denne side anføres at Dyrøy kommune ikke i tilstrekkelig grad har foretatt en individuell
behandling av dispensasjonssøknaden men avslått søknaden ut fira generelle vurderinger med
støtte i Arealdelplan.

Hensynene bak bestemmelsene er ikke vurdert opp mot fordelen for tiltakshaver å bygge
naust. Som nevnt ovenfor strider tiltaket ikke mot offentlige hensyn, og avstandskravet kan
dispenseres sett hen til område og trafikkbelastning. Ei heller synes det vektlagt at det allerede
er oppført tiltak i strid med dagens regelverk. I tillegg til krav om likebehandling synes
fordelen for tiltakshaver å være klart større enn mulige ulemper med tiltaket.

At tiltakshaver burde anført at tiltaket ville medføre mindre miljøbelastning ved å slippe frakt
og lagring av båt på annet sted enn ved hytta, eller at eiendommen ville få en betydelig større
bruks- og rekreasjons verdi er en annen sak.
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Advokat Jonny Angell Side 4 av 4

En anmoder om at klagen tas til følge.

Anmoder i tillegg om dekning av omkostninger ved mulig omgjøring, jf forvaltningsloven §
36.

Med v ig hilsen

Jonn ell
adv at mna
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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 

Halgeir Otto Angell 
Bjørgaveien 175 
9310  Sørreisa 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/103-7 Kjell Rune Marthinsen 27.05.2020 

 

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

 
Din søknad om tillatelse til tiltak for bygging av naust på gnr/bnr 8/15 var til behandling i plan- og 
naturutvalget 26.05.2020. Følgende ble fattet: 
 
Forslag til tilleggspunkt fra AP: 

 PNU legger vekt på at tiltaket er i en sving og nærmere veien enn 15 meter, dette medfører 
redusert trafikksikkerhet. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enst. vedtatt.  
  
Det voteres over tilleggforslaget fra AP. Vedtaket bifalt, 3 mot 2 stemmer og tas inn som punkt 2.  
  
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.05.2020  

1. 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. 
2. PNU legger vekt på at tiltaket er i en sving og nærmere veien enn 15 meter, dette medfører redusert 
trafikksikkerhet. 
 
 
Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken. 
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 Side 2 av 2

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 
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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. 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 26.05.2020:  

 
Forslag til tilleggspunkt fra AP: 

 PNU legger vekt på at tiltaket er i en sving og nærmere veien enn 15 meter, dette medfører 
redusert trafikksikkerhet. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enst. vedtatt.  
  
Det voteres over tilleggforslaget fra AP. Vedtaket bifalt, 3 mot 2 stemmer og tas inn som punkt 2.  
  
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 26.05.2020  

1. 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. 
2. PNU legger vekt på at tiltaket er i en sving og nærmere veien enn 15 meter, dette medfører redusert 
trafikksikkerhet. 
 
 

85



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:  
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. 
 
 

Figur 1: utsnitt fra situasjonsplan
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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. 
 
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): 
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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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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  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:  
Omsøkte fradeling gir ikke behov for vann og kloakk ut over dagens behov. 
 

Figur 1: utsnitt fra situasjonsplan
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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. 
 
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 
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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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Dy m) k0  m m  u ne
33” æren; «amw»;

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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