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utvalgsleder 

 

  



 

PS 1/17 Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

Møteprotokollen fra møte 23.11.16 godkjennes. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Møteprotokollen fra møte 23.11.16 godkjennes. 

 

 

PS 2/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

Ref.sakene tatt til orientering. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Ref.sakene tatt til orientering. 

 

 



RS 1/17 46/53 - Svar på søknad om bruksendring Kaffeveien 120 

RS 2/17 17/9 - Oversendelse av klagesak, Gunn Marit Iversen og Kastneshamn Jæger- og 

Fiskecamp 

RS 3/17 3/13 Svar på søknad om tillatelse til tiltak 

RS 4/17 25/3 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - hytter og sjøbod 

RS 5/17 12/3,11 - Svar  på søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse Høydebasseng 

RS 6/17 17/9 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse mudring/dumping, flytebrygge, 

vei, parkering og servicehus 

RS 7/17 12/3, 11 - Foreløpig svar på søknad om igangsettingstillatelse 

RS 8/17 1/1 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - Sjøbuer 

RS 9/17 17/9 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-område, 100-metersbeltet mot 

sjøen og kystsoneplanen 

RS 10/17 17/9 - Svar på søknad om rammetillatelse for Servicebygg, vei,parkering og 

flytebrygge. 

 

 

PS 3/17 9/14 - Behandling av søknad om bruksendring, ventilhus ved 

Sætervatnet 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden om bruksendring for ventilhuset ved Sætervatnet avslås. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

Plan og naturutvalget vil se med velvilje på søknaden fra Jarleif Johnsen om bruksendring på 

omsøkte ventilhus til skogskoie/jaktbu på gnr/bnr 9/14. Det kan nevnes at grunneier (Jarleifs far) 

har latt kommunen bygge og drifte dette ventilhuset i mange tiår uten noen form for skriftlig 

avtale og dermed utøvet stor imøtekommenhet.  

 

Utvalgsleder la fram følgende innstilling: 

Plan og naturutvalget (PNU) vil se helhetlig på søknaden fra Jarleif Johnsen om bruksendring av 

omsøkte ventilhus til jaktbu på gnr/bnr 9/14. 

PNU tror ikke at trafikken som følge av bruksendringen vil være til hinder for reindrifta, men 

heller tvert imot, da jegere har evne til å verne både ville og tamme dyr. 

En mulig rasteplass vil også har stor betydning for folks argument for å komme seg på tur jf 

samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 pkt 3.2 Folkehelse og frivillig sektor 



Etter en samlet vurdering innvilger PNU bruksendring av omsøkte ventilhus på gnr/bnr 9/14 til 

bygningskode 172 og dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 7.2.6 Bygging 

og deling langs vassdrag og formål LNF-S1 jf PBL 19-2 

 

Enst vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Plan og naturutvalget (PNU) vil se helhetlig på søknaden fra Jarleif Johnsen om bruksendring av 

omsøkte ventilhus til jaktbu på gnr/bnr 9/14. 

PNU tror ikke at trafikken som følge av bruksendringen vil være til hinder for reindrifta, men 

heller tvert imot, da jegere har evne til å verne både ville og tamme dyr. 

En mulig rasteplass vil også har stor betydning for folks argument for å komme seg på tur jf 

samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 pkt 3.2 Folkehelse og frivillig sektor 

Etter en samlet vurdering innvilger PNU bruksendring av omsøkte ventilhus på gnr/bnr 9/14 til 

bygningskode 172 og dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 7.2.6 Bygging 

og deling langs vassdrag og formål LNF-S1 jf PBL 19-2 

 

 

PS 4/17 46/53 - Behandling av klage på administrativt vedtak - søknad om 

bruksendring 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og naturutvalget kan ikke se at det har fremkommet nye argumenter som gir hjemmel for 

bruksendring av bolighuset på eiendommen 46/53, og avslår klagen fra søker. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak som innstilling. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Plan- og naturutvalget kan ikke se at det har fremkommet nye argumenter som gir hjemmel for 

bruksendring av bolighuset på eiendommen 46/53, og avslår klagen fra søker. 

 

 

PS 5/17 2/5 - Behandling av klage på vedtak vedrørende søknad om deling av 

eiendom til fritidsbruk 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunens vedtak av 22.11.16 opprettholdes. Klagen sendes til Fylkesmannen for endelig 

behandling.  

Vedtaket er hjemlet i forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring 



Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

Kommunens vedtak av 22.11.16 opprettholdes. Klagen sendes til Fylkesmannen for endelig 

behandling.  

Vedtaket er hjemlet i forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring 

Enst vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Kommunens vedtak av 22.11.16 opprettholdes. Klagen sendes til Fylkesmannen for endelig 

behandling.  

Vedtaket er hjemlet i forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring 

 

 

PS 6/17 Hovedreglement for styrer, råd og utvalg 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas.  

Ordførers innstilling: 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas.  

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016  

Arne Johansen (KS folkevalgtprogrammet) deltar for faglig orientering i saken. Geir Fjellberg 

(enhetsleder teknisk), Unn-Tove Bakkevoll (økonomileder) og Elin Meleng Blomseth 

(enhetsleder personal) deltar. 

 

Arne Johansen holder en presentasjon og åpner for en spørsmålsrunde til slutt.  

 

De tiltredende forlater møtet før det fattes vedtak.  

 

Omforent forslag til vedtak:  

 

1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg, sendes på høring til 

tillitsvalgte og partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med 

saksutredningen til formannskapets behandling 29.11. 

 

Enst.vedtatt.  

 

Vedtak i Formannskapet - 16.11.2016 

 



1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg, sendes på høring til 

tillitsvalgte og partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med 

saksutredningen til formannskapets behandling 29.11. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas.  

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016  

Forslag til vedtak John Bernhard Andersen (AP)/Karl Johan Olsen (SV): 

 

OPOM ønsker en nøyere gjennomgang av hovedreglement i kommunestyret 15/12, der detaljer 

blir vurdert. Som innspill til formannskapets behandling foreslår OPOM:  

- Viltutvalg består 

- AMU består som nå 

- Plan og byggekomite består og vurderes forsterket. 

 

Forslaget står, 3 stemmer for, 1 imot.  

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016 

OPOM ønsker en nøyere gjennomgang av hovedreglement i kommunestyret 15/12, der detaljer 

blir vurdert. Som innspill til formannskapets behandling foreslår OPOM:  

- Viltutvalg består 

- AMU består som nå 

- Plan og byggekomite består og vurderes forsterket. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016  

Forslag til vedtak, Marit Alvig Espenes (AP): 

 

FS innstiller på å utsette behandling av Hovedreglement til det er gjennomført en bredere 

høringsrunde blant tillitsvalgte og partiene. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar 

initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar, med sikte på en sluttbehandling i KS i 

marsmøtet.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 

FS innstiller på å utsette behandling av Hovedreglement til det er gjennomført en bredere 

høringsrunde blant tillitsvalgte og partiene. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar 

initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar, med sikte på en sluttbehandling i KS i 

marsmøtet. 

 



Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

Utvalgsleder la fram følgende innstilling:  

PNU vedtar ikke fremlagte forslag, men vil uttale seg slik 

1. Plan og byggekomiteen utgår 

2. Viltutvalget utgår, viltloven går under PNU 

3. PNU ber om at viltutvalget skal uttale seg før behandling i kommunestyret 

Enst vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

PNU vedtar ikke fremlagte forslag, men vil uttale seg slik 

4. Plan og byggekomiteen utgår 

5. Viltutvalget utgår, viltloven går under PNU 

6. PNU ber om at viltutvalget skal uttale seg før behandling i kommunestyret 

 

 

PS 7/17 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Framlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Framlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016  

Arne Johansen (KS folkevalgtprogrammet) deltar for faglig orientering i saken. Geir Fjellberg 

(enhetsleder teknisk), Unn-Tove Bakkevoll (økonomileder) og Elin Meleng Blomseth 

(enhetsleder personal) deltar. 

 

Arne Johansen holder en presentasjon og åpner for en spørsmålsrunde til slutt.  

 

De tiltredende forlater møtet før det fattes vedtak. 

 

Omforent forslag til vedtak: 

 

1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til delegasjonsreglement, sendes på høring til tillitsvalgte og 

partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med saksutredningen til 

formannskapets behandling 29.11. 

 

Enst.vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 16.11.2016 

 



1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 

 

2. Det bes om at forslag til delegasjonsreglement, sendes på høring til tillitsvalgte og 

partigrupper. Det bes om skriftlig høringsuttalelse som legges med saksutredningen til 

formannskapets behandling 29.11. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Framlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016  

Forslag til vedtak John Bernhard Andersen (AP)/Karl Johan Olsen (SV): 

 

OPOM ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt 

delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret 15.12.16.  

 

Forslaget står, 3 stemmer for, 1 imot.  

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016 

OPOM ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt 

delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret 15.12.16.  

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016  

Forslag til vedtak, Marit Alvig Espenes (AP):  

 

FS innstiller på å utsette behandling av delegasjonsreglement til det er gjennomført en bredere 

høringsrunde blant tillitsvalgte og partier. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar 

initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar med sikte på en sluttbehandling i KS i 

marsmøtet.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 

FS innstiller på å utsette behandling av delegasjonsreglement til det er gjennomført en bredere 

høringsrunde blant tillitsvalgte og partier. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar 

initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar med sikte på en sluttbehandling i KS i 

marsmøtet. 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 08.02.2017  

 

PNU gir følgende uttalelse: 

Punkt 45 under viltloven rettes Plan og næringsutvalg til Plan og Naturutvalget. 

 



Utvalgsleder la fram følgende innstilling: 

PNU ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt 

delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret. 

 

Enst vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 08.02.2017 

PNU ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt 

delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret. 

 

 

 


