
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 05.04.2017 

Tidspunkt: 10:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Terje Johansen Leder AP 

Tone Sørensen Medlem AP 

Mariann Andreassen Medlem H 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kristoffer Molund MEDL H 

Kine Mari Hanssen NESTL SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Thomas Rognli Kine Mari Hanssen SP 

   

 

Merknader 

Ingen merknader til innkalling og saksliste –  

Sak 11 ble diskutert. 

Rådmannen orienterte etter møtet om store oppgaver framover  

Ragnvald og Kjell Rune orienterte vedr Troms-pakken, Fv 211 Brøstad – Sørfjord og gang- og 

sykkelveg Brøstad - Finnlandsnes. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Ragnvald Tollefsen 

Kjell Rune Martinsen 

Erla Sverdrup 

Britt Janne Wangberg 

Fagleder landbruk 

Fagleder teknisk 

Rådmann 

Sekretær 

  

 

Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

  



Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 8/17 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 9/17 Referatsaker   

RS 11/17 40/1 - Svar på søknad om fradeling av areal til hytte, 

dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel. 

 2016/198 

RS 12/17 20/2 - Foreløpig svar på søknad om deling av 

grunneiendom 

 2016/517 

RS 13/17 Svar på ønske om kjøp av kommunal bolig  2017/118 

RS 14/17 8/16 - Adressetildeling fritidseiendom i Dyrøy  2012/292 

RS 15/17 16/15 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse  2015/215 

RS 16/17 13/9 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak, riving av 

våningshus og fjøs 

 2016/663 

RS 17/17 11/80 - Svar på søknad om bruksendring Grønnhuset  2016/633 

RS 18/17 5/5 - Svar på Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn  2015/563 

RS 19/17 Svar på henvendelse angående overvåking av 

vannforekomster 2017 

 2017/98 

RS 20/17 43/59 - Innspill til varsel om oppstart 

reguleringsendringer for Furstrand hyttefelt, Dyrøy 

kommune 

 2016/536 

RS 21/17 17/9 Klage over tillatelse til oppføring av sjøboder, 

Kastneshamn Jæger- og Fiskecamp - Anmodning om 

redegjørelse 

 2015/542 

RS 22/17 46/31 - Innspill til reguleringsendringer for Karonskogen 

hyttefelt, Dyrøy kommune 

 2016/533 

RS 23/17 29/2 Angående erstatning for tap etter kjøp og salg av 

eiendom 

 2016/624 

RS 24/17 36/12,20 Søknad om å få frigitt en tomt  2017/17 

RS 25/17 36/12,20 - Svar på mangelfull søknad om deling av 

eiendom 

 2017/17 

RS 26/17 36/12 En mere presis redegjørelse for min søknad om 

fritidshus 

 2017/17 

RS 27/17 36/12 - Svar på deres brev, datert 27.01.2017, med 

overskriften:  En mere presis redegjørelse for min søknad 

om fritidshus. 

 2017/17 

PS 10/17 43/35 - Behandling av forslag til reguleringsplan for 

Steinnesberget hyttefelt 

 2016/32 

PS 11/17 9/14 - Behandling av klage på vedtak, bruksendring 

ventilhus ved Sætervatnet 

 2014/255 

PS 12/17 12/1 - Søknad om fradeling av bolighus  2013/632 

 

 

 



 

PS 8/17  

Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

Møteprotokoll fra PNU-møte 8.2.17 godkjennes. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

Møteprotokoll fra PNU-møte 8.2.17 godkjennes. 

 

 

PS 9/17  

Referatsaker 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

Referatsakene tatt til orientering. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

Referatsakene tatt til orienering. 

 

PS 10/17 

43/35 - Behandling av forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt godkjennes.  Dette 

gjelder følgende dokumenter: 

a) Planbeskrivelse datert 29.11.16, sist revidert 15.03.17. 

b) Reguleringsbestemmelser av 23.06.16, sist revidert 05.01.17 

c) Reguleringsplankart av 23.06.16, sist revidert 05.01.17. 

2. Planen oversendes til kommunestyret for endelig vedtak og ikrafttreden. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak som innstilling. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt godkjennes.  Dette 

gjelder følgende dokumenter: 

a. Planbeskrivelse datert 29.11.16, sist revidert 15.03.17. 

b. Reguleringsbestemmelser av 23.06.16, sist revidert 05.01.17 



c. Reguleringsplankart av 23.06.16, sist revidert 05.01.17. 

2. Planen oversendes til kommunestyret for endelig vedtak og ikrafttreden. 

 

 

PS 11/17  

9/14 - Behandling av klage på vedtak, bruksendring ventilhus ved Sætervatnet 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Klagen på PNUs vedtak av 08.02.17 vedrørende bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn tas 

til følge, og vedtaket i sak 3/17 omgjøres. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

PNU er klar over de negative forhold en dispensasjon vil ha for reindriften, men ser ikke at 

trafikken til en så liten jaktbu er større enn den samfunnsmessige fordelen den har i forhold til et 

folkehelseperspektiv.  

PNU viser til vedtaket av 08.02.2017 der vi vektlegger folkehelse og den samfunnsmessige 

begrunnelsen som svært viktige argumenter for å opprettholde vedtaket.  

 

Forslag til vedtak: 

Klagen på PNUs vedtak av 08.02.17 vedrørende bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn tas 

ikke til følge, og vedtaket i sak 3/17 opprettholdes. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 

 

Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

Klagen på PNUs vedtak av 08.02.17 vedrørende bruksendring for ventilhuset ved Sætervatn tas 

ikke til følge, og vedtaket i sak 3/17 opprettholdes. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 

 

 

PS 12/17 

12/1 - Søknad om fradeling av bolighus 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 avslås søknad om fradeling av 5,9 daa med eiendommens 

byggingsmasse.  

 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om fradeling av 5,9 daa fra eiendommen 12/1 i Dyrøy kommune med eiendommens 

byggingsmasse avslås.  

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 11-6, 19-2, 20-1 bokstav m og 26-1 

 



Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

Utvalgsleder la fra rådmannens forslag til vedtak som innstilling. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 avslås søknad om fradeling av 5,9 daa med eiendommens 

byggingsmasse.  

 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om fradeling av 5,9 daa fra eiendommen 12/1 i Dyrøy kommune med eiendommens 

byggingsmasse avslås.  

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 11-6, 19-2, 20-1 bokstav m og 26-1 

 

 

Møtet slutt ca. kl 12:30 


