
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Plan og naturutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 31.05.2017 

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 

Venke Heide Kine Mari Hanssen SV 

   

 

Merknader 

Ingen merknader til sakskart og innkalling. 

Sak 16 – Besiktigelse under saka. 

Geir Fjellberg orienterte om følgende:  Asfaltprogram 2017, Miljøstasjon, Boligprosjektene. 

Møtet slutt kl. 14:40 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Geir Fjellberg 

Ragnvald Tollefsen 

Kjell Rune Marthinsen 

Britt Janne Wangberg 

Enhetsleder teknisk 

Fagleder skogbruk 

Fagleder teknisk 

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. 
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utvalgsleder 

 

PS 13/17  

Godkjenning av protokoll forrige møte 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Møteprotokoll fra møte 5. april godkjennes. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Møteprotokoll fra møte 5. april godkjennes. 

 

 



PS 14/17  

Referatsaker 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Referatsakene tatt til orientering. 

Enst. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Referatsakene tatt til orientering. 

 

 

PS 15/17    

43/25 - Behandling av søknad om deling av eiendom og søknad om 

dispensasjon fra formål i arealplan 

Avkjørsel:  
De omsøkte delingene vil benytte seg av eksisterende avkjøringer fra Espenesveien. Gårdstunet 

vil bruke gårdsveien opp til tunet slik den går i dag. Landbruksarealet får tilgang til eiendommen 

over eksisterende avkjøring og videre med utbedring av gammel vei/sti som fører opp til 

dyrkamarka (rød strek på figur 1 over). Teig to er tenkt som tilleggsareal til gnr/bnr 43/34. 

Denne delingen vil ikke gi endret bruk. For å gjennomføre denne delingen bør det settes krav om 

at eiendommen sammenføyes. Statens vegvesen skriver i sin oppsummering: «Statens vegvesen 

har vurdert saken og vi har i utgangspunktet ingen innvendinger til at det blir gitt dispensasjoner 

fra kommuneplanens arealdel til fradelingen av grunneiendom fra eiendommen 43/25.» 

Reindrift:  

Området som søkes fradelt er ifølge reindriftskart ikke berørt av gjerder og anlegg eller 

flytting/samling. Eiendommen er innenfor flaten i reindriftskartet som viser høstvinterbeite, 

vinterbeite og vårbeite. Den delen av eiendommen som skal fradeles (tunet) er imidlertid ikke 

berørt av reinbeite. Fylkesmannen og Hjerttind reinbeitedistrikt har ikke avgitt høringsuttalelse. 

Miljø:  

Eiendommen slik den foreligger i dag er tilknyttet privat vannforsyning og avløpsanlegg. 

Delingen vil ikke endre på disse forholdene. 

Kulturminner og kulturlandskap: 

I følge oppslag i kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no ) er det ikke registrert noen 

kulturminner på omsøkte areal. Nærmeste registrering er et løsfunn ca 1,7 km sørvest for 

omsøkte tiltak.  

Omsøkte deling legger i liten grad til rette for bruken av arealet vil endre seg sett i forhold til i 

dag. Deling av omsøkte areal vil trolig derfor ikke føre til større endringer i kulturlandskapet.  

Fylkeskommunen og Sametinget har avgitt høringsuttalelse men har ingen innvendinger til 

tiltaket. Det pekes imidlertid på at om tiltak på eiendommen skulle føre til at det oppdages spor 

etter eldre aktivitet må arbeidet stanses umiddelbart og melding sendes til forvaltningen. 

Landbruk: 

Området er regulert til landbruk. Å fradele bygningsmassen fra det dyrka arealet for salg som 

tilleggsjord er positivt med tanke på å få en tjenlig bruksstruktur for landbruket. At den dyrka 

http://www.kulturminnesok.no/


jorda selges til gårdsbruk i drift vil være også være positivt med tanke på vern av jordressursene. 

I dette tilfellet er det søkt om et relativt stort areal rundt tunet. Imidlertid er arronderingen av 

arealene rundt tunet med bakker og knauser slik ei redusering av omsøkte areal i liten grad ville 

gi noen praktisk merverdi til landbruksarealet. Etter jordlova vil derfor tillatelse til deling som 

omsøkt kunne gis.  

Naturmangfoldloven: 

Prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved behandling av saker som berører 

naturmangfoldet. I denne saken vil tiltaket (delingen) øke bruken av eiendommens dyrka areal. 

Ut over dette vil omsøkte fradeling i liten grad endre på situasjonen i forhold til i dag. Ifølge 

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: 

I NVE-atlas er det under naturfare ikke registrert fare i forhold til jord og snøskred (Kartgrunnlag 

fra NGI). Arealet som søkes fradelt består ifølge kartet (NGU-Løsmasse) av Marin 

strandavsetning, sammenhengende dekke. Der våningshuset ligger er det lav mektighet og 

synlige fjellblotninger. Siden tiltaket er deling av dyrket mark og eksisterende bygg anser 

kommunen det slik at det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare for tiltaket. 

Dispensasjoner: 

Området som søkes fradelt er i reguleringsplan regulert til LNF. For omsøkte tiltak må det derfor 

dispenseres fra formål i Arealplanen for fradelingen av tun med påstående hus og tilleggsareal til 

hytte. 

Kommunen anser det slik at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. Videre at fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempen. Det kan derfor 

jamfør PBL § 19-2 dispenseres fra PBL § 11-6. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 10 daa fra 

eiendommen 43/25 i Dyrøy kommune. Landbrukseiendommen beholder gårdens gårds og 

bruksnummer og med det gårdens rettigheter.  

 

Med hjemmel i jordloven § 12 5 ledd stilles det vilkår for gjennomføringen av delingen at 

landbruksarealet selges til bruk i drift jamfør søknaden om deling. 

 

Dersom søker ikke har bedt om matrikulering av det fradelt arealet innen tre år faller tillatelsen 

bort. 

 

Plan og bygningsloven: 

Det innvilges fradeling av ca 10 daa fra eiendommen 43/25 i Dyrøy kommune til boligformål. 

Av det fradelte arealet på 10 daa godkjennes fradeling av 750 m
2
 som tilleggsareal til 

eiendommen 43/34 til fritidsbruk som omsøkt. For denne delingen stilles det jamfør PBL § 21-4 

som vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med gnr/bnr 43/34 slik at det ikke oppstår nye enheter. 

Dersom søker ikke ønsker å gjennomføre sistnevnte deling vil arealet inngå i det fradelte tunet. 

 

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

 



Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-1 og 2 stilles det vilkår om at tomta før opprettelse er sikret 

rettighet til å føre nødvendig vann- og avløps-ledning over annens grunn ved tinglyst dokument. 

 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er 

sikret atkomst ved tinglyst dokument. 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Utvalgsleder la fra rådmannens forslag til vedtak. 

Enst vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 10 daa fra 

eiendommen 43/25 i Dyrøy kommune. Landbrukseiendommen beholder gårdens gårds og 

bruksnummer og med det gårdens rettigheter.  

 

Med hjemmel i jordloven § 12 5 ledd stilles det vilkår for gjennomføringen av delingen at 

landbruksarealet selges til bruk i drift jamfør søknaden om deling. 

 

Dersom søker ikke har bedt om matrikulering av det fradelt arealet innen tre år faller tillatelsen 

bort. 

 

Plan og bygningsloven: 

Det innvilges fradeling av ca 10 daa fra eiendommen 43/25 i Dyrøy kommune til boligformål. 

Av det fradelte arealet på 10 daa godkjennes fradeling av 750 m
2
 som tilleggsareal til 

eiendommen 43/34 til fritidsbruk som omsøkt. For denne delingen stilles det jamfør PBL § 21-4 

som vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med gnr/bnr 43/34 slik at det ikke oppstår nye enheter. 

Dersom søker ikke ønsker å gjennomføre sistnevnte deling vil arealet inngå i det fradelte tunet. 

 

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

 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-1 og 2 stilles det vilkår om at tomta før opprettelse er sikret 

rettighet til å føre nødvendig vann- og avløps-ledning over annens grunn ved tinglyst dokument. 

 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er 

sikret atkomst ved tinglyst dokument. 

 

 

PS 16/17  

20/2 Behandling av søknad om deling av grunneiendom 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om fradeling av hyttetomt i 100 metersonen på eiendommen gnr/bnr 20/2 avslås. 

Vedtaket er hjemlet i pbl §§ 1-6, 1-8, 11-6 og 19-2,  

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Tone Sørensen erklærte seg habil i saka (søskenbarn til søker) – godkjent av utvalget. 

Det ble foretatt besiktigelse til eiendommen. 



 

Utvalgsleder la fram følgende forslag: 

 

Saken utsettes i påvente at utvalgsleder går i dialogmøte med søker om annen egnet plassering.  

Dette gjøres i god tid slik at saken kommer opp i nytt PNU-møte den 5. juli 2017. 

 

Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Saken utsettes i påvente at utvalgsleder går i dialogmøte med søker om annen egnet plassering.  

Dette gjøres i god tid slik at saken kommer opp i nytt PNU-møte den 5. juli 2017. 

 

 

 

PS 17/17  

25/2 Behandling av søknad om dispensasjon og deling av grunneiendom til 

fritidsbruk. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan og bygningsloven: 

Søknad om dispensasjon fra formål i plan og tiltak i 100 metersonen for fradeling av ca 500 m
2
 

fra eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsbruk avslås.  

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, og 26-1 

  

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 31.05.2017  

Plan- og naturutvalget ser positivt på søknaden om å etablere et fritidshus på omsøkte fjøsmur.  

Søkers tilknytning til plassen ved at man søker tilbake til der man har sitt opphav er viktig i 

folkehelseperspektiv og skaper trivsel i fraflyttede kommunedeler.  Det legges vekt på at dette er 

en lignende søknad som tidligere i sak av 2005 har vært innvilget på samme mur og som søker 

dermed hadde stor forventning til vil bli innvilget. 

 

Utvalgsleder la fram følgende innstilling: 

 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§1, 9 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 0,5 daa fra 

eiendommen gnr /bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsformål 
 

Plan og bygningsloven: 

Det innvilges fradeling av 0,5 daa fra eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til 

fritidsformål 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, 20-1 og 26-1 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-1 og 2 stilles det vilkår om at tomta før opprettelse er sikret 

rettighet til å føre nødvendig vann- og avløps-ledning over annens grunn ved tinglyst dokument. 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er 

sikret atkomst ved tinglyst dokument. 

Vedtaket er betinget av at tiltaket godkjennes av kulturminneforvaltningen. 

 

Enst vedtatt. 



 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 31.05.2017 

Jordloven: 

Med hjemmel i jordloven §§1, 9 og 12 innvilges søknad om fradeling av ca 0,5 daa fra 

eiendommen gnr /bnr 25/2 i Dyrøy kommune til fritidsformål 
 

Plan og bygningsloven: 

Det innvilges fradeling av 0,5 daa fra eiendommen gnr/bnr 25/2 i Dyrøy kommune til 

fritidsformål 

Vedtaket er hjemlet i Plan og Bygningsloven §§ 1-6, 1-8, 11-6, 19-2, 20-1 og 26-1 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-1 og 2 stilles det vilkår om at tomta før opprettelse er sikret 

rettighet til å føre nødvendig vann- og avløps-ledning over annens grunn ved tinglyst dokument. 

Jamfør Plan og Bygningsloven § 27-4 stilles det vilkår om at eiendommene før opprettelse er 

sikret atkomst ved tinglyst dokument. 

Vedtaket er betinget av at tiltaket godkjennes av kulturminneforvaltningen. 

 

 

Møtet slutt. 


